
หมวดรายจาย ช่ือรายการ เอกสารหลักฐานท่ีใชแบบเบิกจาย หลักเกณฑการเบิกจาย อตัราการเบิกจาย ผูเกี่ยวของ

หมวดคาตอบแทน คาตอบแทนตาง ๆ :

หมวดคาตอบแทน  - คาตอบแทนวิทยากร / คาสัมมนาคุณวิทยากร

1. สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร

2. ใบสําคัญรับเงิน (From ใบสําคญัรับเงิน)

3. สําเนาบัตรประชาชน

4. กําหนดการ

หลักเกณฑการจายคาตอบแทนวิทยากร

1.บรรยาย ไมเกิน 1 คน

2.อภิปราย/สัมมนาเปนคณะ  ไมเกิน 5 คน

3.แบงกลุม  - ฝกภาคปฏิบัติ

              - อภิปราย            ไมเกินกลุมละ 2 คน    

              - ทํากิจกรรม

วิทยากรเกินที่กําหนดใหเฉลี่ยจาย

หมายเหตุ กรณีจัดอบรมแบบแบงกลุม ตองระบุให

โครงการวิธีการจัดอบรมใหชัดเจน เชน แบงผูเขารับการ

อบรมเปนกี่กลุม กลุมละกี่คน วิทยากรประจํากลุมเบิกได

ไมเกินกลุมละ 2 คน

อัตราคาตอบแทนวิทยากร

1.วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐ

  - ผูเขาฝกอบรมระดับตน

  - ผูเขาฝกอบรมระดับกลาง              ไมเกินช่ัวโมงละ 600 บาท

  - ผูเขาฝกอบรมเปนบุคคลภายนอก

  - ผูเขาฝกอบรมระดับสูง                 ไมเกินช่ัวโมงละ 800 บาท

2.วิทยาการที่มิใชบุคลากรของรัฐ

  - ผูเขาฝกอบรมระดับตน

  - ผูเขาฝกอบรมระดับกลาง              ไมเกินช่ัวโมงละ  1,200 บาท

  - ผูเขาฝกอบรมเปนบุคคลภายนอก

  - ผูเขาฝกอบรมระดับสูง                 ไมเกินช่ัวโมงละ 1,600 บาท

กรณี จายสูงกวานี้ ตองนําเร่ืองเขาคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพยสิน

งานการเงิน

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

การนับเวลาบรรยาย

1. นับตามเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม

2. ไมตองหักเวลาที่รับประทานอาหารวาง

3. แตละช่ัวโมงการฝกบรมตองไมนอยกวา 50 นาที

4. ชั่วโมงการอบรมไมถึง 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาที ใหเบิก

คาตอบแทนวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง

งานการเงิน

หมวดคาตอบแทน
 - คาปฎิบัติงานนอกเวลา เชน คาปฏิบัติงานนอกเวลาพนักงานขับรถ , 

                                  คาปฏิบัติงานนอกเวลาของบุคลากร

1. บันทึกขอความขออนุญาตและอนุมัติเบิกคาปฎิบัตงิาน 

ระบุช่ือคน วันท่ีปฏิบัติงานลวงเวลา จํานวนช่ัวโมง และ

จํานวนเงินที่ขอเบิก

กรณี เบิกคาลวงเวลาใหกับพนักงานขับรถ ใหแนบใบจอง

รถของมหาวิทยาลัย

2. ใบลงเวลา และใบสรุปการปฏิบัติงานนอกเวลา (From 

ปฏิบัติงานนอกเวลา)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

การคํานวณชั่วโมงปฏิบัติงานนอกเวลา

1. วันหยุด    ชั่วโมงละ 60 บาท ไมเกิน 7 ชั่วโมง 420 บาท

2. วันธรรมดา ชั่วโมงละ 50 บาท ไมเกิน 4 ชั่วโมง 200 บาท

3. การปฏิบัติงานนอกเวลาหลายชวงเวลาภายในวันเดียวกัน ใหนับ

เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาทุกชวงเวลารวมกันในวันนั้น
งานการเงิน

หมวดคาตอบแทน  - คาตอบแทนนิสิตชวยงาน

1. บันทึกขอความขออนุญาตและอนุมัติเบิกคาตอบแทน

นิสิตชวยงาน ระบุชื่อนิสิตวันท่ีใหนิสิตชวยงาน จํานวน

ชั่วโมง และจํานวนเงินที่ขอเบิก

2. ใบลงเวลา + ใบสาํคัญรับเงิน (From นิสิตชวยงาน)

3. สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง)

ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว.30 

ลงวันท่ี 3 เมษายน 2558

ในการจางนักเรียน นักศึกา มาชวยปฏิบัติงานราชการ

ในชวงปดภาคเรียนในวันทําการหรือวันหยุดราชการ

พิจารณาจางไดตามความจําเปน เหมาะสม และเพื่อ

ประโยชนทางราชการ

การเบิกอัตราคาตอบแทนนิสิตชวยงาน

1. กรณปีฏิบัติงานไมนอยกวา 7 ชั่วโมงตอวัน ไมรวมเวลาหยุดพัก 

อัตราไมเกินวันละ 300 บาทตอคน

2. กรณปีฏิบัติงานไมนอยกวา 3 ชั่วโมงครึ่งตอวัน อัตราไมเกิน 150 

บาทตอคน
งานการเงิน

ตัวอยาง การแยกประเภทงบประมาณโครงการ (ตามหมวดรายจายตางๆ)  เชน



หมวดรายจาย ช่ือรายการ เอกสารหลักฐานท่ีใชแบบเบิกจาย หลักเกณฑการเบิกจาย อตัราการเบิกจาย ผูเกี่ยวของ

