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แนวปฏิบัติการขอจัดซื้อจัดจ้าง(โดยวิธีตกลงราคา) 

 ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์/จัดจ้าง เสนอผู้อ านวยการ  โดย  แจ้งรายละเอียด

สินค้า  ราคา  และจ านวนท่ีต้องการจัดซื้อ  ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการราย
โครงการ  เพื่อขออนุมัติใช้เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอน)  :  
 ตามเอกสารหมายเลข 1 

2. บันทึกข้อความ  ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  :  ตามเอกสารหมายเลข 2 
3. บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง  :  ตามเอกสารหมายเลข 3 
4. หลักฐานท่ีใช้แนบในการท าชุดเบิก (ชุดจัดซื้อ / ชุดจัดจ้าง) แยกเป็นกรณีดังนี้ 

4.1 กรณีส ารองจ่าย (ชุดจัดซ้ือ) ประกอบด้วย 
- บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน  โดยหัวบิล  ลงช่ือท่ีอยู่ร้านค้า 

นามลูกค้า : โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
ท่ีอยู่  :  90  หมู่  2  ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 
โทรศัพท์  :  035-243027  เลขผู้เสียภาษี  0994000069545 

4.2 กรณีไม่ได้ส ารองจ่าย (ชุดจัดซ้ือ) ประกอบด้วย   
-  ใบส่งของ/ใบส่งสินค้า 

4.3 กรณีส ารองจ่ายชุดจัดจ้าง (บุคคลธรรมดา /บริษัท /ร้านค้า) ประกอบด้วย 
บุคคลธรรมดา  
- บิลเงินสด / ใบเสร็จรับเงิน 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
บริษัท / ร้านค้า 
- หนังสือรับรองทะเบียนร้านค้า/เลขผู้เสียภาษีร้านค้า (ภ.พ.20) 
- ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของร้าน 
- ใบก ากับภาษี / ใบส่งของ / ใบเสร็จรับเงิน  

4.4 กรณีส ารองจ่ายชุดจัดจ้าง (รถยนต์โดยสาร) ประกอบด้วย 
- ทะเบียนรถ 
- ส าเนาบัตรประชาชน(เจ้าของรถ)  
- ส าเนาใบอนุญาตขับข่ี 

4.5 กรณีส ารองจ่ายชุดจัดจ้าง (วิทยากร) ประกอบด้วย 
- ส าเนาบัตรประชาชนวิทยากร 
- ใบส าคัญรับเงินค่าวิทยากร 
- บัญชีลงเวลามา-เวลากลับ(แยกรายวัน) 
- หนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร(โรงเรียนออกหนงัสือ) 
- หนังสือตอบรับเป็นวิทยากร(จากหน่วยงานท่ีขอวิทยากร) 

1 

2 



** หมายเหตุ - กรณีจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่อช้ินต้องไม่เกิน 5,000 บาท 
                   -  ถ้าจัดซื้อยอดเงินรวมต้ังแต่ 10,000 บาทเป็นต้นไป ใช้กรรมการในการตรวจรับพัสดุ 3 คน  
                      (กรรมการ 3 คน คือ ครูท่ีรับผิดชอบในโครงการนั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏบิัติการท าสญัญายมืเงินราชการ 

 
 

 ข้ันตอนการด าเนินการ 
1. น าโครงการท่ีจะขออนุมัติท ากิจกรรมให้ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณา เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียน

อนุมัติแล้วท าตามข้อ 2 
2. กรอกข้อมูลลงในสัญญาการยืมเงิน 
3. แนบโครงการพร้อมรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
4. น าสัญญาการยืมเงินเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพือ่ขออนุมัติยืมเงิน 
5. ส่งเอกสารหลักฐานเบิกท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
6. แนบใบเสร็จรับเงินเพื่อส่งคืนเงินยืมให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้วภายใน 1 

เดือน 
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แนวปฏบิัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

 ข้ันตอนการด าเนินการ 
1. กรอกข้อมูลลงในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ครบทุกแบบฟอร์ม 
2. แนบบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ 
3. แนบหนังสือราชการท่ีแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
4. ติดใบเสร็จ/ใบส าคัญรับเงินของหน่วยงานท่ีจัดการอบรมลงในกระดาษ  A4 
5. แนบส าเนาบัตรข้าราชการและส าเนาเลขท่ีบัญชีธนาคาร อย่างละ 1 ใบ เพื่อใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชี 
6. ใบเสร็จรับเงินท่ีใช้เบิกมีระยะเวลาเบิกได้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังกลับจากอบรม 
7. ส่งเอกสารหลักฐานเบิกท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
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    แนวปฏิบัติขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 
 

