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ความเป็นมาและความส าคัญของคู่มือ 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของคู่มือ 
  ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
กฎ ระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และถูกต้อง ที่ส าคัญขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความซับซ้อน 
และซ้ าซ้อนในขั้นตอนปฏิบัติงานบางขั้นตอน และแต่ละคณะ หน่วยงาน มีรูปแบบการด าเนินงานที่แตกต่าง
กัน และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด และมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน จึงได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยท าการศึกษาข้อมูล รวบรวมสรุปกฎ 
ระเบียบ ข้อก าหนด ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากกรมบัญชี และประกาศจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมแนวทาง
ขั้นตอนปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบ 
และก าหนดดังกล่าว 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของทุกคณะ 
หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.2.2 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารในการก ากับ ติดตาม ดูแลให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ 
 1.2.3 เพื่อเป็นคู่มือที่ใช้ศึกษาท าความเข้าใจ และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้ 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ 
 1.3.2 ผู้บริหารได้ทราบแนวทางขั้นตอน และสามารถก ากับ ติดตาม ดูแล ให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบ 
 1.3.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ของทุกคณะ หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิธีขั้นตอนปฏิบัติที่เป็น
แนวทางเดียวกัน 
 1.3.4 เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเบิก จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
งบประมาณรายได้ 
1.4 ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของคู่มือ 
 1.4.1 คู่มือฉบับนี้ใช้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของทุกคณะ หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.254 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      พ.ศ.2550 
3. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 /ว 42  ลว.  26 ก.ค 50 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่า

พาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไป 
ราชการ 

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว .27 ลว. 15 ก.พ. 48 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าผ่านทาง 
ด่วนพิเศษ 

5. ระเบียบกระทรวงการคลังที่ กค.0409.7/ว.51 ลงวันท่ี 18 มี.ค.48 เรื่องการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังที่ กค.0409.7/ว.56 ลงวันท่ี 22 มี.ค.48 เรื่อง เทียบตําแหน่ง 
สรุปสาระส าคัญของระเบียบ 

1. การอนุมัติเดินทางไปราชการ          
1.1 ผู้มีอํานาจอนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ               

จัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ   
1.2 การอนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าและเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในการเดินทางไป

ราชการต่างประเทศชั่วคราว   กําหนดเวลาเป็นไปตาม ภาคผนวก  

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
2.1  ลักษณะการเดินทางไปราชการ 

2.1.1 ไปราชการชั่วคราว    

1) นอกที่ตั้งสํานักงาน 

2) สอบคัดเลือก รับการคัดเลือก 

3) ช่วยราชการ รักษาการในตําแหน่ง รักษาราชการแทน 

4) ข้าราชการประจําต่างประเทศระหว่างอยู่ในไทย 

5) เดินทางข้ามแดนช่ัวคราวตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
2.1.2 ไปราชการประจ า 

1) ประจําต่างสํานักงาน / รักษาการในตําแหน่ง  รักษาราชการเพื่อดํารงตําแหน่งใหม่ ณ 
สํานักงานใหม่ 

2) ประจําสํานักงานเดิมในท้องที่ใหม่ (ย้ายสํานักงาน) 
3) ไปปฏิบัติงาน / ช่วยราชการมีกําหนดเวลา 1 ปีขึ้นไป 
4) ไปช่วยราชการที่ไม่อาจกําหนดเวลาสิ้นสุด / ไม่ถึง 1 ปี แต่สั่งให้อยู่ช่วยราชการต่อ เวลาที่

ครบ  1  ปีขึ้นไปเป็นการเดินทางไปราชการประจํา 
2.1.3 กลับภูมิล าเนาเดิม 

1) การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจํา กรณีที่ออกจากราชการหรือ
ถูกสั่งพักราชการ 
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  2.2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว 
         2.2.1 เบ้ียเลี้ยงเดินทาง  การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง   

1) ออกจากที่อยู่หรือที่ทํางานปกติจนกลับถึงที่อยู่หรือที่ทํางานปกติ 
2) กรณีพักแรม  24 ชม.  1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็น 1  วัน 
3) กรณีไม่พักแรมเศษเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็นคร่ึงวัน 
4) กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ / ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ

ราชการ 
5) กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเน่ืองจากลากิจ / พักผ่อน ให้นับถึงสิ้นสุด

เวลาปฏิบัติราชการ 
 2.2.2 ค่าเช่าที่พัก 
  2.2.3 ค่าพาหนะ 
 2.2.4  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย เน่ืองในการเดินทางไปราชการ 

     2.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ า 
       2.3.1 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  (นับออกจากที่อยู่ถึงสถานท่ีพัก) 
       2.3.2 ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว  เบิกในลักษณะเหมาจ่าย 
        2.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็น 
        2.3.4 ค่าเช่าที่พัก 
        2.3.5 ค่าพาหนะ 

              2.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนา 
         2.4.1 ค่าเช่าที่พัก 
         2.4.2 ค่าพาหนะ 
         2.4.3 ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 

3. อัตราค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย) 
ข้าราชการ ประเภท ก ประเภท ข 

ระดับ  1  - 2 180 108 
ระดับ   3 - 8 210 126 
ระดับ   9  ขึ้นไป 240 144 
ประเภท ก. ได้แก่ 
(1)  ข้ามเขตจังหวัด 

   (2)  จากอําเภอ อื่น ไป อ.เมือง ใน จังหวัดเดียวกัน 
ประเภท ข. ได้แก่ 
   (1) ไปต่าง อําเภอ ในจังหวัดเดียวกัน  ยกเว้น อ.เมือง 
    (2) ไปอําเภอที่ตั้งสํานักงาน 
    (3)  การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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    4. อัตราการเบิกค่าเช่าที่พักในประเทศ 
ข้าราชการ บาท : วัน หมายเหตุ 

ระดับ 8 ลงมาหรือ
เทียบเท่า 

เหมาจ่าย          1,000  

ระดับ  9 ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า 

เหมาจ่าย          1,600  

ระดับ  10 ขึ้นไป จ่ายจริงไม่เกิน 2,500 
*กรณีเพิ่มอีก 1ห้องเบิกเพิ่มได้
เท่าท่ีจ่าย  จริงไม่เกิน 2,500 
*กรณีเช่าห้องชุดเบิกได้เท่าที่จ่าย
จริงไม่เกิน 5,000 

เท่าท่ีจ่ายจริง=ใบเสร็จรับเงินและ
ใบแจ้งรายการของโรงแรม
(Forio)+ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

ยกเว้น   ท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณอนุมัติให้เบิกได้สูงกว่าอัตราที่กําหนดเพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ 25และ
ต้องเป็นกรณีจ่ายจริงมีใบเสร็จรับเงินและข้อข่าว(ตามหนังสือมข.)  

 
          ห้ามเบิกกรณี 

(1) พักในยานพาหนะ 
(2) ทางราชการจัดที่พักให้ 

5. หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ 

5.1 โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด   
ข้อยกเว้น 

1) ไม่มียานพาหนะประจําทาง  
2) มีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
3) ใช้พาหนะอื่นได้ (พาหนะรับจ้าง )แต่ต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิก

ค่าพาหนะ 
5.2 การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เบิกได้ในกรณี ดังนี ้

1) ไป – กลับ ระหว่าง สถานท่ีอยู่  ที่พัก หรือ สถานท่ีปฏิบัติราชการ กับ สถานียานพาหนะ ประจํา
ทาง / สถานท่ีจัดพาหนะท่ีต้องใช้ในการเดินทาง 

2) กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกรุงเทพ เพื่อ 
เดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละ 600 บาท 

3) กรณีเปน็การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นนอกเหนือจากข้อ 1   เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน
ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท     

4) ไป – กลับ ระหว่าง สถานที่อยู่  ที่พัก กับสถานที่ ปฏิบัติราชการภายในจังหวัดเดียวกันและ
เดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพฯ วันละไม่เกินสองเที่ยว (ยกเว้นการสอบคัดเลือก และ สพฐ. 
มีมาตรการยกเว้นการเดินทางระหว่างวันท่ีเข้ารับการฝึกอบรม)  
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5) ตําแหน่งระดับ  5  ลงมา เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ถ้าต้องมีสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย  

5.3 การเบิกค่าพาหนะส่วนตัวไปราชการ 
    ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา(สํานักงานอธิการบดี ต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้

ปฏิบัติราชการแทน)  จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายได้ดังนี้ 
1) รถยนต์ส่วนบุคคล    กิโลเมตรละ   4  บาท 
2) รถจักรยานยนต์        กิโลเมตรละ   2  บาท 
 คํานวณระยะทางตามเส้นทางกรมทางหลวง / หน่วยงานอื่น ถ้าไม่มีให้ผู้เดินทางรับรอง 

5.4 การเทียบต าแหน่งพนักงานราชการ 
1) กลุ่มงานบริการ / เทคนิค    เทียบระดับ1 - 2 
2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป   เทียบระดับ 3 - 8 
3) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ    เทียบระดับ 3 - 8 
ยกเว้น  ผู้ได้รับค่าตอบแทนอัตราสูงสุด   เทียบระดับ 9      

5.5 สิทธิ์ในการเบิกและการเทียบต าแหน่งลูกจ้าง 
1) จ้างจากเงินงบประมาณ  ยกเว้น ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 
2) เทียบตําแหน่ง 

 แรงงาน / กึ่งฝีมือ                     เทียบระดับ   1 
 ฝีมือ / ฝีมือพิเศษ ระดับต้น         เทียบระดับ   2 
 ฝีมือพิเศษระดับกลาง  สูง  เฉพาะ      เทียบระดับ   3 
 ลูกจ้างคนใดเคยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเท่ากับซี 3  ก่อน 1 เม.ย.35  ให้มีสิทธิเดิม 

 5.6 อัตราค่าพาหนะประจ าทาง 

ระดับ รถประจําทาง 
รถไฟธรรมดา รถเร็ว รถด่วนหรือ

ด่วนพิเศษ เครื่องบิน หมายเหตุ 
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 

1 -  2 ป.1 VIPไม่เกิน 32 ที่นั่ง - - นั่งพัด
ลม 

-  

3 - 4 ป.1 VIP ไม่เกิน 32 ที่
นั่ง 

- นั่งแอร์ 
นอนพัด
ลม 

- -  

5 VIP ไม่เกิน  24 ที่นั่ง - นอนแอร ์ - มีความจําเป็น
รีบด่วนเบิกชั้น
ประหยัด 

 

6 VIP ไม่เกิน  24 ที่นั่ง นอนแอร ์ นอนแอร ์ - ชั้นประหยัด 
(Low Cost) 

เคร่ืองบินและรถไฟ
ชั้น 1ใหต้้องแนบ
กากตั๋ว 

7 VIP ไม่เกิน  24 ที่นั่ง 
 

นอนแอร ์ นอนแอร ์ - ชั้นประหยัด 
(Low Cost) 

 

8 VIP ไม่เกิน  24 ที่นั่ง นอนแอร ์ นอนแอร ์ - ชั้นประหยัด  
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ระดับ รถประจําทาง 
รถไฟธรรมดา รถเร็ว รถด่วนหรือ

ด่วนพิเศษ เครื่องบิน หมายเหตุ 
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 

9 VIP ไม่เกิน  24 ที่นั่ง นอนแอร ์ นอนแอร ์ - ชั้นธุรกจิ  
 10 VIP ไม่เกิน  24 ที่นั่ง 

 
นอนแอร ์ นอนแอร ์ - ชั้นหนึ่ง  

  
บัญชีการเทียบต าแหน่งบุคคลภายนอก 

แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่ก.ค. 0409.7/ว 56 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2548 
 

ลําดั
บ 
ที ่

ชื่อตําแหน่ง 
เทียบเท่าตําแหน่ง

ข้าราชการพลเรือนระดับ 

1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีซ่ึงมิได้มีตําแหน่งกําหนดไว้และไม่ได้รับเงินเดือน 
พนกังานรัฐวิสาหกิจซึ่งด ารงต าแหน่ง 
2.1   ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ และ ผู้จัดการ 
2.2  รองผู้ว่าการ  และผู้ช่วยผู้ว่าการ 
2.3  ผู้อํานวยการฝูาย และผู้ช่วยผู้อํานวยการฝูาย  
2.4  ผู้อํานวยการกอง (หัวหน้ากอง) และผู้ช่วยผู้อํานวยการกอง 
2.5  หัวหน้าแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 
2.6  ประจําแผนก และหัวหน้าหมวด 
 

ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล 
พนักงานเมืองพัทยา และ พนักงานส่วนตําบล 
 
 
ต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น 
4.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     4.1.1 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     4.1.2 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     4.1.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  4.1.4 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่ี
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4.2 เทศบาล 

8 
 

10 
9 
8 
7 
6 
3 
 

 
เทียบเท่าตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนท่ีได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งใน
ระดับที่ได้รับเงินเดือน
เดียวกัน 
 

9 
 
8 
 
7 
 

7 
 
 



 
8 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

ลําดั
บ 
ที ่

ชื่อตําแหน่ง 
เทียบเท่าตําแหน่ง

ข้าราชการพลเรือนระดับ 

 
 
 
 

 

     4.2.1 ประธานสภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรี 
     4.2.2 รองประธานสภาเทศบาล  รองนายกเทศมนตรี และ
เทศมนตรี 
     4.2.3 สมาชิกสภาเทศบาล 
     4.2.4 เลขานุการนายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
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4.3 เมืองพัทยา 
      4.3.1  ประธานสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา 
     4.3.2  รองประธานสภาเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยา 
     4.3.3  สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
     4.3.4  ประธานท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา 
     4.3.5  เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา  เลขานุการนายกฯ
และท่ีปรึกษานายกฯ 
     4.3.6  ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และ
ผู้ช่วยเลขานุการนายกฯ 
4.4 องค์การบริหารส่วนตําบล 
     4.4.1 ประธานสภา ฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
     4.4.2 รองประธานสภาฯ และ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
     4.4.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
     4.4.4 เลขานุการสภาองค์การฯ แล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝูายปกครอง   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝูายรักษาความสงบ และกรรมการหมู่บ้านที่มิ  ใช่
กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน   หรือแพทย์ประจําตําบล 
คณะสื่อมวลชน 
8.1 หัวหน้าข่าว หรือบรรณาธิการคอลัมน์นิสต์ 
8.2 นักข่าว หรือนักประชาสัมพันธ์ 
บุคคลภายนอกซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ในข้อ 1 – และมีคุณวุฒิ
การศึกษา 
9.1 ปริญญาเอก   9.2 ปริญญาโท 9.3 ปริญญาตรี 
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ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชต่างประเทศชั่วคราว 
 

การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
1) ข้าราชการประจําในไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อ ประชุม / เจราจาธุรกิจ /ดูงาน/ ตรวจสอบบัญชี /  

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามความจําเป็น 
2) ข้าราชการประจําต่างประเทศ ไป ณ ที่ใดๆ ในต่างประเทศ หรือมายังไทยเฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่นอก

ประเทศ 
3) ข้าราชการประจําต่างประเทศไปช่วยราชการ รักษาการในตําแหน่ง รักษาราชการแทนต่างสํานักงานใน

ต่างประเทศเฉพาะเวลาจากที่พักเดิมถึงที่พัก สํานักงานแห่งใหม ่
   ระยะเวลาอนุมัติเดินทาง 
 

 ทวีป – ประเทศ หลัง (ชม.) 
ไม่เกิน  24   ชม. ทวีปเอเชีย   , ออสเตรเลีย  ,นิวซีแลนด์                                                   ไม่เกิน    24  ชม. 
ไม่เกิน  48  ชม.                                              ทวีปยุโรป  ,   อเมริกาเหนือ       ไม่เกิน    48  ชม. 
ไม่เกิน  72  ชม.                                              ทวีปอเมริกาใต้   ,  แอฟริกา                                  ไม่เกิน    72  ชม. 

