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การเบิกค่าใช้จ่าย

การดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ค่าใช้จ่ายการไปราชการ
1. ค่าที่พัก
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และ การเดินทางไปฝึกอบรม พ.ศ. 2557 ลว.12 ก.ย.2557 ได้นิยามการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ ไว้ 2
ระเบียบฯ ดังนี้
1) “การเดินทางไปราชการ” หมายความว่า การเดินทางไปราชการที่เป็นการเดินทางไปปฏิบัติราชการปกติ
ตามคาสั่งของอธิการบดี หรือ ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย หรือ ตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการปกติ
2) “การเดิ น ทางไปฝึก อบรม” หมายความว่า การเดินทางไปฝึกอบรม ไปประชุม ทางวิช าการหรือเชิ ง
ปฏิบัติการ ไปสัมมนาทางวิชาการหรือเชิ งปฏิบัติการ การไปฟังบรรยายพิเศษ การไปฝึกศึกษา การไปดู
งาน การไปฝึกงาน หรื อที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่หน่ว ยงานอื่นเป็นผู้จัด โดยมีโ ครงการหรือหลักสูตรและ
ช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่
มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-ระเบียบฯ การไปราชการ
ประเภทบุคลากร
ประเภท ก. (คณบดีเป็น
ต้นไป)
ประเภท ข. (บุคลากร
นอกเหนือจากประเภท
ก.) และ บุคคลภายนอก

พักคนเดียว
พักคู่
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
(ให้ดาเนินการด้วยความจาเป็น
(ให้ดาเนินการด้วยความจาเป็น
เหมาะสม ประหยัด)
เหมาะสม ประหยัด )
ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,200.-/คน/คืน ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 600.-/คน/คืน

หมายเหตุ
1.การพัก ควร “พักคู”่
2.การพัก “คนเดียว” ให้พิจารณาด้วยเหตุผล ความจาเป็น และเหมาะสมเช่น เพศต่างกัน
3.กรณีเดินทางไปราชการ สามารถเบิกค่าที่พักได้ 2 วิธีคือ
-เหมาจ่าย ไม่เกิน 600.-บาท/คน/คืน
-จ่ายจริง (มีใบเสร็จรับเงิน และ Folio) ไม่เกิน 1,200.-บาท/คน/คืน (กรณีพักคนเดียว)
อนึ่ง หากเกินวงเงิน ที่กาหนด ผู้ไปราชการสามารถนาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยให้ ข้อมูล
เหตุผลประกอบฯ
3. กรณีนานักศึกษาไปราชการเพื่อช่วยงานโครงการฯ เช่น การลงพื้นที่เก็บข้อมูล นักศึกษาสามารถเบิก
ค่าที่พักได้ตามอัตราของบุคคลภายนอก
-ระเบียบฯ การไปฝึกอบรม...
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-ระเบียบฯ การไปฝึกอบรม
ประเภทบุคลากร
ประเภท ก. (คณบดีเป็น
ต้นไป)
ประเภท ข. (บุคลากร
นอกเหนือจากประเภท
ก.) และ บุคคลภายนอก

พักคนเดียว
พักคู่
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
(ให้ดาเนินการด้วยความจาเป็น
(ให้ดาเนินการด้วยความจาเป็น
เหมาะสม ประหยัด)
เหมาะสม ประหยัด )
ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,200.-/คน/คืน ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 600.-/คน/คืน

หมายเหตุ
1.การพัก ควร “พักคู่”
2.การพัก “คนเดียว” ให้พิจารณาด้วยเหตุผล ความจาเป็น และเหมาะสมเช่น เพศต่างกัน
3.กรณีเดินทางไปฝึกอบรม สามารถเบิกค่าที่พักได้เพียง 1 วิธีคือ จ่ายจริง (มีใบเสร็จรับเงิน และ Folio)
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 1,200.-บาท/คน/คืน (กรณีพักคนเดียว)
อนึ่ง หากเกินวงเงินที่กาหนด ผู้ไปราชการสามารถนาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยให้ข้อมูล เหตุผล
ประกอบฯ
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง
ระเบียบฯ การไปราชการ
หมายเหตุ
ระเบียบฯ การไปฝึกอบรม
ประเภทบุคลากร
จานวน
ประเภทบุคลากร
จานวน
เงิน
เงิน
ประเภท ก.(คณบดีเป็น
270.- หาก
ก.(คณบดีเป็นต้นไป)
270.ต้นไป)
หน่วยงาน
เป็น
ประเภท ข. (บุคลากร
240.- ผู้จัดเลี้ยง
ก.(บุคลากร
240.นอกเหนือจากประเภท
อาหาร จะ นอกเหนือจากข้อ ก.)
ก.) และ บุคคลภายนอก
ถูกหักมื้อละ
1 ใน 3 หรือ
2 ใน 3