 ข้ันตอนการด าเนินการ 
1. กรอกข้อมูลลงในใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7131) 
2. พร้อมท้ังลงช่ือขอเบิกให้ครบ 
3. ติดใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงในกระดาษ  A4 
4. ส่งเอกสารหลักฐานเบิกท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
5. ใบเสร็จรับเงินท่ีใช้เบิกมีระยะเวลาเบิกได้ภายใน  1  ปี 
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แนวปฏบิัติใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร 
 

 

 ข้ันตอนการด าเนินการ 
1. กรอกข้อมูลลงในแบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
2. พร้อมท้ังลงช่ือขอเบิกให้ครบ 
3. ติดใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงในกระดาษ  A4 
4. ส่งเอกสารหลักฐานเบิกท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
5. ใบเสร็จรับเงินท่ีใช้เบิกมีระยะเวลาเบิกได้ภายใน  1  ปี 
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ภาคผนวก 

 
- เอกสารหมายเลข  1  ตัวอย่างบันทึกขออนมุัติซื้อวัสดุอุปกรณ์/จัดจ้าง 
- เอกสารหมายเลข  2  ตัวอย่างขออนุมัติใช้เงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 
- เอกสารหมายเลข  3  ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
- เอกสารหมายเลข  4  ตัวอย่างสัญญายืมเงินราชการ 
- เอกสารหมายเลข  5  ตัวอย่างใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- เอกสารหมายเลข  6  ตัวอย่างใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

        (แบบ7131) 

- เอกสารหมายเลข  7  ตัวอย่างใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(แบบ7223) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

ตัวอย่าง 
บันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ/์จัดจา้ง 

 

   เอกสารหมายเลข 1 



. 
                                   บันทึกข้อความ 

 

 ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
    ท่ี     1/2559                     วันที่  2  กุมภาพันธ์  2559 

 เร่ือง    ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ       

        เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
    

               เนื่องด้วยข้าพเจ้า  นางสาวลาวรรณ์  โสภิส  ต าแหน่ง  ครู  ผู้รับผิดชอบงาน  สอนรูปแบบ EBE   

ได้เสนอโครงการ  การสอนรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) เพื่อด าเนินการและพัฒนาในส่วนท่ีรับผิดชอบ   

จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้เงินจ านวน  840  บาท 
 
    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

     

    
ลงช่ือ 

   
 

  

                                     (นางสาวลาวรรณ์  โสภิส) 
                       ต าแหน่ง               ครู 
 

      
 
 
 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีการเงิน  (     )  เห็นสมควรอนุมัติ  (    )  ไม่สมควรอนุมัติ  เพราะ......................................... 
อนุมัติด าเนินการ ครั้งนี ้ 840  บาท 

     
 

  
 
 

   
ลงช่ือ.............................................................. 

 

    
             (นางวนิดา  แสดงฤทธิ์) 

      (     )  อนุมัติ                                         (    ) ไม่อนุมัติ 
   เพราะ.............................................................................................. 
   

   

 

    

    
 

 

    
   

 
     

 
   

 

(     )  เงินงบประมาณ                         (    )  เงินอ่ืนๆ.................................................................... 

  (     )  เห็นสมควรอนุมัติ    (    )  ไม่สมควรอนุมัติ          (     )  มีในแผน/ท าตามแผน    (    )  ไม่มีในแผน 
  เพราะ.................................................................             (     )  เสนอเพิ่มเติม  เพราะ 
                                   
               (นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี)                                                   (นางวนิดา  แสดงฤทธิ์) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                                  หัวหน้างบประมาณ 
 
            

      ลงช่ือ.............................................................. 

                          (นางจุฑามาศ  รอดภัย) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
 

ตัวอย่าง 
บันทึกขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ (ตามแผนงาน/โครงการ) 

 

   เอกสารหมายเลข 2 



ตัวอย่าง 
รายละเอียดแนบท้ายขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม การสอนรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) 
ปีงบประมาณ  2559 

 

รายการ จ านวน  ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

        (หน่วย)       

ฟิวเจอร์บอร์ด 3 mm. 130 x 245 cm. 2  แผ่น 280.00  560.00   

กระดาษสต๊ิกเกอร์ PVC ชนิดสี 8  แผ่น 35.00   280.00   

  
  

          

                

  
  

          

                

  
  

          

                

  
  

          

                

  
  

          

                

  
  

          

        

        

                

    รวม        840.00   

        

        

    
ลงช่ือ.....................................................ผู้ขออนุมัติ 

    
              (นางสาวลาวรรณ์  โสภิส) 

  

 

 

 



                                 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
ที่                 3/2559                                              วันที่   2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 
เรื่อง รายงานขอ  (  )  ซื้อ  วัสดุอุปกรณ์งานบ้านและงานครัว 
 