            
1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง / ค่าอาหาร 
2) ค่าเช่าที่พัก 
3) ค่าพาหนะ 
4) ค่ารับรอง 
5) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเน่ืองในการเดินทางไปราชการ 
6) ค่าเครื่องแต่งตัว 

  2)เบ้ียเลี้ยงเดินทาง (เหมาจ่าย) 
           ระดับ  8  ลงมา   ไม่เกิน  2,100 บาท / วัน 
           ระดับ  9 ขึ้นไป  ไม่เกิน 3,100 บาท / วัน 
 การนับเวลาค านวณเบี้ยเลี้ยง 

1) ข้าราชการประจําต่างประเทศ 
1.1 ตั้งแต่ออกจาก ที่อยู่ / ที่ทํางานปกติ  จนกลับ ถึงที่อยู่ / ที่ทํางานปกติ 
1.2 มาราชการช่ัวคราวในไทย ไม่รวมช่วงเวลาที่อยู่ในไทย 

2) ข้าราชการประจําในไทย 
2.1 ตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออก จนถึงประทับตราฯเข้าไทย 
2.2 พักแรมนับ 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษที่เกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน / ไม่พักแรม(เพิ่ม) เศษ เกิน 6 

ชม. = ครึ่งวัน 
2.3 กรณีเดินทางล่วงหน้าก่อนปฏิบัติราชการ เนื่องจาก ลากิจ/ลาพักผ่อน ให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ

ราชการ 
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2.4 กรณียังไม่เดินทางกลับหลังเสร็จปฏิบัติราชการเนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน ให้นับถึงสิ้นสุดเวลา
ปฏิบัติราชการ 

2.5 กรณีไม่เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย มีสิทธิเบิก 
2.5.1  ค่าอาหาร –เครื่องดื่ม  ภาษีบริการที่โรงแรม ร้านค้าเรียกเก็บ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 

4,500 บาท/วัน 
2.5.2 ค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า(เกิน7วัน) เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท/วัน คํานวณ

เบิกจ่ายแต่ละวัน เศษที่เหลือนํามาสมทบเบิกจ่ายวันต่อไปไม่ได้ 
2.5.3 ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด เหมาจ่ายไม่เกิน 500 บาท/วัน 

2) ค่าเช่าที่พัก 
หลักเกณฑ์    จําเป็นต้องพักแรม / จ่ายจริง /ซี 8 ลงมาพัก 2 คน/ห้อง 
ข้อห้าม เบิก   พักในยานพาหนะ / ทางราชการจัดที่พักให้ /พักบ้านตนเอง /คู่สมรส/ญาติพี่น้อง 
อัตราค่าเช่าโรงแรม    บาท  :  วัน 

ข้าราชการ ประเภท ก ประเภท  ข ประเภท  ค 
ระดับ  8  ลงมา  หรือ
เทียบเท่า 

ไม่เกิน  7,500 ไม่เกิน  5,000 ไม่เกิน  3,100 

ระดับ  9  ขึ้นไป ไม่เกิน  10,000 ไม่เกิน  7,000 ไม่เกิน  4,500 
มีสิทธิเบิกเพิ่มขึ้น 

ประเภท  ก ไม่เกินร้อยละ  40  ได้แก่  ญี่ปุูน  ฝรั่งเศส  สวิส  อิตาลี 
ประเภท  ก ไม่เกินร้อยละ  25  ได้แก่  เบลเยี่ยม  สเปน เยอรมันนี  อเมริกา  บริเตนใหญ่  

ไอร์แลนด์เหนือ  โปรตุเกส  สิงคโปร์ 
ประเภท ก ข และ  ค   ประกอบด้วย  ประเทศ  รัฐ  เมือง  =  ดูเอกสารประกอบ 
                                                                                                                  

กรณีเดินทางล่วงหน้าก่อนวันเร่ิมปฏิบัติราชการ เนื่องจากลากิจ / ลาพักผ่อน และจําต้องพักแรมในท้องที่
ปฏิบัติราชการก่อนวันเร่ิมปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าเช่าที่พัก ก่อนได้ไม่เกิน 1 วัน 
3) ค่าพาหนะ  ค่าโดยสาร /  คา่เช่ายานพาหนะ / ค่าเชื้อเพลิง / ค่าระวางบรรทุก / ค่าจ้างคนหาบหามสิ่งของ 

ของผู้เดินทาง 
4.1  พาหนะประจ าทาง บริการทั่วไปประจํา / เส้นทางแน่นอน /ค่าโดยสาร ค่าระวางแน่นอน 

ค่าพาหนะภายในต่างประเทศ เบิกเท่าที่จ่ายจริง  กรณีเดินทางออกนอกเส้นทางในระหว่างลา เบิกได้ไม่
เกินเส้นทางที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

4.2 เครื่องบิน 
ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด 

หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล                        ระดับ  9              ระดับ 8 ลงมา 
ประธานศาลฎีกาและรอง   
ประธานรัฐสภาและรอง   
ประธานวุฒิสภาและรอง   
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรอง/รัฐมนตรี ระดับ 10  
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5) ค่ารับรอง 

ค่ารับรองลักษณะเหมาจ่าย ในกรณี 
1) เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล/รัฐสภา ไม่รวมการประชุม การสัมมนาทาง

วิชาการ 
2) เจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินและขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล 
3) ปรึกษาหารือ/เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
4) เยือนต่างประเทศในฐานะทูลสันถวไมตรี/ฐานะแขกของรัฐบาลต่างประเทศ 
5) ไปร่วมงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ 
6) ไปจัดงานและแสดงสินค้าไทย/ส่งเสริมสินค้าไทยในต่างประเทศ 
7) ไปเผยแพร่ศิลปะ/วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
ม.54 ทวิ (ต่อ) อตัราค่ารับรองลักษณะเหมาจ่าย (บาท) 

ตําแหน่ง/ชั้นยศ เดินทางไม่เกิน  15 วัน เดินทางเกิน 15 วันแต่ไม่เกิน 30 
วนั 

ระดับ 8 ลงมา/เทียบเท่า ไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน 3,500 
  ระดับ 9 ขึ้นไป/เทียบเท่า ไม่เกิน 3,000 ไม่เกิน 4,500 

เดินทางไปหมู่คณะ  ให้เบิกจ่ายตามจํานวนผู้เดินทางแก่หัวหน้าคณะ/ผู้ได้รับมอบหมาย ในนามคณะเดินทาง                 
8) ประธานองคมนตรี /องคมนตรี /นายกรัฐมนตรี / รองนายกฯ/รัฐมนตรี/ประธาน / รองประธานศาล

ฎีกา /  ประธานศาลอุทธรณ์  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
9) บุคคลนอกเหนือจากข้อ 4.1 เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา 

(1)  เดินทางไม่เกิน 15 วัน       67,000  บาท 
(2)  เดินทางเกิน  15  วัน        100,000  บาท 

6) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
7) ค่าเคร่ืองแต่งตัว  
      (1)  จําเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวพิเศษ  หรือจําเป็นอื่น 
      (2)  ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
      (3)  ไม่ใช่ประเทศที่ห้ามเบิก 
      (4)   เคยได้รับแล้วจะรับใหม่ต้องเกิน  2  ปี 

 อัตราค่าเครื่องแต่งตัวเหมาจ่าย 
     (1)  ระดับ  5  ลงมา    คนละ      7,500   บาท 
     (2)  ระดับ  6  ขึ้นไป  คนละ       9,000  บาท 
8) อัตราแลกเปลี่ยน 

(1) แลกกับธนาคาร ให้ถืออัตราวันท่ีแลกทั้งก่อนไปและกลับ  แนบหลักฐานการแลกเปล่ียนกับ
ธนาคาร 
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(2)  กรณีแลกที่อื่น (ไม่มีหลักฐาน) ถืออัตราระหว่างประเทศ  1  วันทําการก่อนเดินทาง  1 วันหลังกลับ  
ใช้บัตร เครดิต  ให้ถืออัตราตามใบแจ้งยอด แนบหลักฐานใบแจ้งยอด 

 

ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร 
1. การขออนุมัติ 

1) บันทึกข้ออนุมัติเดินไปราชการ หรือ เอกสารต้นเร่ืองที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
2) ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (แบบ  มข.-กง.-16) (เอกสารประกอบ 2)หรือ บันทึก

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินในการเดินทางไปราชการในและต่างประเทศ    กรณีใช้ประกาศเงินรายได้ (ฉบับ
ที่ 1144/2552) (แบบ งด. 1  ส่วนท่ี 1 )  (เอกสารประกอบ 3)   

3) กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะต้องมีหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการรายบุคคล 
4) บันทึกขออนุมัติยืมเงินจากเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ 2  ฉบับ  (กรณียืมเงินมหาวิทยาลัย)(เอกสาร

ประกอบ หมายเลข 4)สัญญายืมเงินและสําเนา  1  ฉบับ (เอกสารประกอบ  5) 
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ขั้นตอนและแผนผังทางเดินเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ไม่อนุมัต ิ

เจ้าของเรื่อง  กรอกแบบฟอร์มเดนิทางไปราชการ  (สีชมพู)   แนบต้นเรื่อง                
- บันทึกขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิในการเดินทางไปราชการ แนบต้นเรืองเจ้าของเรื่อง          
- หนังสือเชิญประชุม/อื่นๆ                                           
-  สัญญาการยืมเงิน และส าเนา 1 ฉบับ 
-  บันทึกยืมเงินมหาวิทยาลัย(กรณียืมเงินรายได้) 
 

ผู้ปฏบิัติงานออกเลขหนังสือส่ง 
 

ผ่านหัวหน้างานภาค/งาน/หน่วย 
 

จุดเริ่มต้น 

เจ้าหน้าที่การเงินคณะตรวจสอบงบประมาณและคุมยอดผูกพัน 
 

ผ่านเลขานุการคณะ พิจารณา 
 

ผ่านคณบดี / ผู้มีอ านาจลงนาม 

จ่ายเช็คเงินยืม หรือโอนเงนิยืม (กรณียืมเงินหน่วยงาน) 
 

น าส่งสารบรรณคณะ หน่วยงาน 
 

ส่งงานธุรการ กองคลัง 
 

เงินรายได้ กองคลงั โอนเงนิเข้าบญัชีหรือ
สามารถดูได้จากเว็บไซด์งานบัญชี 

 

กรณีเงินยืมมหาวิทยาลัย มีล าดับการจัดชุดดังนี ้
1. บันทึกการยืมเงนิพร้อมส าเนา 
2. สัญญายืมเงินรายได้พร้อมส าเนา 
3. ใบขออนุมัติเดินทางที่ได้รบัอนุมตัิ 
4. เอกสารแนบ 

5. ส าเนาสมุดบัญชีหน้าแรก(เฉพาะครั้งแรก) 
 

อนุมัต ิ

เสร็จสิ้น 
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ค าอธิบาย 
1.   ผู้เดินทางประสงค์จะเดินทางไปราชการตามหนังสือเชิญประชุม/อบรม/สัมมนา 
โดยผู้เดินทางต้องจัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติก่อนตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1    ข้าราชการ/พนักงานฯ/ ลูกจ้าง  จัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ

พร้อมแนบหนังสือเชิญประชุม/อบรม/สัมมนา/
โครงการ 

ขั้นตอนที่ 2  ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร      ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
ขั้นตอนที่ 3 หัวหน้าภาคฯ/งาน/หน่วย   ลงนามให้ความเห็นชอบ 
ขั้นตอนที่ 4 คณบดี         อนุมัติให้เดินทางไปราชการตามเสนอ 
 