หมายเหตุ
หาก
หน่วยงาน
เป็น
ผู้จัดเลี้ยง
อาหาร จะ
ถูกหักมื้อละ
1 ใน 3 หรือ
2 ใน 3

หมายเหตุ การนานักศึกษาไปราชการเพื่อช่วยงานโครงการฯ เช่น การลงพื้นที่เก็บข้อมูล นักศึกษาสามารถเบิกค่า
เบี้ยเลี้ยงได้ตามอัตราของบุคคลภายนอก
3.ค่าพาหนะ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกพาหนะรับจ้าง พ.ศ.2557
ลว. 12 ก.ย.2557)
3.1 รถโดยสารประจาทาง=เบิกได้ตามจ่ายจริง ใช้กากตั๋วเป็นหลักฐาน
3.2 รถยนต์ส่วนตัว =เบิกได้ตามจ่ายจริง ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จเป็นหลักฐาน โดยระบุวันที่ เวลา พ.ศ. และ
รายละเอียดการเดินทางทั้งไปและกลับอย่างละเอียด โดย
-หากการเดินทาง ตามระเบียบการไปราชการ ค่าพาหนะ =4.-บาท/ก.ม.
-หากการเดินทาง ตามระเบียบการไปฝึกอบรม ค่าพาหนะ =3.-บาท/ก.ม.
3.3 รถโดยสารไม่ประจาทาง...
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3.3 รถโดยสารไม่ประจาทาง (พาหนะรับจ้าง)
ก.จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 450.-บาท/เที่ยว
ข.จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร และที่นอกเหนือจากข้อ ก. เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
250.-บาท/เที่ยว
3.4 รถยนต์มหาวิทยาลัย = เบิกได้ตามจ่ายจริง ใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน
4.ค่ารถเช่าเหมา (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ในการเช่ารถยนต์เพื่อ
ใช้ในราชการ พ.ศ.2558 ลว. 6 พ.ค.2558)
4.1 อัตราการเช่ารถยนต์รับส่งผู้โดยสารให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กาหนด ดังนี้
-รถยนต์ปรับอากาศ จุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 18,000.-บาท/วัน
-รถยนต์ปรับอากาศ จุไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 12,000.-บาท/วัน
-รถยนต์ปรับอากาศ จุไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 4,000.-บาท/วัน
-รถยนต์ธรรมดา จุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 8,000.-บาท/วัน
-รถยนต์ธรรมดา จุไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 4,000.-บาท/วัน
4.2 อัตราการเช่าที่กาหนดนี้ ให้รวมถึงค่าน้ามัน ค่าตอบแทน ค่าที่พักของพนักงานขับรถยนต์และพนักงาน
ประจารถยนต์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์ในครั้งนั้น
5.การเบิกค่าของที่ระลึก เบิกได้เฉพาะการไปศึกษาดูงานเท่านั้น ((ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ลว.3 ก.ย.2555 :
หมวด 2 ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม))

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
1.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ต่อคน ต่อมื้อ)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกาหนดค่าอาหารและเครื่องดื่มจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ลว. 6 พ.ค.2558
อาหาร
ตามระเบียบฯ การฝึกอบรม
ตามระเบียบฯ การประชุม

ตามจ่ายจริง
ไม่เกิน 120.-

อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ภายใน ม.
ภายนอก ม.
ตามจ่ายจริง ไม่เกิน 35.ตามจ่ายจริง ไม่เกิน 35.-

ตามจ่ายจริง ไม่เกิน 50.ตามจ่ายจริง ไม่เกิน 50.-

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้กาหนดอัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมไว้ในระเบียบดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึง
อนุโลมให้ใช้อัตราตามระเบียบฯ การประชุมคือ ตามจ่ายจริง ไม่เกิน 120.-บาท/คน/มื้อ
1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากร...
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1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากร (ค่าตอบแทน)
ประเภท
วิทยากร

บุคคลภายใน ม.

