คู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ

จัดทาโดย

ส่วนการคลัง กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
เอกสารประกอบการขอเบิก

วิธีการตรวจ

อ้างอิง

กรณียืมเงิน
๑. สัญญายืมเงิน จานวน ๒ ฉบับ

ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องและหลักฐาน
ประกอบการยืมเงินให้ครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง
ในประเด็นต่อไปนี้
1. สัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) จานวน 2 ฉบับ
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด (ข้อ 50 และ ข้อ 56
ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๑)
2. กรณีผู้ยืมเป็นพนักงานราชการต้องทาสัญญาค้าประกัน
แนบมาพร้อมกับสัญญาการยืมเงิน (ข้อ 53)
3. ผู้ยืมจะต้องไม่มีหนี้สินติดค้างชาระ (ข้อ 54)
4. ข้อความในสัญญาการยืมเงินต้องตรงกันทั้ง 2 ฉบับ
(ข้อ 56)
5. ความถูกต้องของการคานวณรายการค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมฝึกอบรม
6. การเขียนจานวนเงิน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
7. ลายมือชื่อผู้ยืมเงิน (ข้อ 56)
***ข้อควรระวังในการจัดทาสัญญาการยืมเงิน
หน้า 1
 ยื่นต่อ ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้าแผนกคลัง หรือตาแหน่งอื่นใด
ที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันและแต่กรณี
 ชื่อผู้ยืม ระบุชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง สังกัด
๑

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖
ลว. ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ ๑๒
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
3. หนังสือ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0506/ว 24 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า
และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
4. คาสั่ง สป.ทส ที่ 969/2555 ลว. 6 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 เรื่อง การมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม คือ สานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินยืมไปใช้จ่าย เช่น
ค่าใช้จ่ายเดินทางค่าลงทะเบียน ในการเข้าร่วม
ฝึกอบรมโครงการ/หลักสูตร ระยะเวลาที่เข้าร่วม
 ตรวจสอบข้อความ “ข้าพเจ้าสัญญาว่า....ส่งใช้...
ภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน
(ตามข้อ 60 (3) ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ
พ.ศ. ๒๕๕๑)
 เสนอต่อผู้มีอานาจอนุมัติ คือ ผู้ที่ ปกท.ทส.
มอบอานาจให้ ได้แก่ ผอ.กองกลาง อนุมัติการ
จ่ายเงินยืมฉบับละไม่เกิน 700,000 บาท
ผอ.ส่วนการคลัง อนุมตั ิการจ่ายเงินยืมฉบับละ
ไม่เกิน 500,000 บาท ถ้าสัญญาการยืมเงินฉบับ
หนึ่งเกิน 700,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสนอ
ต่อรองปกท.ทส. ที่ ปกท.ทส. มอบอานาจให้
หน้า 2
 รายการส่งใช้เงินยืม จะบันทึกเมื่อผู้ยืมส่งหลักฐาน
การจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายใน
กาหนดระยะเวลา
๒. สาเนาหนังสืออนุมัติให้จัดประชุมราชการพร้อม 1. ต้องแนบหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าอาหาร/ อาหารว่าง 2. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนาม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และ
และเครื่องดื่มในการประชุมราชการ (มีระเบียบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96
วาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม)
ลว. 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
๒
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
2. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ 318/2555 ลว. 11 มิถุนายน 2555
เรื่อง มอบอานาจและหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส.
ในเรื่องการเบิกค่าใช้จ่าย

กรณีขอเบิกเงิน
๑. หน้างบใบสาคัญคู่จ่าย

๒. ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1. ตรวจสอบรายการที่ขอเบิก ให้ตรงกับหลักฐานการขอเบิก
2. ตรวจสอบยอดเงินรวมทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้อง
ในหน้างบใบสาคัญคู่จ่าย
3. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ขอเบิกและผู้อนุมัติเบิกในหน้างบ
ใบสาคัญคู่จ่ายให้ครบถ้วน
4.ตรวจสอบรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรม
ย่อย รหัสแหล่งของเงิน และรหัสงบประมาณ

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 33

๑. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
๑) ชื่อ – สถานที่อยู่หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
๓) ได้รับเงินจากใคร ระบุ ชื่อ ที่อยู่หน่วยงานราชการ
๔) ระบุรายการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวนคน
จานวนมื้อและราคาต่อมื้อ
๕) จานวนเงินตัวเลขและตัวอักษร
๖) ลายมือชื่อผู้รับเงิน

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

๓

2. คาสั่ง สป.ทส. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๕ ลว. ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง มอบอานาจและหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส.
ในเรื่องการเบิกค่าใช้จ่าย
3. คาสั่ง สป.ทส. ที่ ๙๖๙/๒๕๕๕ ลว. ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง การมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส.