 เมื่อได้รับการอนุมัติให้เดินทางไปราชการแล้วผู้เดินทางต้องจัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไป
ราชการภายในราชอาณาจักรในหลักการ(แบบ มข.กง-16) ซึ่งเป็นขั้นตอนเดียวกันกับกรณีเดินทางไปราชการ
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  
2.  ผู้เดินทางไปราชการตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา จะต้องจัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไป
ราชการภายในราชอาณาจักรในหลักการ  (แบบ ม.ข.-กง.-16)  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1    
ข้าราชการ/พนักงานฯ/ลูกจ้าง  จัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
                                                  (แบบ ม.ข-.กง.-16)  หรือบันทึกขอใช้จ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ  
   (แบบ  ง.ด.1  สว่นที่ 1) ตอ้งแนบเอกสารดังนี้ 
   กรณี  ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

1) หนังสือที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้เดินทางฯ 
2) กําหนดการประชุม/อื่น ๆ พร้อมสําเนา 
3) สัญญาการยืมเงิน  (ยืมเงินทดรองจ่าย) 
4) บันทึกขออนุมัติยืมเงินมหาวิทยาลัย พร้อมสําเนา                             

(กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย) 
 

ขั้นตอนที่ 2   หน.ภาค/งาน/หน่วย ลงนามเสนอเพื่อพิจารณาการขออนุมัติเดินทางไป 
ขั้นตอนที่ 3      ผู้ปฏิบัติงานบริหาร           ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
ขั้นตอนที่ 4   งานการเงิน                     กรณี ยืมเงินทดรองจ่าย  

   1.  บันทึกทะเบียนลูกหนี้      
  2.  คุมยอดอนุมัติในหลักการ                 

   กรณี ไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่าย              
1.  คุมยอดอนุมัติในหลักการ              

ขั้นตอนที่ 5 ผ่านเลขานุการฯ   กรณี  ยืมเงินทดรองจ่าย  
                               1. ลงนามให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเดินทางไป 
        ราชการฯ  
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     2. ลงนามให้ความเห็นชอบในสัญญาการยืมเงิน 
      กรณี  ไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่าย 

    1.  ลงนามให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการฯ                    
ขั้นตอนที่ 6 คณบดี    กรณี  ยืมเงินทดรองจ่าย 

     1.  อนุมัติการเดินทางไปราชการฯ  
    2.  อนุมัติการยืมเงินในสัญญาการยืมเงิน    

    กรณี  ไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่าย 
    1.  อนุมัติการเดินทางไปราชการฯ  

ขั้นตอนที่ 7 งานการเงิน  กรณี  ยืมเงินทดรองจ่าย 
    1.  พิมพ์เช็คสั่งจ่าย/โอนเงิน 

    2.  เสนอผู้มีอํานาจลงนามในเช็ค /อนุมัติโอนเงิน                     
    3. บันทึกในทะเบียนคุมจ่ายเช็ค                                           
    4.  จ่ายเช็คให้ผู้ยืมก่อนวันเดินทาง  

ขั้นตอนที่ 8 งานการ เงิน  กรณียืมเงินมหาวิทยาลัย                   
    จัดชุดเอกสารส่งงานสารบัญ 

1. บันทึกยืมเงินรายได้  2 ฉบับ 
2. สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ 
3. แบบใบขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

(แบบ มข.-กง.16) 
4. บันทึกขออนุมัติใช้จ่ายเงินไปราชการ (แบบ งด.1 ส่วนที่1) 
5. สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ (เฉพาะยืมเงินครั้งแรก) 

ขั้นตอนที่ 9  เจ้าของเรื่อง                 ตรวจสอบการโอนเงินยืมในเว็ปกองคลัง   เสร็จสิ้น 
 

2.  การเบิกจ่ายเงิน 
1. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ กรณี 1 คน  

(แบบ ง.ด.2)    (เอกสารประกอบ ....6...) 
2. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ กรณีหมู่คณะ   

(แบบ 8708)   (เอกสารประกอบ..7.) 
3. ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รับเงิน (เอกสารประกอบ  8) 4. ใบเสรจ็รบัเงินค่าตั๋วเครื่องบิน(เอกสารประกอบ 9) 
5. ใบแสดงรายละเอียดการเดินทาง  e-ticket  (เอกสาร

ประกอบ 10) 
6. ใบเสรจ็ค่าที่พัก (กรณีจ่ายจริง) 
 

7. ใบแสดงรายละเอียด (Forio) 
 

8. ใบเสรจ็ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (กรณีใช้รถของทาง
ราชการและจ้างเหมารถ) 

9. บันทึกขออนุมัติใช้รถของทางราชการ 10. สําเนาใบขออนุมัติจ้างเหมารถ (กรณีจ้างเหมารถ) 
11. เอกสารอื่น ๆ เช่น บัตรค่าทางด่วน  
 

กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศเพิ่มเอกสารดังนี้ 
1. ใบสําคัญรบัเงิน (กรณีเบิกค่าเครื่อง

แต่งตัว) 
2. หนังสืออนุมัติรายบุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ 

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 

4. และเอกสารอื่น ๆ  เช่น  อัตราเปรียบเทียบค่าโดยสารซึ่งต่ํากว่าของ
บริษัทการบินไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ  30 
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ขั้นตอนและแผนผังทางเดินเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ไม่อนุมัต ิ

เจ้าของเร่ือง  -  เขียนรายงานเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)                                                                                                                                       
                         หรือ เขียนรายงานเดินทางไปราชการ   (แบบ ง.ด.1)                                                   
             ส่งคืน   คืนเงินยืมทดรองจ่าย    กรณีมีเงินเหลือจ่าย 
 

ผู้ปฏิบัติงานออกเลขหนังสือส่ง 
 

เจ้าหน้าที่การเงินคณะ 

 

จุดเริ่มต้น 

ผ่านเลขานุการคณะ พิจารณา 
 

ผ่านคณบดี / ผู้มีอ านาจลงนาม 

จ่ายเช็คเงินยืม หรือโอนเงนิยืม (กรณียืมเงินหน่วยงาน) 
 

น าส่งสารบรรณคณะ หน่วยงาน 
 

ส่งงานธุรการ กองคลัง 
 

เงินรายได้ กองคลงั โอนเงนิเข้าบญัชีหรือ
สามารถดูได้จากเว็บไซด์งานบัญชี 

 

อนุมัต ิ

เสร็จสิ้น 
 

ตรวจสอบ
งบประมาณ
และคุมยอด
เบิกจ่าย 
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ค าอธิบาย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร 

        หลังจากที่ผู้เดินทางกลับจากการเดินทางไปราชการ จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ข้าราชการ/พนักงานฯ/ลูกจ้าง หลังจากกลับจากเดินทางต้องเขียนรายงานการเดินทาง ภายใน  

15 วัน  ประกอบด้วย 
1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯแบบ 8708 ส่วนท่ี 1 (เดินทางคนเดียว)  
2. หลักฐานการจ่ายเงิน  แบบ 8708 ส่วนท่ี 2  (เดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) 
3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 
4. บันทึกข้อความการขอใช้รถทางราชการ  (ถ้ามี) 
5. บันทึกข้อความการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว (ถ้ามี)  

ขั้นตอนที่ 2  หน.ภาค/งาน/หน่วย ลงนามเสนอเพื่อพิจารณาการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ขั้นตอนที่ 3  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
ขั้นตอนที่ 4  งานการเงิน ตรวจสอบรายงานการเดินทางฯและหลักฐานประกอบการ เบิกจ่าย   

เช่น 
   1.  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ภาคผนวก 
   2.   ค่าเช่าที่พัก  ภาคผนวก               
   3.   ค่าพาหนะ  ภาคผนวก             
   4.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภาคผนวก 
    กรณี  ยืมเงินทดรองจ่าย  

1. รับคืนเงินในส่วนที่เหลือ(กรณีเงินเหลือจ่าย) และออก  
ใบสําคัญรับเงินให้ลูกหนี้เป็นหลักฐาน 

2. ออกหลักฐานการส่งหรือรับคืนหลักฐานใบสําคัญเพื่อหักล้างเงิน
ยืม 

3. ตัดบัญชีลูกหนี้ 
4. คุมยอดอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ 

    กรณี ไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่าย 
      คุมยอดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ 
      กรณี ยืมเงินทดรองจ่ายและไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่าย 
ขั้นตอนที่ 5  ผ่านเลขานุการคณะฯ  ลงนามให้ความเห็นชอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ขั้นตอนที่ 7   คณบดี     กรณี ยืมเงินทดรองจ่ายและไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่าย 
      อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ 
ขั้นตอนที่ 8   งานสารบัญ                ออกเลขหนังสือน าส่งกองคลังเสร็จสิ้น 
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สรุปการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจ่าย 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1144/2552) 
การเทียบต าแหน่ง ในการเบิกจ่ายเงิน  

ต าแหน่ง/เงินเดือน เทียบเท่าระดับ หมายเหตุ 
กรรมการสภา ม.ข.  อธิการบดี 
รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน 
สํานัก 

เบิกค่าใช้จ่ายเทียบเท่า
ข้าราชการระดับ 9 

กรณีเหตุผลและความจําเป็นหัวหน้า
หน่วยงานอาจอนุมัติให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งเบิกค่าใช้จ่ายที่พักได้ใน
อัตราสําหรับข้าราชการระดับ 10 

รองคณบดี รองผู้อํานวยการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้า
ภาควิชา 

เบิกค่าที่พักตามที่จ่ายจริง 
ได้ไม่เกินอัตราข้าราชการ
ระดับ 9 เป็นการเฉพาะราย 

 

เงินเดือน 54,300 ระดับ 1- 8 
เงินเดือน 54,300 ขึ้นไป ระดับ 9 ขึ้นไป 
เงินเดือนท่ีเทียบ ใช้อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 
 
ข้อสังเกตตามประกาศ 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้น = ตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป จนกลับถึงที่พัก รวม
ไม่เกิน 2 วัน  

2) ค่าพาหนะหรือรถรับจ้าง ระหว่างที่พัก กับสถานียานพาหนะ เบิกได้คราวหนึ่งไม่เกิน 2 เที่ยว เที่ยว
ละไม่เกิน     300 บาท  

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

ข้าราชการ กลุ่ม ก กลุ่ม ข หมายเหตุ 

ระดับ 8 ลงมาหรือ
เทียบเท่า 

1,500 
 

2,100 กลุ่ม ก หมายถึง ประเทศที่ติดต่อชายแดน
ประเทศไทย (ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า 
มาเลเซีย) 

ระดับ 9 ขึ้นไป 2,000 3,100 กลุ่ม ข หมายถึงประเทศนอกเหนือจากกลุ่ม ก. 
ค่าเช่าที่พัก 
ข้าราชการระดับ เหมาจ่าย 

 กลุ่ม ก กลุ่ม ข กลุ่ม ค 
ระดับ 1-8 3,700 2,500 1,500 

ระดับ 9 ขึ้นไป 5,000 3,500 2,200 
 
 

 



 
19 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

 
การเบิกจ่ายจริงให้ใช้ตามกระทรวงการคลังก าหนดโดยอนุโลม 
หมายเหตุ กลุ่ม ก,ข,ค จ าแนกประเภทตามกระทรวงการคลัง 

ค่าเช่าที่พัก  (บาท:วัน:คน) 
ข้าราชการ ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค 

ระดับ 8 ลงมาหรือตําแหน่ง
เทียบเท่า 

ไม่เกิน 7,500 ไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 3,100 

ระดับ 9 ขึ้นไป ไม่เกิน 10,000 ไม่เกิน 7,000 ไม่เกิน 4,500 
มีสิทธิ์เบิกเพิ่มขึ้น 
ประเภท ก ไม่เกินร้อยละ 40 = ญี่ปุูน ฝรั่งเศส รัฐเซีย สวิส อิตาลี 

ไม่เกินร้อยละ 25 = เบลเยี่ยม สเปน เยอรมันนี  อเมริกา บริเตนใหญ่ และ
ไอร์แลนด์เหนือ โปรตุเกส สิงคโปร์ 

ประเภท ก 

ประเภท ก ข และ ค ประกอบด้วย ประเทศ รัฐ เมือง = ดูตามเอกสารแนบท้าย ระเบียบฯ 
ข้อสังเกต 
กรณีเบิกจ่ายเหมาจ่าย ใช้แบบฟอร์มและวิธีการเบิกจ่ายตามแบบ ง.ด. 1 
กรณีเบิกตามที่จ่ายจริง ใช้แบบฟอร์มและวิธีการเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
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ตัวอย่างการค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
กรณีใช้เงินรายได้ 
 
ตัวอย่างที่ 1  สมมุติ  นาย  ก. ตําแหน่ง อาจารย์ ระดับ 9  เดินทางไปราชการกับ  นาย ข.  ตําแหน่งอาจารย์ 
ระดับ 8 , นาง ค. พนักงานเงินรายได้   ตําแหน่ง อาจารย์  และ ลูกจ้างประจํา  ตําแหน่งพนักงานขับรถ   ไป
ราชการ ณ  สปป.ลาว  โดยใช้รถของทางราชการ  มีกําหนด   1  วัน   ( เจรจาขอความร่วมมือ )    โดยจอด
รถไว้ที่ฝั่งไทยพร้อมคนขับ   มีรถจาก  สปป.ลาวมารับที่ด่าน 
 

ออกจากขอนแก่น  12/5/53 
เวลา  06.00น   ถึง  
หนองคาย 
08.00น 
 

ออกจากหนองคาย ไป สปป. 
ลาว  เวลา 09.00น  
ออก สปป.ลาว ถึง หนองคาย 
เวลา  16.00น. 

ออกจากหนองคาย  เวลา  
17.00น. ถึง ขอนแก่น เวลา 
19.30น. 

 

การคํานวณค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1.เบี้ยเลี้ยง 
กลุ่ม ก  (ยกเว้น  พขร.) 1) เวลา 09.00น. - 16.00 น.  =  7 ชั่วโมง 

2) อาจารย์  9  = 2,000 บ. 
3) อาจารย์ 8 และ พนักงาน เงินรายได้   (เงินเดือนน้อยกว่า 

54,300 บ. )  คนละ  1,500  บ. 
4) คนขับรถ   06.00น -19.30น. =  180  บ. 