ประเภทผู้เข้า ประเภท ก.
รับการอบรม (คณบดีเป็น
ต้นไป)

ค่าตอบแทน
การบรรยาย

ประเภท ข.
(บุคลากร
นอกเหนือ
จากประเภท
ก.) และ
บุคคล
ภายนอก
ไม่เกิน 800/ ไม่เกิน 600/
ช.ม.
ช.ม.

บุคคลภายนอก
จากหน่วยงานของรัฐ
,รัฐวิสาหกิจ
ประเภท
ประเภท ข.
ก.(คณบดี (บุคลากร
เป็นต้นไป) นอกเหนือ
จากประเภท
ก.) และ
บุคคล
ภายนอก
ไม่เกิน ไม่เกิน 600/
800/ช.ม.
ช.ม.

บุคคลภายนอก
จากหน่วยงาน
เอกชน
ประเภท ก.
(คณบดีเป็น
ต้นไป)

ประเภท ข.
(บุคลากร
นอกเหนือ
จากประเภท
ก.) และ
บุคคล
ภายนอก
ไม่เกิน 1,600/ ไม่เกิน 1,200/
ช.ม.
ช.ม.

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้คณะ และหน่วยงานดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายที่เป็น
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย . (อ้างอิงหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว286 ลว.18 ก.ย.2546) เรื่อง ซ้อมความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมของส่ ว นราชการ ยกเว้ น กรณี วิ ท ยากรที่ ป ฏิบั ติ ง านใน
วันหยุดราชการ
1.3 ลักษณะ และวิธีการของวิทยากรการฝึกอบรม
1.3.1ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้มีวิทยากรได้จานวน 1 คน
1.3.2ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ให้มีวิทยากรได้จานวน 5 คน
(ให้รวมถึงผู้ดาเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากร)
1.3.3ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา
แบ่งกลุ่มทากิจกรรม (ระบุรายละเอียดหัวข้อหรือการทาหน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆ ไว้ในกาหนดการ โครงการฯ) ที่
แสดงถึงความจาเป็นต้องมีวิทยากรประจากลุ่ม โดยให้มีวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ข้อ 29 หมวด 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดงานตามแผนงาน โครงการตามภารกิจปกติหรือตาม
นโยบายของทางราชการให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด

เอกสารประกอบการดาเนินงาน
1.ค่าตอบแทน
1.1ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารที่ต้องแนบ
1.หนังสือเชิญวิทยากร
2.ใบสาคัญรับเงินวิทยากร ที่ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้รับเงิน (วิทยากร) และลายชื่อผู้จ่ายเงิน (ผู้จัดโครงการ)
3.สาเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.ใบลงเวลาปฏิบัติงานวิทยากร...
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4.ใบลงเวลาปฏิบัติงานวิทยากร
5.สาเนาเอกสารโครงการ (เจ้าของโครงการลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า ด้วยปากกาสี
น้าเงิน)
6.กาหนดการ (ระบุเวลาบรรยายชัดเจน)
7.สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (หน้าบุ๊คแบงค์) และรายการเคลื่อนไหว (หน้าปัจจุบัน)
7.1 กรณีเป็นร้านค้า/บ./หจก. ให้แนบสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (หน้าบุ๊คแบงค์) เอกสารการ
จดทะเบียนการค้า พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้าเงิน
7.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (หน้าบุ๊คแบงค์) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้าเงิน
7.3 กรณีเป็นผู้ค้ารายใหม่ (ทั้งร้านค้า และ บุคคลธรรมดา) ให้เพิ่มผู้ค้ากับมหาวิทยาลัยใน
ระบบเบิกจ่าย แนบใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS. (PO) รวมถึงสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (หน้าบุ๊คแบงค์)
และรายการเคลื่อนไหว (ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน) โดยให้เจ้าของบัญชีบัญชีธนาคาร ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องด้วยปากกาสีน้าเงิน
2.ค่าใช้สอย
2.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.ใบเสร็จรับเงิน (กรณีร้านค้าออกให้) /ใบสาคัญรับเงิน (กรณีร้านค้าไม่มีใบเสร็จรับเงิน) ที่ระบุชื่อที่
อยู่ของผู้รับเงิน และลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน
2.ใบรับรองการจ่ายเงิน / ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย)
3.บัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.ใบส่งของ
5.ใบกากับภาษี
6.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
7.สาเนาโครงการ (เจ้าของโครงการลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า ด้วยปากกาสีน้าเงิน)
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ (กรณีจ้างยานพาหนะจากภายนอก)
1.ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงิน
2.สาเนาบัตรประจาตัว ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3.สาเนาใบขับขี่
4.ใบส่งของ
5.ใบกากับภาษี
6.สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (หน้าบุ๊คแบงค์)
7.สาเนาเอกสาร การอนุญาตประกอบกิจการ
8.สาเนาเอกสารการขอใช้รถของมหาวิทยาลัย (ที่แสดงถึง การไม่สามารถให้บริการได้) .
9.สาเนาโครงการ (เจ้าของโครงการลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า ด้วยปากกาสีน้าเงิน)

2.3 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง...
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2.3 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (กรณีใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย)
1.ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2.ใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตแล้ว
3.คาสั่งไปราชการ
4.ชุดรายงานการเดินทางไปราชการ
2.4 ค่าที่พัก
1.กรณีไปราชการตามระเบี ย บของการเดินทางไปราชการ ค่าที่พักแบบเหมาจ่าย (ไม่ต้องแนบ
หลักฐานการขอเบิก)
2.กรณี ไ ปราชการตามระเบี ย บของการเดิ น ทางไปฝึ ก อบรม เบิ ก ค่ า ที่ พั ก แบบจ่ า ยจริ ง (แนบ
ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี) ค่าที่พักจ่ายจริง โดยใช้หลักฐานดังนี้
1.กรณีพักโรงแรมใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก/ใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO)
2.กรณีพักแรมอื่นให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้รับเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน จานวนเงินที่ได้รับ
วันที่เข้าพัก และวันที่ออก
3.คาสั่งไปราชการ
4.ชุดรายงานการเดินทางไปราชการ
5.บันทึกขออนุญาตเดินทาง
2.5 ค่าเช่าสถานที่
1.กรณีเป็นหน่วยงานราชการ เช่น วิสาหกิจชุมชน ศาลากลางบ้าน ฯลฯ ใช้ใบเสร็จรับเงินของส่วน
ราชการ
2.กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน เช่น โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี ใบแจ้งรายการ
ของโรงแรม (FOLIO)
3.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้ใบสาคัญรับเงิน และ บัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ค่าวัสดุ
1.ใบส่งของ
2.ใบกากับภาษี
3.สาเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (หน้าบุ๊คแบงค์) และรายการเคลื่อนไหว (หน้าปัจจุบัน) หรือ รายการ
เคลื่อนไหว (ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน) กรณีเป็นผู้ค้ารายใหม่
5.สาเนาหนังสืออนุญาตประกอบกิจการ /หนังสือรับรองร้านค้า
6.สาเนาเอกสารโครงการ (เจ้าของโครงการลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า ด้วยปากกา
สีน้าเงิน)
**** กรณีซื้อวัสดุจากบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท และ จากหจก. หรือบริษัทตั้งแต่ 500 บาทให้หัก
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%
......................................................................

7

หมายเหตุ 1) เอกสารนี้ อาจยังไม่สมบรูณ์ในบางประเด็น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ตามการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย
2) เอกสารฉบับนี้ใช้เผยแพร่ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เท่านั้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยายาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2563
3) เลขประจาตัวผู้เสียภาษีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ =0994000481152
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 089-9617449