 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
 ด้วย โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  มีความจ าเป็นที่จะต้อง   ()   ซื้อ  วัสดุอุปกรณ์งานบ้านและงานครัว  
เพ่ือ  ใช้ในจัดนิทรรศการประเมินความปลอดภัยในโรงเรียน   จ านวน  3  รายการ   ก าหนดใช้ภายใน  3  วัน   ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยวิธีตกลงราคาตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๓๙  ซึ่งได้รับ
อนุมัติเงิน  อุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยม)  โครงการ  รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน  งานบริหาร  ทั่วไป  
ปีงบประมาณ  2559  เป็นเงิน  2,488.00  บาท  (สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  ดังน้ี 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1 ตะแกรงเหล็กชุบ  85*130  cm 1  ชุด 1,200.00 1,200.00 
2 ขาต้ังเหล็กชุป  T 2  คู่ 500.00 500.00 
3 น๊อตตัว  L 24  ตัว 12.00 288.00 
     

(สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)                                                     รวมเงินทั้งสิ้น 2,488.00 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  ให้ความเห็นชอบ 
2.  แต่งต้ัง  (   )  คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ  ( )  ผู้ตรวจรับ  ดังน้ี 

        2.1  นายไพรัช  ทันกลาง       ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ 
        2.2  .....................-..............   คร ูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) กรรมการ 
        2.3  .....................-..............    ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) กรรมการ  

3.  แต่งต้ัง……….......-…….....      ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ                 - เห็นชอบ 
(ลงชื่อ).................................................หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ     -  อนุมัติ  
(ลงชื่อ).................................................รอง ผอ.โรงเรียน          (ลงชื่อ)..................................................... 

                                                                                                          (นางจุฑามาศ  รอดภัย) 
                                                                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
                                                                                                        วันที ่ 2  กุมภาพันธ์  2559 

 
 

 

ตัวอย่าง 
รายงานขอซื้อ (ชุดจัดซื้อ) 

 

    เอกสารหมายเลข 3 



ตัวอย่าง 

ใบตรวจรับพัสดุ 

เขียนที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
    วันที่  4  กุมภาพันธ์  2559 

 ด้วย  ร้านต้นมะขามเรียง    ได้ส่งมอบพัสดุ  3  รายการ  ให้โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)   
ตาม  (   )  ใบสั่งซื้อ  (   )  ใบสั่งจ้าง  เลขที่ …-..../…-….  ลงวันที่  …-… เดือน  .........-..........  พ.ศ.  …-.… 
       ( )  ผู้ตรวจรับ   (    )   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ท าการตรวจรับแล้วปรากฏผลดังน้ี 
  1.  ครบก าหนดวันที่   5  กุมภาพันธ์  2559 
  2.  ส่งมอบเมื่อวันที่    4  กุมภาพันธ์  2559 
  3.  ได้ตรวจรับพัสดุตาม (   )ใบส่งของ (  )ใบแจ้งหน้ี (  ) บิลเงินสด () ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี   
เลขที ่1701 เล่มที่ 035  ลงวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2559 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
  4.  ได้ตรวจรับและให้ถือว่า    ( )  ถูกต้อง   จ านวน  3  รายการ    (   )  ไม่ถูกต้อง  

      จ านวน ……-….. รายการ    ต้ังแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  2559  เกินก าหนด …-….วัน 
   5.  ได้เชิญผู้ช านาญมาปรึกษาด้วยคือ…………………-……………………….. 

      6.  ได้มอบพัสดุไว้ต่อเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                     (ลงชื่อ)……………………………….ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ 
                (นายไพรัช  ทันกลาง) 
           (ลงชื่อ)…………….-………………….กรรมการ 
           (…………….-…………………) 
           (ลงชื่อ)………...…..-………………….กรรมการและเลขานุการ 
         (…………….-……………..…..) 
 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
 คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้อง   และได้มอบพัสดุดังกล่าวแล้ว  ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ 
( )  ผู้ขาย   (   )  ผู้รับจ้าง   เป็นเงิน   2,488.00   บาท      บวก  ภาษีมูลค่าเพ่ิม     -     บาท   
หัก ภาษี     -   บาท      คงจ่ายจรงิ   2,488.00   บาท  (สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  

       -   ทราบ 
(ลงชื่อ)………….…………………...เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         -   อนุมัติ 
 (ลงชื่อ)………….…………………..หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ   (ลงชื่อ)……………………………. 
(ลงชื่อ)………………………………รอง ผอ.โรงเรียน                               (นางจุฑามาศ  รอดภัย) 
                                                                             ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)                                                                                           

                                                                               วันที่  4  กุมภาพันธ์  2559 

 

 

 



 
 

          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  โทรศัพท์  035-243027 

ที่             2/2559                              วันที่  14  กันยายน  2559 

เรื่อง    รายงานขอ  ( ) จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการด้านพระพุทธศาสนา 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังส)ี 
         ด้วย โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) มีความจ าเป็นที่จะต้อง () จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมชม
นิทรรศการด้านศาสนา งานมหกรรมส่งเสริมศลีธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน่ืองจาก ให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก จ านวน 1 รายการ  ก าหนดใช้ภายใน 3 วัน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยวิธีตกลงราคาตามข้อ  19  และข้อ  39  ซึ่งได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ประถม)   
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ  ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2558  เป็นเงิน 4,500.00 บาท  ดังน้ี 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคามาตรฐาน จ านวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาพาหนะรถหมายเลขทะเบียน 10-0148  
พระนครศรีอยุธยา  รับ-ส่งนักเรียน  เข้าร่วมงาน
มหกรรมสง่เสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯจาก โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนา
รังสี)  ถึง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ 17 
กันยายน  2558 