  2.ค่าพาหนะ   ค่านํ้ามันเติมรถราชการ 
  3.ค่าใช้จ่ายอื่น   ค่าทําหนังสือผ่านแดน (สําหรับผู้ไม่มีพาสสปอร์ต )ค่าธรรมเนียมที่ สปป.ลาว  เรียกเก็บ 
กรณีเช่ารถ ใน สปป.ลาว หรือใช้บริการของบริษัททัวร์   ให้จัดทําเอกสารตามระเบียบพัสดุ  การจ้างเหมา 
 
ตัวอย่างที่ 2  สมมุติ นาง ก.  อาจารย์ ระดับ 6  น.ส. ข. พนักงาน  อาจารย์ (เงินเดือนน้อยกว่า 54,300 บ. 
เดินทางไปราชการที่ม.เกษตร 20-22/5/53   
20/5/53   ออกจาก ที่พัก 
ขอนแก่น 08.00น. 

21-22 /5/53   ติดต่อราชการม.
เกษตร  09.00น – 17.00น. 

22/5/53  กลับถึง ที่พัก
ขอนแก่น  21.00น. 

 

อาจารย์ 6  พักบ้าน ตนเอง ที่นนทบุรี 
พนักงาน พักโรงแรมใกล้ม. เกษตร 
การค านวณค่าใช้จ่าย 

กรณีใช้เงินงบประมาณ กรณีใช้เงินรายได้ 
- เบี้ยเลี้ยง  ได้คนละ 3 วัน 
- ที่พัก  เหมาจ่ายคนละ  2 คืน    
- ค่าพาหนะ   ค่ารถทัวร์  ไป-กลับ  2 

คน 

- เบี้ยเลี้ยง,ที่พัก  เหมือนเงิน
งบประมาณ 

- ค่าพาหนะ   รถรับจ้าง  จากสถานี
รถ+ที่พัก+สถานีรถ ได้ไม่เกินเที่ยวละ 
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กรณีใช้เงินงบประมาณ กรณีใช้เงินรายได้ 
ค่ารถรับจ้าง จากสถานีรถ+ที่พัก+
สถานี 
รถ  อาจารย์ 6 เท่าที่รับจริง  ไม่เกิน  
600 บ./เที่ยว 
พนักงาน  ตามจ่ายจริง ( มีสัมภาระ ) 
วันท่ีติดต่อราชการพนักงาน ถ้ามี
สัมภาระ ถึงจะนั่งรถรับจ้างได้ 
ถ้าใช้รถส่วนตัว เดินทางไปราชการ 
เบิกได้  4 บ./กม. 

- ค่าใชจ่้ายอื่น ต้องทําหนังสือรับรอง
เช่น ทางด่วน  

300 บ. 2 คน ( มีสัมภาระ ) ถ้าใช้รถ
ส่วนตัวเดินทางไปราชการเบิกได้ 4  
บ./กม. 

- ค่าใช้จ่ายอื่น ต้องทําหนังสือรับรอง
เช่น ทางด่วน 

 
 

ปัญหา  อุปสรรค  ของผู้ปฏิบัติงานด้านคลังและพัสดุ 
 

1. ด้านโครงสร้างขององค์กร การแบ่งหน่วยงานหรือกลุ่มงานในบางคณะ  ยังไม่สามารถแยกบุคลากรให้
สังกัดหน่วยงานได้ชัดเจน  เนื่องจากบุคลากรบางคนปฏิบัติงานท้ังด้านการเงินและบัญชี  และพัสดุ 

2.  ด้านสภาพการท างาน     ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน  ไม่ยอมรับการประเมินว่า
โปร่งใสมีความยุติธรรม 

3.  ด้านสภาพแวดล้อม  ในกรณีที่ออฟฟิศ เป็นแผนก  เช่น  แผนกการเงิน  แผนกบัญชี  แผนกพัสดุ    
      ทําให้บุคลากรขาดความใกล้ชิดสนิทสนม  อาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกแบ่งพรรคแบ่งพวก 
4. ด้านเทคโนโลยี  ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน,ไม่มีความชํานาญด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน หรือ

การพัฒนางาน 
5. ด้านกระบวนการของการปฏิบัติงาน  งานคลังและพัสดุยังไม่สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีต้อง

ยึดระเบียบและแนวปฏิบัติได้   
6.  ด้านบุคลากร 

1) บุคลากรในบางคณะยังคงเป็นตําแหน่งอัตราลูกจ้างชั่วคราว    แต่มีความรับผิดชอบงานสูงมาก   
ขาดขวัญและกําลังใจ 

2) การปฏิบัติหน้าที่ซ่ึงจะต้องอยู่ภายใต้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับต่าง ๆ  อาจทํา  
ให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเองอาจผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   

3) บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ  /ความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ  ในกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่  
เกี่ยวข้องด้านการเงินและบัญชี 

4) ขาดความรักในตําแหน่งงานท่ีตนเองปฏิบัติ  ทําให้ไม่มีความสุขในการทํางาน 
5) ไม่ปรับตัวเข้ากับสภาพงานและสถานการณ์จริง  จะติดอยู่กับการทํางานที่ตนเองชอบ  และมี 

ความรู้สกึเหมือนถูกบังคับให้ทํา 
6) ไม่ใฝูหาความรู้ท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร 
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7) ไม่เปิดใจกว้างยอมรับซ่ึงกันและกัน  ทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนตัวใครตัวมัน 
8) ขาดความสามัคคี  เสียสละร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1.  เห็นควรให้มีการกําหนดนโยบายด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญ   
     และกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  เช่น  การเลื่อนระดับ  การขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการ  กรณี  
     ลูกจ้างชั่วคราว  ควรมีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
2.  เห็นควรให้มีการกําหนดนโยบายในการควบคุมภายในทุกด้าน  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน   
     และกําชับให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

1. เห็นควรให้มีการกําหนดแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย 
เคร่งครัด   

2. เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังกับภาควิชา หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและลดปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยกําหนด
ไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปีของคณะ  อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง  อีกทั้งยัง เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านงานคลังด้วย  เช่น  เสวนาระเบียบการคลัง / KM   แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินคณะกับเจ้าหน้าที่การเงินภาควิชา หรือเจ้าหน้าที่การเงินระหว่างคณะ ต่าง  ๆ  
ใน  มข.   

3. ควรจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชํานาญ  และสามารถแก้ไข  
     ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 
4.  ควรมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของทุกคณะ  และนํามาลงในเว็ป  เช่น  บอร์ด  หรือถาม-ตอบ   
     เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  ทําให้สามารถทราบถึงปัญหาของ  
     แต่ละคณะ  เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับคณะตนเอง 
5.  ควรจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อสามารถนํามาใช้อ้างอิงในการทํางาน 

 
 

................................................................................................ 
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                                                 บันทึกข้อความ                                                

ส่วนราชการ    หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น    โทร.  11499 
ที ่ ศธ. 0514.1.25/                               วันท่ี          เมษายน  2552            

เรื่อง    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

เรยีน   รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

  ด้วยมีราชการเกี่ยวกับการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ครั้งที่ 3/2552 ในวันที่ 7 พฤษภาคม  2552  ณ อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงเห็นสมควรให้ คณะกรรมการตามรายช่ือแนบท้าย      เดินทางมาราชการเพื่อเข้า
ร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ... 6 พฤษภาคม  2552.  ถงึวันท่ี  8   พฤษภาคม    2552   ณ    .จังหวัด
ขอนแก่น..   ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นจํานวน…80,000…บาท  และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายใช้ใน
ราชการครั้งน้ี จํานวน ...80,000.-... บาท  (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ   
                    ลงชื่อ
...................................................................... 
                               (..นางตุลยา คําสวาท...) 
                  ตําแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี  
(2) เรียน.รองอธิการบดีฝูายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์          (3)  อนุมัติหลักการตามเสนอ 
             เห็นควรอนุมัติให้เดินทางไปราชการได้ตามเสนอ  
และอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย จํานวน..80,000.-.......บาท 
            ลงชื่อ...............................................  
                     (............................................)  
               วันท่ี............................................      ลง -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
(4)  เรียน........รองอธิการบดีฝูายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์. 
                     พร้อมน้ีได้แนบรายงานการเดินทางไปราชการของบุคคลดังกล่าว  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการเรียบร้อยแล้ว  โดยขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน..........ราย เป็นจํานวน
เงิน...................................บาท 
                 ลงชื่อ............................................... 
                                                                        (นางตุลยา คําสวาท.)  
                                                                       ตําแหน่ง.... นักวิชาการเงินและบัญชี. 
 
(5)  เรียน.รองอธิการบดีฝูายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์.. 

แบบ ง.ด.1  

คุมยอดผูกพัน............... เจ้าของเรื่อง 
นางตุลยา ค าสวาท 

ลงชื่อ..................................................... 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ณีรัตนพันธ์..)
ต าแหน่ง.รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯ. 
          วันที.่.....  เมษายน   2552  .... 
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               ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ ถูกต้องแล้ว        (6)  อนุมัติเบิกจ่ายตามเสนอ เห็น
ควรอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              (ลงชื่อ).................................... 
ตามรายงานการเดินทางไปราชการที่แนบ   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์) 

ตําแหน่งรองอธิการบดีฝูายศิลปวัฒนธรรมฯ 
                                                                            วันท่ี................................                                   
                                     (ลงชื่อ)....................................                 
                                       (...............................................)     

วันท่ี ……. ………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุมยอดเบิกจ่าย................ 
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                                         บันทึกข้อความ      

ส่วนราชการ    สํานักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    โทร.  11499 

ที ่ศธ.0514.1.25/                                              วันท่ี           มีนาคม  2552 

เรื่อง    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน   อธิการบดี 

  ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.25/086.1   ลงวันท่ี   24 เมษายน 2552 ได้รับอนุมัติให้ข้าพเจ้า... .
ศ.เกียรติคุณ ………………..  .......... ตําแหน่ง……….  เดินทางไปราชการ...ร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจําปี 
ศิษย์เก่า มข. จังหวัดอุบลราชธานี  วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2552......... ณ ........จังหวัดอุบลราชธานี  ......  โดย
ออกเดินทางตั้งแต่วันท่ี ........วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2552...... และกลับถึงที่พักในวันที่ ....วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
2552...... รวมเวลา .... 1...........วัน 
 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักเหมาจ่าย  1  วัน วันละ 2,500  บาท    รวม         2,500       บาท 
 2.  ค่าที่พัก ..................วัน  วันละ............บาท  รวม.........................บาท 
 3.  ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ถ้ามี)   รวม.........................บาท 
 4.  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ(รถยนต์รับจ้าง ถ้ามี)  รวม.........................บาท 
 5.  ค่าโดยสาร (เครื่องบิน รถไฟ รถประจําทางปรับอากาศ) รวม.........................บาท 
 6.  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (ระบุ..) (ถ้ามี)  รวม.........................บาท 
                          รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  ....... 2,500.......... บาท (...............สองพันห้าร้อยบาท..............) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงและหลักฐานการจ่ายการเดินทาง
ที่เบิกข้างต้น เป็นความจริงและจํานวนที่ขอเบิกถูกต้องตามระเบียบ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
      ลงชื่อ.....................................................ผู้เบิก 
           (...ุ……………………………. ....) 
           วันท่ี  ....         มีนาคม   2552  ....  
 
 
 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

แบบ ง.ด.1 ส่วนที่ 2 
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                                                             บันทึกข้อความ            
ส่วนราชการ …        สํานักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น       โทร.  ………11499….. 
ที่  ศธ. .…0514.1.25/..............................           วันที่    ….…พฤศจิกายน  2552 
เร่ือง    ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้  กองคลัง  เพื่อดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 
เรียน  อธิการบดี 
                       ด้วยข้าพเจ้า  (นาย / นาง /นางสาว) ..ตุลยา คําสวาท.....ตําแหน่ง... นักวิชาการเงินและ
บัญชี 6 ระดับ 6.......สังกัด. สํานักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า มข....มีโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ  เรื่อง.
คา่ธูป-เทียน-ยางวงเล็ก....  ซึ่งเป็นงานในหน้าที่หรือเป็นภารกิจ   ของคณะ/หน่วยงาน   ซึ่งคณบดี / หัวหน้า
หน่วยงานได้เห็นชอบแล้ว     ตามบันทึกที่. ศธ.0514.1.25.......  ...ลงวันท่ี .......พฤศจิกายน 2552......และ  
มีความจําเป็นต้องขอยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง     สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
                      1.  โครงการ/กิจกรรมข้างต้น    ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเป็นจํานวน    7,050.-  บาท      
(เจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน)    จาก (ระบุหน่วยงานหรือผู้ให้งบประมาณ) สํานักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า 
สํานักงานอธิการบดี.. เมื่อวันท่ี..6 พฤศจิกายน   2552. ตามหลักฐานการอนุมัติจากคณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน
ที่แนบ   (ระบุเลขที่หนังสือของหน่วยงาน) ศธ 0514.1.25/............  ลงวันท่ี. .......  พฤศจิกายน    2552... 