ตัวอยาง การแยกประเภทงบประมาณโครงการ (ตามหมวดรายจายตางๆ)  เชน

หมวดคาใชสอย

คารับรองและพิธีการ : 1. บันทึกขอความขออนุมัติเบิกจาย 1. กรณีรับรองการประชุม ตามประกาศคณะกรรมการการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ ทั้งนี้เทาที่จายจริง ตามความจําเปน งานการเงิน

 - คาอาหารและเครื่องด่ืม

2. ใบสําคัญรับเงิน(พรอมสําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรอง) 

ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด

เงินและทรัพยสิน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเบิกจายคา

รับรองการประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหมาะสม และประหยัด

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 3. ใบรับรองการจายเงิน

2 กรณจีัดโครงการ ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

อัตราการเบิกจาย และแบบฟอรม ตามเอกสารแนบทาย

หมวดคาใชสอย คาเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ : งานการเงิน

 - คาเบ้ียเลี้ยง

1. บันทึกขอความขออนุญาตและอนุมัติเดินทาง พรอมทั้งใบ

ประมาณการ อัตราการเบิกจาย และแบบฟอรม ตามเอกสารแนบทาย

 - คาท่ีพัก (ระบุดวยวาเบิกแบบเหมาจาย หรือแบบจายจริง) 2. ใบเสร็จคาต๋ัวเครื่องบิน , E-ticket, Boarding Pass อัตราการเบิกจาย และแบบฟอรม ตามเอกสารแนบทาย

 - คาเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถประจําทาง และคาพาหนะระหวางปฏิบัติหนาท่ี)

 - รถสวนตวั(ชดเชยยานพาหนะสวนตัว) กิโลเมตรละ 4 บาท (ระบุทะเบียนรถพรอมระยะทางไป-

กลับ)

   (กรณีเดินทางโดยรถประจําทาง รถไฟ ไมตองแนบเอกสาร

แตใหเขียนรับรองตนเองในใบรายงานการเดินทาง

3. เอกสารประกอบการพิจารณา เชน โครงการท่ีเขาอบรม

 เอกสารเชิญประชุม กําหนดการ เปนตน

4. แบบรายงานการเดินทาง (Excel)

หมายเหตุ
* การเบิกคาอาหาร และคาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งคาเบี้ยเลี้ยงเบิกในกรณี

ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตางจังหวัดเทานั้น

หมวดคาใชสอย คาใชจายอื่นๆ : งานพัสดุ

 - คาจางเหมาบริการ เชน จางเหมาบริการยานพาหนะ จางเหมาบริการทําความสะอาด เปนตน 1. บันทึกขออนุมัตเิบิกจาย

1. ปฏิบัตติามขอบังคบัมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2551 ใหเปรียบเทียบราคาที่จัดจาง

 - คาเชาเหมายานพาหนะ เชน การเชารถเพื่อนํามาขับดวยตนเอง

2. ใบสั่งจางพรอมอากรแสตมป 1,000 บาทตอ 1 ดวง   

(พันละบาท)
2. ทกุกระบวนการตองเปนไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง

3. ใบสําคัญรับเงิน(พรอมสําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรอง)

 / ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด (อยางใดอยางหนึ่ง)

3. มีการหักภาษี ณ ที่จาย ตอผูขายสินคา 

ระเบียบมหาวิทยาลยั วาดวย หลักเกณฑ และคาใชจายใน

การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ีของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558



หมวดรายจาย ช่ือรายการ เอกสารหลักฐานท่ีใชแบบเบิกจาย หลักเกณฑการเบิกจาย อตัราการเบิกจาย ผูเกี่ยวของ

ตัวอยาง การแยกประเภทงบประมาณโครงการ (ตามหมวดรายจายตางๆ)  เชน

หมวดคาวัสดุ คาวัสดุตางๆ : งานพัสดุ

 - วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา นาฬิกาตั้งหรือแขวน เปนตน

1. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/ขออนุมัติเบิก พรอมระบุเหตุผล

ที่ขอซื้อ

1. ปฏิบัตติามขอบังคบัมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2551 ใหเปรียบเทียบราคาที่จัดซื้อ

 - วัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลบัผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร 2. ใบสั่งซื้อ 2. ทกุกระบวนการตองเปนไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง

 - วัสดุหนังสือวารสารและตํารา เชน คาถายเอกสารพรอมเขาเลม 3. ใบกํากับภาษี / ใบสงของ /ใบกํากับภาษี/ใบสงของ 3. มีการหักภาษี ณ ที่จาย ตอผูขายสินคา 

 - วัสดไุฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ปล๊ักไฟฟา เทปพันสายไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน เปนตน

 - วัสดเุชื้อเพลงิและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน เปนตน

 - วัสดโุฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ปายไวนิล

4. ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด / ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี

 / ใบสาํคัญรับเงิน(พรอมสําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรอง

สาํเนา

 - วัสดุเครื่องแตงกาย เชน เส้ือ ผา รองเทา หมวก เครื่องแบบ

 - คาของที่ระลึก (ใหระบุดวยวาเปนอะไร) คาของที่ระลึกไมเกินช้ินละ 1,500 บาท