1  คัน 4,500.00 4,500.00 

    

    

                        (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)     รวมเงินทั้งสิ้น 4,500.00 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  ให้ความเห็นชอบ 
2.  แต่งต้ัง  ( )  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   (    )  ผู้ตรวจรับ  ดังน้ี 

               2.1  นางสาวมาลี  หล่อประเสริฐ     ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)   ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ 
               2.2  นายสานนท์   สุขจรูญ  ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)   กรรมการ 
               2.3  นางสาวมรกต  วงษ์เนตร ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)   กรรมการ 

3.  แต่งต้ัง………………-………………เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง (ถ้ามี)  
   (ลงชื่อ)………………………...….เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         -   เห็นชอบ 
   (ลงชื่อ)………………………...…หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ         -   อนุมัติ     
   (ลงชื่อ)………….……………..…รอง ผอ.โรงเรียน  (ลงชื่อ).................................................... 
                       (นางจุฑามาศ  รอดภัย) 

             ต าแหน่งผู้อ านวยการวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)   
                          วันที่  14  กันยายน  2559 

 
 
 
 

ตัวอย่าง 
รายงานขอจ้าง(ชดุจัดจ้าง) 

 



ตัวอย่าง 
ใบสั่งจ้าง 

เลขที่   66   /2559                                                         โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
               วันที่  15  กันยายน  2559 
เรียน นางวัญญ์วิสา  รัตนพงษ์กิจ 
      ด้วยโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)     โดยได้รับมอบอ านาจจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   ขอตกลงจ้างท่าน   ตามรายการดังต่อไปน้ี 

โดยมีข้อตกลงเก่ียวกับการจ้างไว้ต่อกัน ดังน้ี 
    1. ผู้รับจ้างตกลงจะท างานจ้างตามรายการที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จเรียบร้อย   และส่งมอบของให้แก่  

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  ภายในวันที่  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 
    2. ถ้าผู้รับจ้างท าผิดข้อตกลงหรือไม่ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวภายในก าหนด โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 

มีสิทธิบอกเลิกใบสั่งจ้างและผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งจ้าง  
และหรือราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงน้ีเน่ืองจากการจ้างใหม่ให้แก่โรงเรียน 
     3. ในกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างดังกล่าวล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามข้อตกลง      แต่โรงเรียนยังมิได้บอกเลิก                                              
ใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับเป็นรายวัน  ในอัตราวันละ **  100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) นับจากวันถัดจากวันครบ
ก าหนดจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์  หรือจนถึงวันที่บอกเลิกใบสั่งจ้าง  ในกรณีที่มีการบอกเลิกใบสั่งจ้าง  

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ว่าจ้าง 
(นางสาวเจียมจิตร  คุ้มครองญาติ) 

                                              หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ข้าพเจ้า  นางวัญญ์วิสา  รัตนพงษ์กิจ  อยู่บ้านเลขที่  57/1  หมู่  4  ต าบล  บางนมโค  อ าเภอ  เสนา  

จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  เลขประจ าตัวประชาชน  3141200305284  ตกลงรับจ้างท าการตามรายการ ราคา และเงื่อนไข 
ดังกล่าวข้างต้นจนแล้ว 
(ลงชื่อ).........................................ผู้รับจ้าง   (ลงชื่อ)..............................................พยาน (ลงชื่อ)........................................พยาน 
        (นางวัญญ์วิสา  รัตนพงษ์กิจ)                      (นางสาวอัจจิมา  บ ารุงนา)               (นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์) 

 
** ค านวณค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 0.1  ของอัตราจ้าง  และไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 
 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาพาหนะรถหมายเลขทะเบียน  10-0148  
พระนครศรีอยุธยา  รับ-ส่งนักเรียน เข้าร่วมงานมหกรรม 
ส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
จาก โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)  ถึง  
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในวันที่  17  กันยายน  2559 

1  คัน 4,500.00 4,500.00 
    

    
                      จ านวนเงิน   ( สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)          รวมเงิน   4,500.00 



ตัวอย่าง 

ใบตรวจรับพัสดุ 

   เขียนที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
   วันที่  17  กันยายน  2559 