     กรณีเป็นโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการหรือการเป็นที่ปรึกษาหรือการศึกษาต่างๆในลักษณะ
บริการวิชาการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่ให้หรือสนับสนุน
งบประมาณได้แก่ (ระบุชื่อหน่วยงาน) ..................................... -....................................... ................ 
หลักฐานการอนุมัติได้แก่ (ระบุเลขที่และวันท่ีของหนังสือ)  ......................-............................และสัญญาการ
ให้การสนับสนุนดังกล่าวได้ลงนามแล้วเมื่อวันท่ี......................................-............................................. 
                      2.  กําหนดการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมที่จะขออนุมัติยืมเงินคือ  วันท่ี.........  เดือน  
พฤศจิกายน    พ.ศ.  2552...กําหนดวันสิ้นสุดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมคือวันท่ี...6..เดือน.  
พฤศจิกายน ..พ.ศ...2552..และครบกําหนดการคืนเงินยืมภายในวันที่. 6 .เดือน.ธันวาคม  พ.ศ. 2552 .(30วัน
นับจากวันท่ีสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม) 
                      3. การชําระคืน  ข้าพเจ้าจะชําระคืนเป็น      เงินสด    ใบสําคัญหักล้างเงินยืม        
( ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม) 
                      4. หากไม่คืนเงินยืมตามสัญญา  และพ้นวันครบกําหนดคืนเงินยืมทดรองจ่ายข้าพเจ้ายินดี
ให้คิดดอกเบี้ย  7.5% ต่อป ี
                      5. หากไม่คืนเงินยืมตามสัญญาข้าพเจ้ายินดีให้หักเงินเดือนข้าพเจ้าซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
    การรับคืนเอกสาร (โปรดระบ)ุ 
    ต้องการรับต้นฉบับเอกสารการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้  ณ งานเงินรายได้  กองคลัง     
มหาวิทยาลัยขอนแก่น       
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สัญญาการยืมเงิน 
เลขที…่……………
…… 

ยื่นต่อ   รองอธิการบดีฝูายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วันครบ
กําหนด……………..
. 

ข้าพเจ้า. นางตุลยา   คําสวาท.....................ตําแหน่ง........ นักวิชาการเงินและบัญชี .6 ระดับ 6 สังกัด     
สํานักงานบริหารศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด.... ขอนแก่น.มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.....งานเงิน
รายได้กองคลังเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ค่าธูปเทียนยาง ต.ค.52 (3)........ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าธูป-เทียน-หนังยาง ประจําเดือน ต.ค.52 (งวดที่ 3) 8,250.-  

 
( ตัวอักษร.........แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน....................................)  รวมเงิน 
(บาท) 

8,250.-  

 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ  และจะนําใบสําคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง  พร้อม
ทั้งเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)ส่งใช้ภายในกําหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง   และประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้อง  คือภายใน.........................วัน  นับแต่วันท่ีสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม   หรือ
ตามที่กําหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   หากข้าพเจ้าไม่ส่งตามกําหนดและพ้นวันครบกําหนดคืน
เงินยืมทดรองจ่ายข้าพเจ้ายินดีให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น    คิดดอกเบี้ย  7.5%  ต่อปี      และยินยอมให้หัก
เงินเดือน  ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ  เพื่อชดใช้
จํานวนเงินที่ยืมไปจนครบได้ทันที 

       Turkom.@kku.ac.th                                             ลงลายมือชื่อ……………………….ผู้ยืม        
                                                                                             (.นางตุลยา คําสวาท) 
                                                                                        วันท่ี................ ตุลาคม  2552 
เรียน.................................................      
            ได้ตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตาม
ใบยืมฉบับน้ีได้  จํานวน....8,250.-.....บาท (แปดพันสอง
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ลงชื่อ…………………………………… 
วันท่ี……………………………………. 

ค าอนุมัติ 

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ 
จํานวน..8,250.-บาท(แปดพันสองร้อยห้าสิบบาท

ถ้วน) 
ลงชื่อผู้อนุมัติ…………………...…………… 
วันท่ี………………………………………… 

เอกสารประกอบ 5 



 
28 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

   ต้องการให้งานเงินรายได้ กองคลัง ส่งต้นฉบับเอกสารการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด  

                                                                       ลงชื่อ.......................................ผู้ยืม                                                            
                                                                   (นางตุลยา คําสวาท) 
                                                                ตําแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี 6  ระดับ 6)                                                                                                                                                                            

ความเห็นของคณบดี / หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้ได้รับมอบหมาย 
  ด้วยคณะ / หน่วยงานมีเงินยืมหมุนเวียนทดรองจ่ายของคณะ / หน่วยงานคงเหลือ.......-

.........บาท  ซึ่งไม่เพียงพอ  เห็นควรให้ยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้กองคลัง  สาํนักงานอธิการบดี 
                                                                  ลงชื่อ…...............................................

คณบดี / หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้ได้รับมอบหมาย                                                  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์) 
เรียน  อธิการบด ี
……………………………………. 
ลงชื่อ……………………….……… 
(……………...…………………) 

เจ้าหน้าทีง่านเงินรายได ้

วันที…่………………...………… 

   อนุมัต ิ
  ไม่อนุมตั ิ

....................................................... 
อธิการบดี/ผู้รับมอบอํานาจ 

   สัญญายมืเงิน เลขที่.................. 
      ลงวันที่........................... 
   จ่ายเช็ค/โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่
...................................... 
ลงชื่อ .................................. 
       (..................................)                

เจ้าหน้าทีง่านเงินรายได ้

การรับเงิน 

ได้รับเงินยืม..........8, 250.-............บาท (..................แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน .................)ไปเป็นการ
ถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ………………………………………………..……………   ผู้รับเงิน       
วันท่ี……………………………………………. 
*** การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยืมเงินถือเป็นหลักฐานการรับเงิน  ตามระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2540 ข้อ27(1) *** 

รายการส่งใช้เงินยืม 

ครั้งที่ 
วัน,เดือน,

ปี 

รายการส่งใช้ 
คงค้าง ลายมือผู้รับ ใบรับเลขที่ เงินสดหรือ

ใบสําคัญ 
จํานวนเงิน 

           เงินจ่ายยืม     
        
หมายเหตุ  (1) ยื่นต่อ ผู้อํานวยการกองคลัง  หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือตําแหน่งอื่นใดที่
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี 
                 (2) ให้ระบุช่ือส่วนราชการท่ีจ่ายเงินยืม (3) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนําเงินยืมไปใช้จ่าย (4) เสนอต่อ
ผู้มีอํานาจอนุมัติ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                    โทร. 12200,12198 
ที่  ศธ.0514.19.1.1/    วันที ่                           พฤษภาคม   2553 
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
(1)   เรียน  คณบดี   (ระบุตําแหน่งผู้รับมอบอํานาจ) 
 ด้วยมีราชการเกี่ยวกับ   (ระบุใหช้ัดเจน)  การเข้าร่วมประชุม……………………จึงเห็นสมควรให้   นางพรรณี  จร
ดอน……………………………………………เดินทางไปราชการ    ณ        กรุงเทพฯ  โดยออกเดินทางจากที่พัก/ที่
ทํางานตั้งแต่วันที ่         29    มีนาคม    2553 และเดินทางกลับถึงที่พัก/ที่ทํางานในวันที่         2  เมษายน  2553 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการประมาณ             7,000 บาทจาก   แผนงาน   ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม  งาน/โครงการ   
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีหัส 0205 หมวดรายจ่าย       ค่าใช้สอย    □  เงินงบประมาณแผ่นดิน □  เงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  จะเดินทางโดย     □  ใช้ยานพาหนะประจาํทาง 
             □  ใช้ยานพาหนะรับจ้าง 
             □  ใช้ยานพาหนะสว่นตวั  หมายเลขทะเบียน……..โดยขอเบิกจ่าย 
                                   เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย  ซึ่งจะได้ขออนุญาตจากผู้มีอํานาจต่อไป 
             □  ใช้ยานพาหนะของทางราชการ หมายเลทะเบียน…………………………….  
      โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของทางราชการแล้ว 
                          □   เครื่องบิน  ระหว่าง…………………………………………………….. 
              □   อื่น ๆ  …………………………..………………………………………. 
และขออนุมตัิยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้  จํานวน…………………………บาท     ตามสัญญาการยืมเงินที่แนบ 

 

 
คุมยอดผูกพนัลําดับที่  0205 - 110 
 

เจ้าของเรื่อง 
          กลุ่มงานคลังและทรัพย์สนิ 
 

                                      ……………………………………. 
                                           (นางพรรณี  จรดอน) 
                   ตําแหน่ง     หัวหน้ากลุ่มงานคลังและทรัพยส์ิน  

(2)  เรียน  คณบดี 
                  ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เดินทางไปราชการได้ตาม 
       เสนอและอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย  จํานวน         5,000  บาท 
                                                         ……………………………… 
                                                          วันที่       28  มีนาคม  2553 

(3)                                          อนุมัตติามเสนอ 
                      ……………………………………………… 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ) 
                ตําแหน่ง        คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
                                  วันที่        28  มีนาคม  2553   

ที่  ศธ…………………………….วันที่…………………………………..(4)                    
เรียน  คณบด ี
          พร้อมนีไ้ด้แนบรายงานการเดินทางไปราชการของบุคคลดังกล่าว ซึง่
ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเรียบร้อยแล้ว    โดยขอเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ       จํานวน…………...………….บาท 
                                     …………………………………………….. 
                                                    (นางพรรณี  จรดอน) 
                                ตําแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานคลังและทรพัย์สนิ 

(6)  สําหรับคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์ที่ส่งเอกสารเพื่อวางฎีกาที่กองคลัง 
ที่   ศธ.0514.19.1.1/                     
วันที…่…………………………………. 
เรียน    ผู้อํานวยการกองคลัง 
                     พรอ้มนี้ได้ส่งรายงานการเดินทางไปราชการพร้อม
เอกสารประกอบ 
โดยขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในครั้งนี้ 
จํานวน……………………..บาท  เพื่อชําระแกผู่้มีสิทธิต่อไป 
                             …………………………………………………… 
                                                 (นางอโนชา  นนทคุปต์) 
                         ตําแหน่ง    เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(5)  เรียน  อธิการบดี 
                ตรวจรายงานการเดินทางไปราชการ  ถูกต้องแล้ว 
                เห็นควรอนุมตัิเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                ในรายงานการเดินทางไปราชการที่แนบ 
คุมยอดเบิกจ่ายลําดับที่     ……………………………………………. 
                วันที่.............................................................                                                      

                                                                     กองคลัง 
             คุมยอดเบิกจ่าย   ลําดับที่…………………..……………….. 
                                        วันที…่…………………………………. 

                                             ตรวจหลักฐานถูกต้องแลว้ 
                                  วันที่……………………………………… 
  หมายเหตุ      ผู้ขออนุมัตติ้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

เอกสารประกอบ 2 
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สัญญายืมเงินเลขที่      วันท่ี                    ส่วนท่ี 1 
ชื่อผู้ยืม     จํานวนเงิน                                 บาท  แบบ  
8708 
             

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

      ที่ทําการ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       
      วันท่ี   5  พฤษภาคม  2553                 

เร่ือง   ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน   คณบดี 
 
 ตามคําสั่ง/บันทึกที่   ศธ.0514.19.1.1   …….ลงวันท่ี   …….ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า  
นางพรรณี  จรดอน     สังกัด     กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ ณ  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร    โดยออกเดินทางจาก  (   ) บ้านพัก   (   ) สํานักงาน  
(   ) ประเทศไทย  ตั้งแต่วันท่ี..... เดือน............................  พ.ศ. 2553    เวลา...........   น.          และ
กลับถึง         (   ) บ้านพัก    (   ) สํานักงาน  (  ) ประเทศไทย   

วันที่ ………..เดือน.....................พ.ศ………….. เวลา...............น.    รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ .........
วัน……..ชั่วโมง  

 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ (   ) ข้าพเจ้า   (   )  คณะเดินทาง 
ดังนี้   (10)  

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท  ก จํานวน     วัน   รวม  ……..     บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท   จํานวน          วัน   รวม  ……...    บาท 
ค่าพาหนะ           รวม   ……..     บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น       รวม   ..…….    บาท 
       รวมท้ังสิ้น ………..บาท 
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)        
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จํานวน…………………..ฉบับ  รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ………………………..ผู้ขอรับเงิน 
                (นางพรรณี  จรดอน) 
                         ตําแหน่ง       นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ  7 
 

เอกสารประกอบ 7 
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ 
ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
     ลงชื่อ……เจ้าหน้าที่การเงินคณะ.……… 
             (……………………………………) 
ตําแหน่ง…………………………………….. 
        วันท่ี………………………………….                                 
 

อนุมัติให้จ่ายได้ 

 
 
ลงชือ่………คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย........ 
                 (……………………………………) 
ตําแหน่ง    …………………………………….. 
        วันท่ี     …………………………………. 

 
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  บาท 
(……………………………………….)   ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับเงิน        ลงชื่อ………………………………………..ผู้จ่ายเงิน 
                   (นางพรรณี   จรดอน)             (…………………………………….) 
ตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ  7         
ตําแหน่ง    ………………………………………..         
วันท่ี                           วันท่ี     
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่……………………………       
วันท่ี ............................................................................                                           
 
 
หมายเหตุ
...................................................................................................................................................................
....................... ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………… 
            
คําชี้แจง  
1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเร่ิมต้นและ

สิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคล
นั้นในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน กรณี
ที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

3. กรณีที่ย่ืนขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ
แต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2) 
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แบบ บก.111 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

                      ส่วนราชการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 

วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 
ค่ารถรับจ้างจากที่พัก  เลขที่  72  ไป-กลับ  สถานีรถ
ปรับอากาศขอนแก่น  (เที่ยวละ  100  บาท) 

 
 

 
ค่ารถปรับอากาศจากขอนแก่น  ไป-กลับ  สถานีรถปรับ
อากาศกรุงเทพฯ  (เที่ยวละ  450  บาท) 

 
 

 
ค่ารถรับจ้างจากสถานีรถปรับอากาศกรุงเทพฯ  ไป-กลับ  
โรงแรมที่พัก 

 
 

    

    

    

 รวมทั้งสิ้น        

  
 รวมทั้งสิ้น  (ตัวอักษร)   

  
 ข้าพเจ้า       นางพรรณี  จรดอน      ตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ   7    
กอง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น       ขอรับรองว่า    รายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้  และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการโดยแท้  
 
  ลงชื่อ………………………………… 
  

            วันท่ี   ……    พฤษภาคม  2553  
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารประกอบ 8 
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หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ชื่อส่วนราชการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     จังหวัด  ขอนแก่น 
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ  นางพรรณี  จรดอน      ลงวันท่ี........................

