
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  “การด าเนินการเบิก-จ่ายจากเงินทดรองจ่าย” 
ส่วนงาน  หน่วยการเงิน  งาน  แผนและทรัพย์สิน 

 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณไีม่เรียบร้อย 
ส่งเอกสารคืนผู้ขออนุมัต ิ

(๓) หน่วยการเงินด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน
ของหลักฐานประกอบการขออนุมตัิ และน าเอกสารทีต่รวจสอบ

เรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัตพิิจารณาลงนาม 
อนุมัติค่าใช้จ่าย (เสนอผ่านงานธุรการ) 

 
 (๔)  หน่วยการเงินน าเอกสารที่ไดร้ับการอนุมตัิแล้ว                      
บันทึกข้อมูลเบิกงบประมาณในระบบบัญชี ๓ มิต ิ

 
 

 
(๒)   งานธุรการลงทะเบียนรับเอกสาร และน าเอกสารการขออนุมตัิ

เบิกค่าใช้จ่าย ส่งหน่วยการเงินเพือ่ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

  
(๑)  ผู้ขออนุมัติส่งเอกสารการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย                 
พร้อมหลักฐานประกอบการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย                     

โดยส่งผ่านงานธุรการ 
 

 
 (๕)  หน่วยการเงินจ่ายเงิน โดยการโอนเงิน 

เข้าบัญชีผู้ขออนุมัตเิบิกค่าใช้จ่าย และแจ้งให้ผูร้ับโอนเงินทราบ 
 
 

 
 (๖)  หน่วยการเงินส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณไปยังกองคลังและ

ทรัพย์สิน เพื่อรับการโอนเงินคืนเงนิทดรองจ่ายของวิทยาเขต 
 
 



ขั้นตอนการให้บริการ การด าเนินการเบิก-จ่ายจากเงินทดรองจ่าย 
 

๑. ผู้ขออนุมัติส่งเอกสารการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐานประกอบการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย                     
โดยส่งผ่านงานธุรการ 

๒. งานธุรการลงทะเบียนรับเอกสาร และน าเอกสารการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ส่งหน่วยการเงินเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

๓. หน่วยการเงินลงทะเบียนรับเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร และน า
เอกสารที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย โดยเสนอผ่าน
งานสารบรรณและธุรการ 

๔. หน่วยการเงินน าเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วลงรายละเอียดกันเงินงบประมาณในสมุดทะเบียนคุม
งบประมาณ และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี ๓ มิติ 

๕. หน่วยการเงินโอนเงินที่ได้รับการอนุมัติเข้าบญัชีผู้ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และแจ้งใหผู้้รับโอนเงินทราบ 
๖. หน่วยการเงินด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมเอกสาร  และผ่านไปยังการลงรายการเอกสารส่งเบิกใน

สมุดทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ก่อนส่งเบิกไปยังกองคลังและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อปฏิบัติ และข้อควรทราบส าหรับการด าเนินการเบิก-จ่ายจากเงินทดรองจ่าย 
 

๑. ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีดังนี้ 
- กรณีจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีวงเงินต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท หากผู้ขออนุมัติเบิกไม่สามารถส ารองเงิน

จ่ายไปก่อนได้ ให้ด าเนินการท าเรื่องยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือน าไปช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ 
- กรณีจัดซื้อ/จ้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้แนบหลักฐานใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ

หน่วยการเงินจะด าเนินการจ่ายเช็คเพ่ือช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ โดยต้องน าใบเสร็จรับเงินมา
เป็นหลักฐานในวันรับเช็ค 

๒. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดรองจ่าย 
- การจ่ายเงิน วงเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕,๐๐๐ บาท ให้กับเจ้าหนี้เพ่ือช าระค่าสินค้า หรือ

บริการ หน่วยการเงินจะด าเนินการจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้ต้องน าใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐาน
ในวันรับเงิน 

- การจ่ายเงิน ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป หน่วยการเงินจะด าเนินการจ่ายเช็คเพ่ือ
ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ โดยต้องน าใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานในวันรับเช็ค 

- ในกรณีการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือกรณีผู้ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย หรือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  
ที่มีวงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยการเงินจะด าเนินการจ่ายเงินจากเงิน           ทดรอง
ราชการของหน่วยงาน ทั้งนี้ข้ึนอยู่สภาพคล่องของเงินทดรองจ่ายในช่วงเวลานั้นๆ เป็นหลัก 

- ในกรณีการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือกรณีผู้ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย หรือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  
ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป หน่วยการเงินจะด าเนินการส่งเรื่องไปเบิกจ่ายจากกอง
คลังและทรัพย์สิน  

๓. หน่วยการเงินจะด าเนินการจ่ายเงินทดรองจ่ายทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. ทั้งนี้จะ
ด าเนินการจ่ายเฉพาะเรื่องทีผู่้รับเงินน าใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแนบเป็นหลักฐานในวันที่รับเงิน
เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การเงินเกี่ยวกับการด าเนินการเบิก-จ่ายจากเงินทดรองจ่าย 
 

๑. หน่วยการเงินจะด าเนินการจ่ายเงินทดรองจ่ายทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 
๒. ก่อนท าการจ่ายเงินทดรองจ่ายเจ้าหน้าที่การเงินที่ท าหน้าที่จ่ายเงินต้องตรวจสอบเอกสารที่จะ

ด าเนินการจ่ายเงินทดรองจ่ายต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้จะด าเนินการจ่ายเฉพาะต้นเรื่องที่มีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแนบเป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว หรือน าใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาเป็นหลักฐานประกอบการรับเงิน
เท่านั้นและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติแล้วเท่านั้น              จึงจะด าเนินการ
จ่ายเงิน 

๓. ในกรณีที่จ่ายเงินตามใบส่งของหรือใบแจ้งหนี้ ผู้รับเงินต้องน าหลักฐานใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาใช้
เป็นหลักฐานประกอบในวันที่มีการรับเงินเท่านั้น 

๔. การบันทึกข้อมูลเอกสารการเบิกในระบบบัญชีสามมิติ เจ้าหน้าที่การเงินต้องด าเนินการบันทึกข้อมูล
เอกสารที่จะท าการจ่ายเงินในระบบสามมิติให้แล้วเสร็จก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง หรือให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่มีการจ่ายเงินเท่านั้น 

๕. การจ่ายเงินทดรองจ่ายทุกวันจันทร์ และวันพุธ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
- การจ่ายเงินทดรองจ่ายทุกวันจันทร์ ให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้ท าหน้าที่จ่ายเงินจัดเตรียม

เอกสารการจ่าย พร้อมทั้งลงรายละเอียดในสมุดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์             
(ก่อนวันท าการจ่ายเงิน 1 วัน)  

- การจ่ายเงินทดรองจ่ายทุกวันพุธ ให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้ท าหน้าที่จ่ายเงินจัดเตรียมเอกสาร
การจ่าย พร้อมทั้งลงรายละเอียดในสมุดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคาร         (ก่อนวัน
ท าการจ่ายเงิน 1 วัน)  
และท าการแจ้งให้ผู้รับเงินทราบเพ่ือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงินน ามาส่ง
ให้ในวันที่จ่ายเงิน  จากนั้นส่งรายละเอียดการเตรียมจ่ายดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน 
ผู้ท าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายเพ่ือลงรายละเอียดรายการจ่ายเงินในสมุด
ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย 

- ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อรับเงินในสมุดจ่ายเงินด้วยลายมือบรรจง 
๖. เมื่อสิ้นสุดการจ่ายเงินในแต่ละวัน ให้เจ้าที่การเงินผู้ท าหน้าที่จ่ายเงินจัดท ารายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน และน าเอกสารประกอบการจ่ายเงินทดรองจ่าย ได้แก่ สมุดจ่ายเงิน สมุดรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน ส าเนาใบส าคัญ ส าเนาใบส าคัญรับเงิน สมุดคู่ฝากเงินฝากธนาคาร หรือหลักฐาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินทดรองจ่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินที่จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย 
เพ่ือตรวจสอบกับทะเบียนคุมว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 

๗. น าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายทั้งหมด พร้อมทั้งเงิน
สดคงเหลือ เสนอให้ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทดรองจ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง 

๘. คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตรวจนับเงินสดคงเหลือ (เงินสดในมือ) กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ว่าถูกต้องตรงกัน พร้อมลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และน าเงินคงเหลือประจ าวัน
เก็บรักษาในตู้นิรภัย 

๙. เสนอรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน พร้อมทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย ให้หัวหน้าส่วนงานลงนาม
รับทราบ 