  ด้วย  นางวัญญ์วิสา  รัตนพงษ์กิจ  ได้ส่งมอบพัสดุ  1  รายการ ให้โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
 ตาม  (    )  ใบสั่งซื้อ  ( )  ใบสั่งจ้าง  เลขที่  66/ 2559   ลงวันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 
 (    )  ผู้ตรวจรับ   ( )   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ท าการตรวจรับแล้วปรากฏผลดังน้ี 
  1.  ครบก าหนดวันที่   18  กันยายน  2559 
  2.  ส่งมอบเมื่อวันที่    17  กันยายน  2559 
  3.  ได้ตรวจรับพัสดุตาม (  ) ใบส่งของ (  ) ใบแจ้งหน้ี () บิลเงินสด (  ) ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี  
                            เลขที่ 4  เล่มที่  4  ลงวันที่ 17  กันยายน  2559  ณ  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  
                        4.  ได้ตรวจรับและให้ถือว่า    ( )  ถูกต้อง   จ านวน  1  รายการ    (   )  ไม่ถูกต้อง  

      จ านวน ………-……. รายการ    ต้ังแต่วันที่  17  กันยายน  2558  เกินก าหนด ……-…..วัน 
   5.  ได้เชิญผู้ช านาญมาปรึกษาด้วยคือ……………………-…………………….. 

       6.  ได้มอบพัสดุไว้ต่อเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                     (ลงชื่อ)……………………………….ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ 
          (นางสาวมาลี  หล่อประเสริฐ) 
           (ลงชื่อ)………………………………กรรมการ 
              (นายสานนท์  สุขจรูญ) 
           (ลงชื่อ)……………………………….กรรมการ 
              (นางสาวมรกต  วงษ์เนตร) 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
 คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้อง   และได้มอบพัสดุดังกล่าวแล้ว  ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ 
(     )  ผู้ขาย   ( )  ผู้รับจ้าง     เป็นเงิน  4,500.00  บาท      บวก  ภาษีมูลค่าเพ่ิม…-…….บาท  หัก ภาษี  ……-…บาท  คง
จ่ายจริง  4,500.00  บาท                                                                         
                                                                               -   ทราบ 
(ลงชื่อ)………………………………เจ้าหน้าท่ีพัสดุ   -   อนุมัติ 
(ลงชื่อ)……………………………...หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ              (ลงชื่อ)……………………………… 
(ลงชื่อ)……………………………...รอง ผอ.โรงเรียน                           (นางจุฑามาศ  รอดภัย) 
                                                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)                                                                                           
                                                                                              วันที่  17  กันยายน  2559 

 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 
ใบส่งมอบงาน 

 

                                                                                            โรงเรียน วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
 

                                                                                 วันท่ี  17  กันยายน  2559 
 

เรื่อง  ส่งมอบงานจ้างเหมาพาหนะรถโดยสาร 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)  
 

         ตามท่ี โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารัง สี)  ไ ด้ตกลงให้  จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียน            
ตามใบส่ังจ้าง เลขท่ี 66/2559 ลงวันท่ี  15 กันยายน 2559 ในวงเงิน  4,500  บาท (ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
          บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามใบส่ังจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงขอส่งมอบงานจ้างและขอเบิกจ่ายเงิน  
จ านวน  4,500  บาท (ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ต่อไป 
 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

                                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                           ( นางวัญญ์วิสา  รัตนพงษ์กิจ ) 
                                                                                        ผู้รับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

สัญญาการยืมเงิน 
                                                                                                                                            เลขที่    / 59 

ย่ืนต่อ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)                                      วันครบก าหนด  15  กุมภาพันธ์  2559 

ข้าพเจ้า  นางสาวกัณนิกาญ  พวงเพชร  ต าแหน่ง  ครูผู้ชว่ย  วิทยฐานะ   –   โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความประสงค์ขอยืมเงิน   
จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
15 ปี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการน านักเรียนอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรม  Day  Camp)  
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ลูกเสือ-เนตรนารีจ านวน 206 คน จ านวน 2  มื้อ                      เป็นเงิน 
- ค่าไวนิล                                                                                                       เป็นเงิน 

6,180.00 
450 

ตัวอักษร                                                                                           
              (หกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)                                                          รวมเงิน          6,630.00 

         ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญจ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 
ส่งใช้ภายในก าหนดการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน  30  วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับเงินยืมน้ี  ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอม
ให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ านาญ บ าเหน็จหรือเงินอื่นที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการชดใช้เงินที่ยืมจนครบถ้วนทันที 

ลงชื่อ……………………………........ผู้ยืม                            วันที่    14  มกราคม  2559 
     (นางสาวกัณนิกาญ  พวงเพชร) 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังส)ี 
           ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับน้ี  จ านวน   6,630.00 (หกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)       
                                                                           
ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าท่ี                     วันที่    14  มกราคม  2559 
         (นางวนิดา  แสดงฤทธ์ิ) 

ค าอนุมัติ 
           อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้น จ านวน   6,630.00 (หกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)       
 
ลงชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  ....................................................            วันที่    14  มกราคม  2559 
                             (นางจุฑามาศ   รอดภัย) 