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

ลําดั
บที่ ชื่อ ตําแหน่ง 

ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ลงลายมือ

ชื่อ 
ผู้รับเงิน 

วัน 
เดือน 

ปี  
ที่รับ
เงิน 

หมา
ยเหตุ 

ค่าเบี้ย
เลี้ยง 

ค่า
เช่า
ที่

พัก 

ค่า
พาห
นะ 

ค่าใช้จ่าย
อื่น 

1           
           
           
           
           
           

รวมเงิน      ตามสัญญาเงินยืม
เลขที.่.................
วันท่ี............... 

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอกัษร)................................................................................................. 
ลงชื่อ........................................................ผู้จ่ายเงิน 

ตําแหน่ง.......................................................... 
 วันท่ี............................................................... 

คําชี้แจง   (.....................................................................) 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจํานวนวันท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมาย

เหตุ  
2) ให้มีผู้มีสิทธิ์แต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม       

ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม  
3) ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลง

ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน    
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แบบ 8708 
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

 
   
 
 
 
คณะผู้จัดทํา    

สํานักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า               
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
7 พฤษภาคม  พ.ศ.  2553 
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การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
สรุประเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
1.  ความหมาย 
 “สถานศึกษา”  หมายความว่า โรงเรียน  วิทยาลัย  หรือสถานศึกษาของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีจัด

หลักสูตรการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 
 “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาของรัฐที่จัดหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญา

ตรีข้ึนไปหรือเทียบเท่า แต่ไม่รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ 
 “ผู้ทําการสอน” หมายความว่า บุคคลที่ทําหน้าที่สอนในสถานศึกษาหรือในสถาบันอุดมศึกษาโดย

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร 
 “การสอน”  หมายความว่า หนึ่งหน่วยชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที 
 “การเบิกค่าสอน”  หมายความว่า เงินค่าสอนและเงินค่าสอนเกินภาระงาน ให้เบิกจ่ายสําหรับหลักสูตร

ปกติของสถานศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา ไม่ใช่การสอนในหลักสูตรภาคฤดูร้อน หรือหลักสูตรภาค
พิเศษเฉพาะด้าน 

2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่บุคคล 
ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้สอนที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งประจําในสถาบันอุดมศึกษา
นั้น  

2) ข้าราชการและลูกจ้างของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไม่มีหน้าที่ในการสอนแต่ได้รับคําสั่ งให้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษานั้น 

3) ผู้ได้รับเชิญให้สอนในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะอาจารย์พิเศษ 
ผู้ทําการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่สอนครบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในตามตารางข้างล่างนี้ ให้มีสิทธิ

ได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน  สําหรับหน่วยชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจํานวนที่กําหนด  และต้องมี
การสอนในหนึ่งภาคการศึกษา ในหลักสูตรปกติ ซึ่งมิใช่การสอนในภาคฤดูร้อน หรือ หลักสูตรเสริมพิเศษ
เฉพาะด้าน  โดย  ห้ามมิให้นําเวลาการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําด้าน     กิจการนิสิต  นักศึกษา   ด้านการ
เรียนการสอนหรือด้านการจัดทําวิทยานิพนธ์มารวมคํานวณเป็นหน่วยชั่วโมง ด้วย  

การสอนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทําการสอนมีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนสําหรับหน่วย
ชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจํานวนหน่วยชั่วโมง  ที่ต้องกําหนดในภาคการศึกษาหนึ่งภาคการที่มีการสอน
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

ต าแหน่งของผู้ท าการสอน จ านวนหน่วยชั่วโมง 
ที่ต้องการสอนใน 1 ภาคการศึกษา 

1. ตําแหน่งวิชาการซึ่งทําหน้าที่สอนและวิจัยหรือทําหน้าที่วิจัย
โดยเฉพาะ   

(1) ศาสตราจารย์ 
(2) รองศาสตราจารย์ 

ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยชั่วโมง 
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ต าแหน่งของผู้ท าการสอน จ านวนหน่วยชั่วโมง 
ที่ต้องการสอนใน 1 ภาคการศึกษา 

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(4) อาจารย์ หรือ ตําแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

2. ผู้บริหาร   
(1) อธิการบดี 
(2) รองอธิการบดี 
(3) คณบดี 
(4) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ 
(5) ผู้ช่วยอธิการบดี 

ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยชั่วโมง 

3. ผู้บริหาร   
(1) รองคณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานเทียบเท่าคณะ 
(2) ผู้อํานวยการกองคลัง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ.กําหนด 

  (3) ตําแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยชั่วโมง 

4. ผู้ทําหน้าที่สอนและวิจัยหรือทําหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ และ
ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ธุรการ 

ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยชั่วโมง 

  

กรณีที่มีการสอนทั้งระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาเดียวกัน ให้คํานวณ
หน่วยชั่วโมงลดลงครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยชั่วโมงที่ต้องสอนในแต่ละระดับการศึกษา ถ้ามีเศษถึงครึ่งให้
นับเป็นหน่ึงและให้เบิกจ่ายเงินค่าเกินภาระงานสอนตามชั่วโมงที่สอนในอัตราของระดับบัณฑิตศึกษาก่อนได้  
 

3. อัตราเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
ล าดับที่ รายการ อัตราชั่วโมงละ 

1 การสอนระดับปริญญาตรี 400 บาท 
2 การสอนระดับบัณฑิตศึกษา 540 บาท 
3 ผู้ได้รับเชิญให้สอนในฐานะอาจารย์พิเศษ ที่มิได้เป็น

ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ  

ปริญญาตรี  800 บาท 
บัณฑิตศึกษา 1,080 บาท 

4. การค านวณหน่วยชั่วโมง 
1. การสอนภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง = 1 หน่วยชั่วโมง 
2. การสอนภาคปฏิบัติ  2 ชั่วโมง = 1 หน่วยชั่วโมง 
3. การสอน 1  หน่วยชั่วโมง ต้องมีเวลาสอน ไม่น้อยกว่า 50 นาที 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าสอน 
การขออนุมัติหลักการใช้เงินและเบิกจา่ยเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา    

ผู้จัดท า การเงินคณะ งานการเงิน กองคลัง 

 
 

    
 
 
 
 
 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ไม่ถูกต้อง 

ไม่อนุมัต ิ

ถูกต้อง 

การเงินคุมยอดผูกพัน 

คณบดีพจิารณา
อนุมัต ิ

รับเรื่องอนุมัติเบิกจ่ายค่าสอน 

ตรวจสอบ / คุมยอด 

ขออนุมัติหลักการใช้
เงินค่าสอน 

คณบดีอนุมตั ิ

บันทึกจ่ายในระบบ KKU FMIS 

ส่งเบิกจ่ายงานการเงิน กองคลัง 

รับเรื่องอนุมัติเบิกจ่ายค่าสอน 

ตรวจสอบ  

ผู้มีอาจอนุมัต ิ

จัดท าฏีกาเบิกจ่าย 

จ่ายเงินคืนคณะ/คืนเงิน
ยืมทดรองจ่าย มข. 

 

จ่ายเงินคืนผู้สอน/คืนเงินทดรอง
จ่ายคณะ 

 

1 

2 

ขออนุมัติเบิกจ่ายค่า
สอน 

รวบรวมหลักฐานการ
เบิกจ่าย ดังนี้ 
- หน้างบใบส าคัญค่าสอน 
- ใบเบิกเงินค่าสอน 
- ตารางสอนรายบุคคล 
- หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
- บันทึกขออนุมัติสอน

ชดเชย 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- หนั งสื อ เ ชิญอาจ ารย์

พิเศษ 
 

ส่งเอกสารเบิกจ่ายค่า
สอนให้การเงินคณะ

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

ผู้สอน 
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ค าอธิบายขั้นตอนขออนุมัติหลักการใช้เงินและเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน
สอนในสถาบันอุดมศึกษา 

1. จัดทําบันทึกขออนุมัติหลักการใช้เงินค่าสอนประจําภาคการศึกษา 
2. หลังจากสิ้นสุดการสอนในภาคการศึกษาให้ผู้จัดทําส่งเอกสารการเบิกค่าสอน   

2.1 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย 
2.1.1 หน้างบใบสําคัญค่าสอนพิเศษ 
2.1.2 ใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ 
2.1.3 ตารางสอนรายบคุคล พร้อมรับรองในตารางสอน 
2.1.4 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน

สถาบันอุดมศึกษา 
2.1.5 บันทึกขออนุมัติสอนชดเชย(กรณีมีการสอนชดเชย) 
2.1.6 คําสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าอื่นนอกเหนือจากการสอน (ตําแหน่งทาง

บริหาร) 
2.1.7 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ(กรณีเชิญบุคคลภายนอกมาสอน) 

2.2 ผู้จัดทําส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าสอนตามข้อ 2 ให้การเงินคณะ ตรวจสอบความถูกต้อง 
2.3 การเงินคณะ ตรวจสอบความถูกต้องและคุมยอด เสนอคณบดีอนุมัติเบิกจ่ายค่าสอน 
2.4 หลังจากได้รับอนุมัติการเงินคณะบันทึกในระบบ KKU-FMIS 
2.5 การเงินคณะ ส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าสอนให้การเงินกองคลัง  
2.6 การเงินกองคลังรับเอกสารเบิกจ่าย 
2.7 การเงินกองคลังตรวจสอบและเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
2.8 การเงินกองคลังสั่งจ่ายเงินค่าสอนให้คณะหรือคืนเงินยืม(กรณียืมเงินทดรองจ่าย) 
2.9 การเงินคณะสั่งจ่ายเงินค่าสอนให้อาจารย์ผู้สอนหรือส่งคืนเงินยืม (กรณียืมเงินทดรอง

จ่าย) 
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ตัวอย่างการค านวณ 

 กรณีที่ 1 อาจารย์ผู้สอน สอนในระดับปริญญาตรี 160 หน่วยชั่วโมง 
 ระดับปริญญาตรี  
จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง 160 ชั่วโมง 
เกณฑ์  150 ชั่วโมง 
ชั่วโมงเกินภาระงานสอน 10 ชั่วโมง 
อัตราคํานวณ(10x400 =4,000) 400 บาท 
ค่าสอนเกินภาระงานสอน 4,000 บาท 

  

 กรณีที่ 2 อาจารย์ผู้สอน สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 160 หน่วยชั่วโมง 
 ระดับบัณฑิตศึกษา  
จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง 160 ชั่วโมง 
เกณฑ์  150 ชั่วโมง 
ชั่วโมงเกินภาระงานสอน 10 ชั่วโมง 
อัตราคํานวณ(10x540 =5,400) 540 บาท 
ค่าสอนเกินภาระงานสอน 5,400 บาท 

 

 กรณีที่ 3 อาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 100 หน่วยช่ัวโมง 
 ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 

จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง 160 ชั่วโมง 
เกณฑ์  150 ชั่วโมง 
ชั่วโมงเกินภาระงานสอน - ชั่วโมง 
อัตราคํานวณ  - บาท 
ค่าสอนเกินภาระงานสอน - บาท 

                                           (เบิกไม่ได้) 

 กรณีที่ 4 วิชาปฏิบัติ(lab) = หน่วยชั่วโมง 
 ระดับปริญญาตรี  
จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง 360 ชั่วโมง 
เกณฑ์  150 ชั่วโมง 
ชั่วโมงเกินภาระงานสอน 210 ชั่วโมง 
อัตราคํานวณ(210x400 =84,000) 400 บาท 
ค่าสอนเกินภาระงานสอน 84,000 บาท 
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 กรณีที่ 5 อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี105 หน่วยชั่วโมง และระดับบัณฑิตศึกษา50 หน่วย
ชั่วโมง 

 ระดับ 
ปริญญาตรี 

ระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

 

จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง 105 50 ชั่วโมง 
เกณฑ์ (150/2 = 75) 75 75 ชั่วโมง 
รวมช่ัวโมงสอนเกินภาระงานสอน 30 -25 ชั่วโมง 
ชั่วโมงเกินภาระงานสอน 5 ชั่วโมง 
อัตราคํานวณ(5x540=2,700) - 540 บาท 
ค่าสอนเกินภาระงานสอน - 2,700 บาท 
รวมค่าสอนเกินภาระงานสอน 2,700 บาท 

 
 กรณีที่ 6 อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี  80  หน่วยชั่วโมง และบัณฑิตศึกษา  80  หน่วย

ชั่วโมง 
 ระดับ 

ปริญญาตรี 
ระดับ 

บัณฑิตศึกษา 
 

จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง 80 80 ชั่วโมง 
เกณฑ์ (150/2 = 75) 75 75 ชั่วโมง 
ชั่วโมงเกินภาระงานสอน 5 5 ชั่วโมง 
อัตราคํานวณ(5x400 
=2,000+5x540=2,700) 

400 540 บาท 

ค่าสอนเกินภาระงานสอน 2,000 2,700 บาท 
รวมค่าสอนเกินภาระงานสอน 4,700 บาท 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ค าถาม  ผู้ทําหน้าที่สอนและวิจัย,ทําหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะและได้รับตําแหน่งจากการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่
ธุรการ ประกอบไปด้วยตําแหน่งอะไรบ้าง 

ค าตอบ คือตําแหน่งอาจารย์ที่มีหน้าที่สอนแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ธุรการเพิ่มเติม เช่น งานด้าน  
การเงิน งานด้านพัสดุ และมีสิทธ์เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ส่วนที่เกินไม่น้อยกว่า 105 
หน่วยชั่วโมง 

ค าถาม ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา/รองหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสายวิชา มีสิทธิเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน
สอนเท่าไร  