2. หนังสือ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0506/ว 24 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า
และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
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๒. ตรวจสอบอัตราการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกิน
๓๕ บาทต่อคนต่อมื้อ(ส่วนราชการ) ไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน
ต่อมื้อ (เอกชน)
๓. ตรวจสอบจานวนคนในใบเสร็จรับเงินไม่เกินจานวนผู้เข้า
อบรมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้
๔. รวมยอดเงินในใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษรให้ตรงกัน
๓. ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร(ถ้ามี)

๑. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
๑) ชื่อ – สถานทีอ่ ยู่หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
๓) ได้รับเงินจากใคร ระบุ ชื่อ ที่อยู่หน่วยงานราชการ
๔) ระบุรายการค่าอาหารเช้า หรือกลางวัน หรือเย็น
จานวนคน จานวนมื้อและราคาต่อมื้อ
๕) จานวนเงินตัวเลขและตัวอักษร
๖) ลายมือชื่อผู้รับเงิน

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
2. หนังสือ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0506/ว 24 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า
และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

๒. ตรวจสอบราคาค่าอาหารเช้า /กลางวัน / เย็น จานวนคน
จานวนมื้อ และอัตราการเบิกค่าอาหารต่อมื้อต่อคนไม่เกิน
๑๒๐ บาท
๓. ตรวจสอบจานวนคนในใบเสร็จรับเงินไม่เกินจานวน
ผู้ลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม
๔. รวมยอดเงินในใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษรให้ตรงกัน
๔
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รับรองจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
๕. หนังสือที่ผู้มีอานาจอนุมัติให้จัดประชุม
พร้อมอนุมัติการเบิกค่าอาหาร/อาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการประชุมราชการ
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 นับจานวนลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหรือดูจานวน
ผู้เข้าร่วมประชุมจากคารับรองของผู้จัด
1. ต้องแนบหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
2. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนาม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96
ลว. 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
2. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ 318/2555 ลว. 11 มิถุนายน 2555
เรื่อง มอบอานาจและหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส.
ในเรื่องการเบิกค่าใช้จ่าย

กรณีส่งใบสาคัญหักล้างเงินยืม
1. รายงานการส่งใบสาคัญ

1. นาจานวนเงินรวมในหน้างบใบสาคัญคู่จ่ายหักกับจานวน
เงินในสัญญาเงินยืม เหลือเท่าไหร่เป็นยอดส่งคืนเงินสด
เหลือจ่าย หากยอดเงินในหน้างบใบสาคัญคู่จ่ายมากกว่า
จานวนเงินในสัญญาเงินยืม เป็นยอดเงินที่ต้องเบิกเงินเพิ่ม

- หนั ง สื อ ส านั ก บริ ห ารกลาง ที่ ทส ๐๒๐๑.๒/ว 1603
ลว. 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 เรื่อง แนวทางการยืมเงินและ
การส่งใช้เงินยืม

2. หากมียอดการคืนเงินเกินกว่า 20 % ของสัญญาเงินยืม
ต้องมีบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลไว้ไว้ประกอบการตรวจสอบ
ของ สตง.
2. สัญญาเงินยืม ฉบับผู้ยืม

1. เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม
(ถ้ามี)
2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนบันทึกการับคืนในสัญญายืมเงิน
๕

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
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เอกสารประกอบการขอเบิก

วิธีการตรวจ

อ้างอิง

(หน้า 2 ของสัญญา)
- ออกใบเสร็จรับเงินและหรือ ใบรับใบสาคัญ ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนด ให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
3. หลักฐานประกอบใบสาคัญหักล้างเงินยืม
เช่นเดียวกับกรณีขอเบิกเงินในข้อ 1 – 5

วิธีการตรวจสอบใบสาคัญหักล้างเงินยืมเช่นเดียวกับการ
ตรวจสอบกรณีขอเบิกเงินในข้อ 1 - 5

๖

อ้างอิงใบสาคัญหักล้างเงินยืมเช่นเดียวกับอ้างอิงกรณีขอเบิกเงิน
ในข้อ 1 - 5
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