ใบรับเงิน 
          ได้รับเงินจ านวน   6,630.00 (หกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)       
 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับเงิน                      วันที่    14  มกราคม  2559 
           (นางสาวกัณนิกาญ  พวงเพชร) 

ตัวอย่าง 

สัญญายืมเงินราชการ 

    เอกสารหมายเลข 4 



รายการส่งใช้เงินยืม 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เงินสด 

ใบส าคัญ 

จ านวนเงิน คงค้าง ลายมือชื่อ 

ผู้รับเงิน 

ใบส าคัญ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

หมายเหตุ 

(1)  ย่ืนต่อผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้ากองคลงั  หัวหน้าแผนกคลัง  หรือต าแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงาน 

      เช่นเดียวกัน  แล้วแต่กรณี 
(2)  ให้ระบชุื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม 

(3)  ระบุวัตถุประสงค์ทีจ่ะน าเงินยืมไปใช้จ่าย 

(4)  เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
สัญญาเงินยืมเลขท่ี….....................................................................วันท่ี.........................................................ส่วนท่ี 1 
ช่ือผู้ยืม..........................................................................................จ านวนเงิน...................................บาท แบบ 8708 

 
ใบเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

       ท่ีท าการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
        วันท่ี.................เดือน...........................................พ.ศ. ..................... 
 

เร่ือง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 ตามค าสั่ง/บันทึกที่...............................................................ลงวันท่ี.............................................ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า................................................................................ต าแหน่ง....................................................................... 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย.......................................... 
................................................................................................................................................................................ 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ........................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก   ส านักงาน   ประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี.......เดือน.....................พ.ศ. .......... เวลา...............และกลับถึง 
 บ้านพัก   ส านักงาน   ประเทศไทย วันท่ี........เดือน.............................พ.ศ. ..........เวลา...............รวมเวลาไป 
ราชการครั้งน้ี................วัน.......................ช่ัวโมง 
 

 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ    ข้าพเจ้า     คณะเดินทาง ดังน้ี 
ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางประเภท.............................................................จ านวน.....................วัน     รวม.....................บาท 
ค่าเช่าท่ีพักประเภท..........................................................................จ านวน.....................วัน     รวม.................... บาท 
ค่าพาหนะ..........................................................................................................................      รวม....................   บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น.......................................................................................................................      รวม....................   บาท 
                   รวมท้ังสิ้น..........................................บาท 
จ านวนเงิน(ตัวอักษร)................................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายท่ีส่งมาด้วย จ านวน.......ฉบับ 
รวมท้ังจ านวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 

      ลงช่ือ............................................................ผู้ขอรับเงิน 
                      (..........................................................) 
                   ต าแหน่ง...................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 

 

   เอกสารหมายเลข 5 



ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินจ่ายเงินท่ีแนบถูกต้อง
แล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
     ลงช่ือ................................................................... 
              (...............................................................) 
     ต าแหน่ง............................................................... 
    วันท่ี...................................................................... 

อนุมัติให้จ่ายได้ 
 
     ลงช่ือ.................................................................. 
              (..............................................................) 
     ต าแหน่ง.............................................................. 
     วันท่ี................................................................... 

 

 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน....................................................................บาท 
(................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
     ลงช่ือ..........................................................ผู้รับเงิน           ลงช่ือ....................................................ผู้จ่ายเงิน                                                                                                                                       
             (........................................................)                                (...................................................)     
                
     ต าแหน่ง................................................................            ต าแหน่ง............................................................  
     วันท่ี......................................................................                     วันท่ี.................................................................. 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี.................................................................วันท่ี.............................................................. 
 
หมายเหตุ................................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
ค าช้ีแจ้ง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและ    
               สิ้นสุด การเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวัน เวลาท่ีแตกต่างกันของบุคคล 
               น้ันในช่อง  หมายเหตุ 

  2.กรณียื่นขอเบิกเงินใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน  
  กรณีที่มกีารยืมเงินให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 

            3. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ท้ังน้ีให้ผู้มีสิทธิ์แต่ 
               ละคนลงลายมือช่ือ 
   

     

 

 

 

 



      แบบ บก.111 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
กระทรวงศึกษาธิการ     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ส านักงานเขตพืน้การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

วัน เดอืน ป ี รายละเอียด จ านวนเงิน หมายเหต ุ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวมทั้งสิ้น   
 
รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)............................................................................................................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายจ่ายดังกล่าวข้างต้นไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้และข้าพเจ้าได้จ่ายไปใน
งานของทางราชการโดยแท้ ต้ังแต่วันท่ี.......เดือน.................พ.ศ. .........ถึงวันท่ี.......เดือน.................พ.ศ. ...... 
 

    (ลงช่ือ)........................................................................ 
    ต าแหน่ง..................................................................... 
    วันท่ี...........เดือน................................พ.ศ. ................ 
 