ค าตอบ ส่วนท่ีเกินไม่น้อยกว่า 150 หน่วยชั่วโมง 
ค าถาม  การสอนภาคปฏิบัติ ต้องนับ 2 ชั่วโมง = 1 หน่วยชัว่โมง หรือ ต้องนับ 1 ชั่วโมง = 1 หน่วยชั่วโมง  
ค าตอบ  ให้ยึดตามระเบียบเดิมดังนี้ 

การสอนภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง = 1 หน่วยชั่วโมง 
การสอนภาคปฏิบัติ  2 ชั่วโมง = 1 หน่วยชั่วโมง 
การสอน 1  หน่วยชั่วโมง ต้องมีเวลาสอน ไม่น้อยกว่า 50 นาที 

คําถาม  ตารางสอนต้องยึดตาม มข.30 หรือไม ่
คําตอบ  ไม่จําเป็น  และตารางสอนต้องรับรองว่าได้สอนตามตารางจริง ผู้รับรองอาจเป็นผู้สอนรับรองเองหรือ           

ผู้บังคับชาที่สูงกว่าเป็นผู้รับรองก็ได้ 
คําถาม  กรณีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ แต่ได้รับเชิญมาสอนสําหรับนักศึกษา              

ภาคปกติในคณะวิทยาการจัดการ   จะเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนได้หรือไม่  
คําตอบ  เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ โดยให้นับภาระงาน ที่สอนในคณะวิทยาศาสตร์และ                   

คณะวิทยาการจัดการร่วมกัน สําหรับส่วนท่ีเกินไม่น้อยกว่า 150 หน่วยชั่วโมง/ภาคการศึกษา  
คําถาม  กรณีอาจารย์ประจําจะเบิกจ่ายค่าสอนในหลักสูตรโครงการพิเศษต้องมีภาระงานสอน ที่จัดการใน

ระบบภาคปกติ ขั้นต่ํากี่ชั่วโมง  
คําตอบ  ต้องมีภาระงานสอนในหลักสูตรภาคปกติไม่หน่วยกว่า 18 ชั่วโมงทําการ /สัปดาห์/ภาคการศึกษา 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ี (640/2548) เรือ่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรภาคพิเศษ 
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ภาคผนวก 1  แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 1.  บันทึกขออนุมัติหลักการใช้เงิน 

 

                                            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ….................(1).......................................................................................................................... 
ที่ ศธ 0514.............../…(2)………..                                       วันที่ ……………(3)………………………. 
เรื่อง     ขออนุมัติใช้เงินเป็นค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงานสอน 

เรียน     คณบดี 

           ด้วยในภาคการศึกษา.......(4).........  ปีการศึกษา........(5)........ ภาควิชา/สาขาวิชา ..(6)  ....................... ใคร่ขออนุมัติหลักการเพื่อ
เป็นค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงานสอน จํานวนเงิน....(7).................................บาท  (......(8)................................................................) 
จากแผนงาน............(9)..............................................ผลผลิต/โครงการ..............................กิจกรรมหลัก...........................................หมวด
รายจ่าย..................(ค่าตอบแทน)................... รหัสบัญชี.......................  เงิน..................................................................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                         .....................(10).................................... 
คุมยอดหลักการลําดับที่ 
...........(12)...................... 

เจ้าของเรื่อง 
.............(11).................... 

    (.........................................................) 
ตําแหน่ง .......................................................... 

(2)  เรียน  คณบดี 
           
          ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมตัิ 
                          ................(13)........................... 
                วันที่................................................... 
 

(3)                        อนุมัติตามเสนอ 
               ………………………………… 
(.......................(14)...............................) 
ตําแหน่ง........................................................ 
วันที่................................................................ 

ที่ ศธ 0514.........../.(15)............ วันที่..............(16)................................. 
(4)  เรียน  คณบดี 
                 พร้อมนี้ ได้แนบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจําภาคการศึกษา...(17)............  ปี
การศึกษา...................แล้ว  โดยเบิกจ่ายแป็นเงินรวมทั้งสิ้น...........(18)........ บาท 
(..............................................................................) ดังหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                                                             (.......................(19)...............................) 
                                                                                                                      
ตําแหน่ง .......................................................... 
(5) เรียน  คณบดี 
                ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินถูกต้องแล้ว เห็นควร
อนุมติเบิกจ่ายตามเสนอ 

(6)                             อนุมัติตามเสนอ 
                     ...................................................... 
                   (......................(22)..............................) 
       ตําแหน่ง.......................................................... 
       วันที่................................................................ 

คุมยอดเบิกจ่ายลําดับที่ 
...............(21)...................... 

...........(20)..................... 
วันที่............................... 
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ค าอธิบายขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ช่อง  รายการที่กรอก 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(7-8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 

 
(18) 
(19) 
(20) 

 
(21) 

 
(22) 

 

“ส่วนราชการ” 
“ที่ ศธ 0514.   /... 
“วันท่ี” 
“ด้วยในภาคการศึกษา” 
“ปีการศึกษา” 
“ภาควิชา/สาขา” 
“จํานวนเงิน” 
“จากแผนงาน” 
“ลงชื่อ” 
“เจ้าของเรือ่ง” 
“คุมยอดหลักการ” 
“ตรวจสอบแล้ว” 
“อนุมัติ” 
“ที่ ศธ 0514.  .../.....” 
“วันท่ี” 
“เบิกจ่ายประจําภาค” 
 
“จํานวนเงิน” 
“ลงชื่อ” 
“ตรวจสอบหลักฐาน” 
 
“คุมยอดเบิกจ่าย” 
 
“อนุมัติ” 

หน่วยงานทําการเบิก (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
เลขที่หนังสือที่ส่งออกจากคณะ/หน่วยงาน 
ลงวันท่ี เดือน ปี ที่ออกหนังสือขอใช้เงิน 
ระบุว่า ขอใช้เงินภาค ต้น หรือ ปลาย 
ประจําปีการศึกษาระบุปี พ.ศ. ของการศึกษา 
ชื่อภาควิชา/หน่วยงานท่ีขอใช้เงิน 
ประมาณการขอใช้เงินในภาคการศึกษานั้น (ตัวเลขและตัวอักษร) 
ระบุรายละเอียดแหล่งเงินตามหมวดเงินท่ีได้รับโดยละเอียด 
ลงชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง  (หัวหน้าภาค/สาขาวิชา) 
ชื่อ สกุล ผู้จัดทํา 
เรียงลําดับที่ในทะเบียนคุมยอดหลักการ(ขอใช้เงิน) 
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/หน่วยงาน) 
ผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบอํานาจลงชื่อ – สกุล อนุมัติในหลักการ 
เลขที่หนังสือที่ส่งออกจากคณะ/หน่วยงาน(เบิกจ่าย) 
ลงวันท่ี เดือน ปี ที่ออกหนังสือขอเบิกจ่ายเงิน 
ระบุการเบิกจ่ายประจําภาคการศึกษาต้น หรือปลาย ปี พ.ศ.ของ
การศึกษา 
ระบุจําตัวเงินตัวเลขและตัวอักษรท่ีขอเบิกจ่ายตามหลักฐาน 
ลงชื่อ – สกุล ตําแหน่ง  (หัวหน้าภาค/สาขาวิชา) 
ลงชื่อผู้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย (เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/
หน่วยงาน) 
ระบุเลขที่คุมยอดการเบิกจ่าย (ต้องเป็นลําดับที่เดียวกันกับขอ
หลักการ) ช่องที่ 12 
ผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบอํานาจลงชื่อ -  สกุล การเบิกจ่าย 
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2. แบบหน้างบใบส าคัญค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน  
ส่วนราชการ  ..................(1)......................................  

หน้างบใบส าคัญคา่สอนพิเศษประกอบฎีกาที่……………………… 
                                  [   ]   อาจารยป์ระจ า          (2)              [   ]   บัณฑิตศึกษา 
               เงินค่าสอนพิเศษ                                  ระดับ 
                                  [   ]   อาจารย์พิเศษ       (3)                  [   ]   ปริญญาตรี 

ภาควชิา/สาขาวิชา..............(4)...............   ภาคการศึกษา   (  )  ต้น    (  ) ปลาย  ปีการศึกษา.....(5)........ 
ประจ าเดือน ………(6)……………พ.ศ....……… 

ใบสําคัญ ชื่อผูส้อน รหัสวชิา จํานวน
ชั่วโมง 

จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ 

(7)            (8) (9) (10) (11)  (12)   
         
         
    รวมท้ังสิ้น (13)   
 

ลงชื่อ …………………(14)……………………………ผู้เบิก 
                     (……………………………………………) 
            วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ............... 

ค าอธิบายบันทึกขออนุมัติหน้างบใบส าคัญค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

ช่อง  รายการที่กรอก 
(1) 
(2) 
 

(3) 
 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 

 

“ส่วนราชการ” 
“ค่าสอนพิเศษ” 
 
“ระดับ ” 
 
“ภาควิชา/สาขา” 
“ ภาคการศึกษา” 
“ประจําเดือน” 
“ใบสําคัญ” 
“ชื่อผู้สอน” 
“รหัสวิชา” 
“จํานวนชั่วโมง” 
“จํานวนเงิน” 
“รวมเงิน” 
“รวมเงินทั้งสิ้น” 
 

คณะ/หน่วยงานที่ผู้สอนทําการเบิก 
ทําเครื่องหมาย   ใน   [   ]  แสดงประเภทของอาจารย์และ
ระดับ 
ว่าเป็นอาจารย์ประจํา หรืออาจารย์พิเศษ 
ทําเครื่องหมาย   ใน   [   ]  แสดงประเภทของการสอนว่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือระดับปริญญาตรี ถ้าสอน 2  ระดับให้ทํา 
ระบุว่าเบิกจ่ายภาควิชา/หน่วยงานที่ขอเบิก 
ระบุภาคการศึกษาที่ขอเบิก และปี พ.ศ.ของการศึกษา 
ระบุว่าเบิกประจําเดือนใด – เดือนใด ของภาคการศึกษานั้น ๆ  
เรียงลําดับที่ตามแบบใบเบิกเงินค่าสอนจากน้อยไปหามาก 
ชื่อ – สกุล ผู้สอนท้ังหมดท่ีมีการเบิกจ่ายตามแบบใบเบิกเงิน 
พิมพ์รหัสวิชาที่ผู้สอนได้ทําการสอน 
รวมจํานวนช่ัวโมงทั้งหมดที่ทําการสอนในภาคการศึกษานั้น 
จํานวนเงินที่คํานวณได้ในแบบใบเบิกเงิน 
จํานวนเงินที่เบิกจ่ายของผู้สอนในใบเบิก 
จํานวนเงินของผู้สอนทุกคนในภาคการศึกษานั้นตามแบบใบเบิก 
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3. แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาคงานสอน 
แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ 

คณะ .....................(1).......................................... 
ภาคการศึกษา  (  ) ต้น   (  )  ปลาย  ปีการศึกษา......................... 

ประจ าเดือน …………(2)…พ.ศ.……………… 
(3) เงินค่าสอนพิเศษ  ระดับ 

[   ]   อาจารย์ประจ า                                                     [   ]   บัณฑิตศึกษา 
 [   ]   อาจารย์พิเศษ                                                       [   ]   ปริญญาตรี 

ลําดั
บที่ 

ชื่อ ตําแหน่ง ระยะเวลาที่สอน จํานวนชั่วโมงที่สอน จํานวนชั่วโมงที่
สอน 

สัปดาห์ ว/ด/ป รหัสวิชา เวลาสอน ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 
   ที่    ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ 

(4) (5) (6)  (7) (8) (9)  (10.1)  (10.2) 
           
           
           
           
           
           
           

รวมเวลาสอน       
จํานวนที่ขอเบิก  (11) 
เวลาที่สอน    ระดับปริญญาตรี ……..…..หน่วยชั่วโมง อัตราหน่วยชั่วโมงละ……400.-……..บาท  เป็นเงิน…………………..    

บาท 
                      ระดับบัณฑิตศึกษา ……..…..หน่วยชั่วโมง อัตราหน่วยชั่วโมงละ……540.-……..บาท  เป็น

เงิน…………………………..    บาท   รวมเป็นเงิน.................................. .............    บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทํา (12) ผู้รับรอง (13) ผู้อนุมัติ (14) 
ลงชื่อ…………………………………………… ลงชื่อ…………………………………………… ลงชื่อ…………………………………………… 
     (…………………………………………….)      (………………………………………….…)      (………………………………………….…) 
ตําแหน่ง ………………………………………. ตําแหน่ง……………………………………….. ตําแหน่ง……………………………………….. 
วันที่……………………………………….. วันที่…………………………………………….. วันที่…………………………………………….. 
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ค าอธิบายวิธีการลงรายการแบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่อง  รายการที่กรอก 
(1) “คณะ” ชื่อคณะ 
(2) “ประจําเดือน...พ.ศ....” เดือน และ พ.ศ. ที่ทําใบเบิกค่าสอน 
(3) “เงินค่าสอนพิเศษ” ทําเครื่องหมาย   ใน   [   ]  แสดงประเภทของอาจารย์และ

ระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
(4) “ลําดับที่” เลขที่เรียงตามลําดับ 
(5) “ชื่อ” ชื่อและนามสกุลของผู้สอน 
(6) “ตําแหน่ง” ตําแหน่งของผู้สอน 
(7) “ว/ด/ป” วันท่ีและเดือน ปี ที่สอน 
(8) “รหัสวิชา” รหัสวิชาท่ีสอนในวันนั้น 
(9) “เวลาที่สอน” เวลาที่สอน เวลาใดถึงเวลาใด 

(10.1) “จํานวนชั่วโมงที่สอน
ระดับปริญญาตรี” 

จํานวนชั่วโมงที่สอนว่าเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ ในระดับ
ปริญญาตรี 

(10.2) “จํานวนชั่วโมงที่สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา” 

จํานวนชั่วโมงที่สอนว่าเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

(11) “จํานวนเงินที่ขอเบิก” จํานวนเงินซึ่งเป็นผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยชั่วโมงรวมทั้งสิ้น
และอัตราค่าสอนต่อหน่วยชั่วโมง  

(12) “ผู้ทํา” อาจารย์ผู้สอน ลงลายมือชื่อ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งและวัน เดือน 
ปี ที่จัดทํา 

(13) “ผู้รับรอง” หัวหน้าภาควิชา หรือตําแหน่งท่ีเทียบเท่า ลงลายมือชื่อ ชื่อ-
นามสกุล ตําแหน่ง และวัน เดือน ปี ภายหลังจากตรวจสอบความ
ถูกต้อง ของรายการท่ีขอเบิกถูกต้องแล้ว 

(14) “ผู้อนุมัติ” อธิการบดี หรือตําแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
บุคคลดังกล่าว ลงลายมือชื่อ  ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง และวัน 
เดือน ปี ที่อนุมัติ 
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หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
ส่วนราชการ (1)........................................คณะ (2)..............................ภาคการศึกษา........................