หลักฐานการจ่ายเงนิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     ส่วนท่ี 2 
    ชื่อส่วนราชการ.................................................................................................................จังหวัด พระนครศรีอยุธยา          แบบ 8708 
  ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของ.................................................................................ลงวันที่ ............เดอืน................................พ.ศ. ............... 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ ต าแหนง่ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ลายมือชื่อ 
ผู้รบัเงนิ 

วัน เดอืนป ี
ที่รับเงิน 

หมายเหต ุค่าเบี้ย
เลี้ยง 

ค่าเช่าที่
พกั 

ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย
อื่น 

           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน      ตามสัญญาเงินยืมเลขที่.........วันที่.......... 
 

       จ านวนเงินรวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร).......................................................................................................             ลงช่ือ..........................................................................ผู้จ่ายเงิน 
                                 (.....................................................................) 
                       ต าแหน่ง................................................................................... 
      ค าช้ีแจง   1. ค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าเช่าท่ีพักให้ระบุอัตราวันละและจ านวนวันท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ         วันท่ี...............................................................   
           2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีได้รับเงิน กรณีเป็นการ รับจากเงินยืม ให้ระบุวันท่ีได้รับจากเงินยืม 
           3. ผู้จ่ายเงิน หมายถึง ผู้ท่ีขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมน้ันให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้จา่ยเงิน    
 
 
 
 



                     ส่วนท่ี 5 
                               แบบ 8705 

ใบแนบค าขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่าย 
ประเภท ระหว่าง  

วันท่ี - วันท่ี 
จ านวน 

วัน 
อัตรา 
วันละ 

จ านวน 
คน จ านวนเงิน รวมเงิน สถานท่ีอบรม 

เอกสาร 
ล าดับท่ี หมายเหตุ 

ก ข เหมาจ่าย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

        

       ลงช่ือ...............................................ผู้ขอเบิก 
       (.................................................................)



บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
ที่    ................../........................   วันที่ ........................................................................................... 
เรื่อง  ขออนุญาตไปราชการเพ่ือ   ประชุม   อบรม/สัมมนา    ศึกษาดูงาน   อืน่ๆ...................................................... 
 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
 
 ด้วยข้าพเจ้า .......................................................................พร้อมด้วย...................................................................  
มีความประสงค์ขออนุญาต   ประชุม   อบรม/สัมมนา   ศึกษาดูงาน   อื่นๆ(ระบุ)........................................................ 
ตามหนังสือราชการของ ............................................................ที.่..................................ต้ังแต่วันที่....................................... 
ถึงวันที.่............................................................ก าหนด............วัน   เรื่อง............................................................................. 
…………………………………………………………………………………และได้แนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมน้ี 
             

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   อนุญาตให้ไปราชการในครั้งน้ี 

   อนุมัติเบิกเงิน   ค่ายานพาหนะ   ขอเบิกต้นสังกัด 

   อื่นๆ (ระบุ).............................................................................. 
 
     ลงชื่อ…………….……………………………… 
            (...............................................................) 
                         .........../............./............... 
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 

1. มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตาม พ.ร.บ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

2. งบประมาณงาน...................................................มีเหลือ ณ วันที่ ................................................ 
จ านวน........................................บาท  (...................................................................................) 
 

     ลงชื่อ………………………………เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
            (...........................................) 
                .........../............./............... 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
......................................................................................................................... ...........................................................................................
......................................................................................................................................................................  
 
     ลงชื่อ……………….……………… 
              ( นางจุฑามาศ  รอดภัย ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
                 .........../............./......... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
   แบบ 
7131 

 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จ าเป็น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1. ข้าพเจ้า............................................................................ต าแหน่ง............................................................................... 

 สังกัด.....................ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ........................................ ......... 
2. ขอเบกิเงนิค่ารักษาของ 

  ตนเอง 
  คู่สมรส  ช่ือ..................................-............................เลขประจ าตัวประชาชน.........................-............................... 
  บดิา      ช่ือ................................-.............................เลขประจ าตัวประชาชน.........................-............................... 
  มารดา   ช่ือ................................-.............................เลขประจ าตัวประชาชน.........................-............................... 
  บุตร      ช่ือ................................-.............................เลขประจ าตัวประชาชน.........................-............................... 
         เกิดเม่ือ........................-.......................................เป็นบุตรล าดับที่..........-........... 
          ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ    เป็นบุตรไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

ป่วยเป็นโรค.................................................................................................................. ...................................................... 

และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก(ช่ือสถานพยาบาล)...........................-.......................................................................... 

ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ    ทางราชการ    เอกชน  ตัง้แต่วันที่………………............................................ถึงวันที่

...........................-............................เป็นเงนิรวมทัง้สิน้........................................................บาท 

(........................................................................)ตามใบเสร็จรับเงนิที่แนบ  จ านวน.......1.......ฉบับ 

3. ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงนิค่ารักษาพยาบาล  ตามพระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

   ตามสิทธิ            เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน 

                  เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสัญญาประกันภัย 

เป็นเงนิ...............................................................................บาท  (..................................................................................) และ 

 (1) ข้าพเจ้า             ไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน                 

      มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนแต่เลือกใช้สิทธิจากทางราชการ 

      มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย 

      เป็นผู้ใช้สิทธิเบกิค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว 

 

 

 

ตัวอย่าง 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

เอกสารหมายเลข 6 

นางสาวอัจจมิา บ ารุงนา ครู 

ไข้หวัด 

5 กุมภาพันธ์ 2559 

1,000 

1,000 

หน่ึงพันบาท

หน่ึงพันบาทถ้วน 



  

    4.   เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้ามีสิทธิเบกิค่ารักษาพยาบาลส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว 
ตามจ านวนที่ขอเบกิ  ซึ่งก าหนดไว้ในกฎหมาย  และข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
   (ลงช่ือ)................................................................ผู้ขอรับเงนิสวัสดกิาร 

         (นางสาวอัจจมิา บ ารุงนา) 

            วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 

 

5. ค าอนุมัต ิ 

  อนุมัตใิห้เบกิได้ 

   (ลงช่ือ)........................................................... 

            ( นางจุฑามาศ  รอดภัย ) 

                                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 

 

 

6. ใบรับเงนิ 

  ได้รับเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  จ านวน...........................................บาท 

 (.......................................................................................................................)  ไว้ ถูกต้องแล้ว 

   (ลงช่ือ)...............................................................ผู้รับเงนิ 

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

   (ลงช่ือ)...............................................................ผู้จ่ายเงนิ 

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

   วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ............. 

                   (ลงช่ือต่อเม่ือได้รับเงนิแล้วเท่านัน้)  

 

 



                                                          

  แบบ 7223                 
 
 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร                            
โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง    พร้อมทั้งกรอกข้อความที่จ าเป็น 

 
 

1. ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง.......................................... ................................. 
สังกัด........................................................................................... .................................................................... 

2. คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ....................................................................................................... ............................. 
           ไม่เป็นข้าราชการประจ าหรือลูกจ้างประจ า 

                  เป็นข้าราชการ         ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง.....................................สังกัด.............................................  
                  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างใน  รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของทางราชการ   ราชการส่วนท้องถ่ิน 
                  กรุงเทพมหานคร   องค์กรอิสระ    องค์กรมหาชน   หรือหน่วยงานอื่นใด 
                ต าแหน่ง................................................................สังกัด................................................ ........................ 
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเน่ืองจาก 
                     เป็นบิดาขอบด้วยกฎหมาย 
                     เป็นมารดา 
4. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินส าหรับการศึกษาของบุตร ดังน้ี 
                               (1)   เงินบ ารุงการศึกษา                     (2)  เงินค่าเล่าเรียน 

1) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ................................ ....................... 
เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).................................... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................... 
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ......................  
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด.......................... ........... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)    

                                                                                (2)      จ านวน..............................บาท 
2) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ................................ ....................... 

เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).................................... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................... 
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ..... ................. 
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด.......................... ........... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)       

                                                                  (2)       จ านวน..............................บาท 
3) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ................................ ....................... 

เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).................................... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................... 
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ...................... 
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด.......................... ........... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)   

                                                                 (2)     จ านวน..............................บาท 
 
 

5. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
              ตามสิทธิ               เฉพาะส่วนที่ยังขาดจากสิทธิ    เป็นเงิน...........................................บาท 

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

ตัวอย่าง 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

 

    เอกสารหมายเลข 7 



 

6.       เสนอ........................................................................... 

                 ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรและข้อความ 
                      ที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง 
                 บุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
                 เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร แต่เพียงฝ่ายเดียว  
                 คู่สมรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของทางราชการ  ราชการท้องถ่ิน                           
                      กรุงเทพมหานคร องค์กรอสิระ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใด ต่ ากว่าจ านวนที่ได้รับจากทางราชการ 
                      จ านวน....................................................บาท 
                                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ตามจ านวนที่ขอเบิก 
 
                                          (ลงชื่อ)..................................................................ผู้ขอรับสวัสดิการ 
                                                     (...............................................................) 
                                            วันที่............เดือน.....................................พ.ศ............... 
 

 

 

7.    ค าอนุมัติ 
                           อนุมัติให้เบิกได้ 

                                                                        (ลงชื่อ)................................................................. 
                                                                                            (นางจุฑามาศ    รอดภัย) 
                                                                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
                        

 

8. ใบรับเงิน 
                           ได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร   จ านวน.......................................................บาท 
          (.....................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว  

 

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

 

                                                                        (ลงชื่อ).................................................................ผู้จ่ายเงิน 
                                                                                   (................................................................) 
                                                                                  วันที่............เดือน........................พ.ศ........... 

                                        (ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่าน้ัน) 
                                                                                    

 