พ.ศ. ............... 
(3) 

ลําดับที่ 
(4) 
ชื่อ- 

นามสกุล 

(5) 
ตําแหน่ง 
ผู้ทําการ

สอน 

(5) 
ผู้ได้รับ
เชิญให้
สอน 

(7) 
ระดับการสอน 

(8) 
จํานวนหนว่ย   
ชั่วโมงที่ทํา
การ    สอน
พิเศษและ
สอนเกิน
ภาระงาน

สอน 

(9) 
จํานวน

เงิน 

(10) 
ลาย
มือ
ชื่อ 

ผู้รับ
เงิน 

(11) 
วัน/

เดือน/ปี 
ที่รับเงิน 

(12) 
หมายเหตุ 

ระดับ 
ปริญญา
ตรีหรอื

เทียบเท่า 

ระดับ
บัณฑิตศึ
กษาหรือ
เทียบเท่

า 

           
           
           
           

(13) 
รวมจํานวนเงินค่าสอนพิเศษทั้งสิน้
.........บาท 
(ตัวอักษร)...........................................
.บาท 

(14) ผู้ทําลงชื่อ
.................................................... 

(...........................................................) 
ตําแหน่ง................................................ 
วันที่.................................................... 

(15) ผู้จ่ายเงินลงชื่อ
.................................................. 

(.....................................................) 
ตําแหน่ง................................................ 
วันที่..................................................... 

 
(16) ผู้รับรอง 

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

ตําแหน่ง...................................................... 
วันที่......................................................... 

(17) ผู้อนุมัต ิ
ลงชื่อ......................................................................... 

(................................................................) 
ตําแหน่ง......................................................................... 

วันที่............................................................... 
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ค าอธิบายวิธีการลงรายการหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ช่อง  รายการท่ีกรอก 
(1) “ส่วนราชการ” ให้แสดงชื่อส่วนราชการท่ีเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน

สอน 
(2) “คณะ......ภาคการศึกษา

.....พ.ศ......” 
ให้แสดงชื่อคณะ ภาคการศึกษาและพ.ศ.ท่ีทําการเบิกจ่าย 

(3) “ลําดับท่ี” เลขที่เรียงตามลําดับ 
(4) “ชื่อ – นามสกุล” ชื่อและนามสกุลของผู้ทําการสอน 
(5) “ตําแหน่งผู้ทําการสอน” ตําแหน่งของผู้ทําการสอนหรือผู้ได้รับเชิญให้สอน 
(6) “ผู้ได้รับเชิญให้สอน” ทําเครื่องหมาย กรณีผู้ได้รับเชิญให้สอนตามข้อ14.3 ท่ีมิได้เป็นข้าราชการ

หรือลูกจ้างของทางราชการ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ 
(7) “ระดับการสอน” ทําเครื่องหมาย  เพื่อแสดงประเภทของระดับการสอน 
(8) “จํานวนหนว่ยชั่วโมงท่ีทํา

การสอนพิเศษและสอน
เกินภาระงานสอน” 

จํานวนหนว่ยชั่วโมงท่ีผู้ทําการสอนในตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีไดส้อนเกินจากหน่วย
ชั่วโมงท่ีกําหนดให้ทําการสอนต่อ 1 ภาคการศึกษาตามบัญชีท้ายระเบียบ หรือ
จํานวนหนว่ยชั่วโมงท่ีผู้ได้รับเชิญให้สอน ได้สอน  ต่อ 1 ภาคการศึกษา 

(9) “จํานวนเงิน” จํานวนเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนที่ผู้ทําการสอนได้รับ 
(10) “ลายมือชื่อผู้รับเงิน” ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงิน 
(11) “วัน/เดือน/ปี ท่ีรับเงิน” ให้ผู้รับเงิน ลงวันเดือนปีที่รับเงิน 
(12) “หมายเหตุ” ให้บันทึกรายการอื่น ๆ ท่ีจําเป็น 
(13) “รวมจํานวนเงิน.......

(ตัวเลข)..........บาท 
.....(ตัวอักษร).....บาท” 

ให้แสดงจํานวนเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนท้ังสิ้นด้วย
ตัวเลข และตัวอักษร 

(14) “ผู้ทํา” ให้ผู้ท่ีทําแบบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ลง
ลายมือชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และวันท่ีท่ีจัดทํา 

(15) “ผู้จ่ายเงิน” ให้ผู้จ่ายเงิน ลงลายมือชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และวันท่ีท่ีจ่ายเงิน 
(16) “ผู้รับรอง” ให้หัวหน้าภาควิชาหรือตําแหน่งท่ีเทียบเท่าลงลายมือชื่อ ชื่อ นามสกุล 

ตําแหน่ง และวนัที่ภายหลังจากท่ีตรวจสอบความถูกต้องของรายการท่ีขอเบิก 
(17) “ผู้อนุมัติ” ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ ลง

ลายมือชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และวันที่ท่ีอนุมัติ 
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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ ...........(1)....................................................................................................      
ที่ ศธ 0514.2. ….. / …..(2)    วันที่        ..........(3)..................... 

 เร่ือง ขออนุมัตสิอนชดเชย 
เรียน คณบดี 

   ตามที่นาย/นาง/นางสาว...........(6)..............................ได้ทําการสอนวิชา.......
(7)...........รหัสวิชา..........(8)..............  ประจําภาคการศึกษา ........(9).................... ปีการศึกษา.......
(10)............แล้วนั้น   เนื่องจาก ................(11)......................... ดังนั้น  จึงใคร่ขออนุมัติสอนชดเชย จาก
วันท่ี ....(12)...................เวลา .....(13)....................น.เป็นวันที่ .........(14)..............................เวลา ............
(15).........น. 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
      ลงชื่อ...............(16)................................. 

  
          (…..…………………………………) 
                   ตําแหน่ง …………………………….. 
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ค าอธิบายบันทึกขอสอนชดเชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่อง  รายการที่กรอก 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
 (16) 

 

“ส่วนราชการ” 
“ที่ ศธ 0514.   /... 
“วันท่ี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ลงชื่อ” 

หน่วยงานทําการเบิก (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
เลขที่หนังสือที่ส่งออกจากคณะ/หน่วยงาน 
ลงวันท่ี เดือน ปี ที่ออกหนังสือขอใช้เงิน 
ออกเลขที่หนังสือส่งเอกสาร 
วันท่ีออกเลขหนังสือหรือวันที่ส่งเอกสาร 
ระบุชื่อผู้ทําการสอน 
ระบุชื่อวิชา 
ระบุรหัสวิชา 
ระบุภาคการศึกษาที่สอน ภาคต้น หรือภาคปลาย 
ระบุปีการศึกษาที่ทําการสอน 
ระบุเหตุผลของผู้สอนถึงสาเหตุที่ไม่สามารถทําการสอนในวันน้ัน 
ระบุ วันท่ี สอนจริงตามตารางสอน 
ระบุ เวลา ที่สอนจริงตามตารางสอน 
ระบุ วันท่ี ที่ขอสอนชดเชย 
ระบุ เวลา ที่ขอสอนชดเชย  
ผู้สอนลงชื่อ และตําแหน่ง 
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ตารางสอน ของ …….........................................ต าแหน่ง ….................................……  
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา................................ คณะ........................................ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ภาคการศึกษา  (  )  ต้น    (  )  ปลาย    ปีการศึกษา ..................................... 

เวลา/ 
วัน 

07.00
-

08.00 

08.00
-

09.00 

09.00
-

10.00 

10.00
-

11.00 

11.00
-

12.00 

12.00
-

13.00 

13.00
-

14.00 

14.00
-

15.00 

15.00
-

16.00 

16.00
-

17.00 

17.00
-

18.00 

18.00
-

19.00 

19.00
-

20.00 

จันทร์ 
                        

อังคาร 
                          

พุธ 
             

พฤหัสบ
ดี              

ศุกร์ 
                          

เสาร ์
                          

 อาทิตย์ 
                          

 
ขอรับรองว่า .....................................................มีชั่วโมงทําการสอน 

เกิน 150 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา.................ปีการศึกษา..................จริง 
..................................................................... 
(...................................................................) 

ตําแหน่ง....................................................................... 
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ภาคผนวก  
 กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนสถานศึกษา 
      และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
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ข้อหารือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมบัญชีกลาง 
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1. กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
1.1  เงินงบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย 

1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ  พ.ศ.  2545 

2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2549 

3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 

1.2   ให้ยกเลิก  
1)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ  พ.ศ.  2534 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (ฉบับที2่) พ.ศ.  2539 
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (ฉบับที3่) พ.ศ.  2541 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (ฉบับที4่) พ.ศ.  2543 

1.3 ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
1) ประธานในพิธีเปิดหรือปิดการฝึกอบรม แขกผู้เกียรติ และผู้ติดตาม 
2) เจา้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดงาน 
3) วิทยากร 
4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
5) ผู้สังเกตการณ์ 

 ส่วนราชการผู้จัดเป็นผู้เบิก 
 เบิกจ่ายจากส่วนราชการต้น สังกัด ให้ทําได้เม่ือ ส่วนราชการผู้จัดการ ฝึกอบรมร้องขอและ

ส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม 
2. ความหมายและค าจ ากัดความ 

(1) การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น
บุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  และระดับทรงคุณวุฒิข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 

(2) การฝึกอบรมประเภท ข  หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น
บุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและ
ระดับอาวุโส ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญ
การพิเศษ ข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 

(3) วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ก ให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
สําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้เทียบเท่า
ข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น เว้นแต่วิทยากรที่เป็นบุคคลตาม (1) ที่มีตําแหน่ง
หรือชั้นยศสูงกว่า ให้ใช้ชั้นยศที่สูงกว่านั้นได้ 

(4) การเทียบต าแหน่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกค่าใช้จ่าย ให้
ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้ ดังนี ้

เร่ืองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
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(1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมประเภท ก ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง 

(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมประเภท ข ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับต้น 

(5) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร  บัญชีหมายเลข 1 
วิทยากร การฝึกอบรม 

ประเภท ก ประเภท ข และ บุคคลภายนอก 
ที่เป็นบุคลากรของรัฐ 

 
ไม่เกินช่ัวโมงละ 

800 บาท 
ไม่เกินช่ัวโมงละ 

600 บาท 

ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ 
 

ไม่เกินช่ัวโมงละ 
1,600 บาท 

ไม่เกินช่ัวโมงละ 
1,200 บาท 

 

(6) การฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักและออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ 11 ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์นี้   
บัญชีหมายเลข 2 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ (บาท : วัน : คน) 

ประเภทการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 

ประเภท ก ไม่เกิน 2,000 บาท ไม่เกิน 1,100 บาท 

ประเภท ข ไม่เกิน 1,200 บาท ไม่เกิน 750 บาท 

 

บัญชีหมายเลข 3 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ (บาท : วัน : คน) 

ประเภทการฝึกอบรม 
รัฐ เมือง ประเภท ก. 

ค่าเช่าที่พักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 
ประเภท ก ไม่เกิน 8,000 บาท ไม่เกิน 5,600 บาท 
ประเภท ข ไม่เกิน 6,000 บาท ไม่เกิน 4,200 บาท 

 

ประเภทการฝึกอบรม 
รัฐ เมือง ประเภท ข 

ค่าเช่าที่พักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 
ประเภท ก ไม่เกิน 5,600 บาท ไม่เกิน 3,900 บาท 
ประเภท ข ไม่เกิน 4,000 บาท ไม่เกิน 2,800 บาท 

 

ประเภทการฝึกอบรม 
รัฐ เมือง ประเภท ค. 

ค่าเช่าที่พักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 
ประเภท ก ไม่เกิน 3,600 บาท ไม่เกิน 2,500 บาท 
ประเภท ข ไม่เกิน 2,400 บาท ไม่เกิน 1,700 บาท 
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 การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรม ประเภท ข และการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่กรณีที่ไม่
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้จัดการฝึกอบรม
อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 

 การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ประเภททั่วไป(ปฏิบัติงาน ชํานาญงานและ
อาวุโส) ตําแหน่งประเภทวิชาการ(ปฏิบัติการ ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ) ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพัก
คู่ เว้นแต่กรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูงหรือเทียบเท่า จะจัด
ให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้ 

(7) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะในการฝึกอบรมและ
ออกคา่ยานพาหนะส าหรับบุคคลตามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2552 ข้อ 8 
(1) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดยานพาหนะโดยอนุโลมตามสิทธิ

ของข้าราชการตาม พรฏ. เดินทางไปราชการ โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น
และประหยัด ดังนี ้
(ก) การฝึกอบรมประเภท ก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหาร

ระดับสูง เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ กรณีไม่สามารถเดินทางโดยชั้น
ธุรกิจได้ ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

(ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้น 

(ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 

(8) บัญชีประเทศจ าแนกประเภท ก. ประเภท ข. และประเทศ ค. 
1) ประเภท ก. เพิ่ม 2 ประเทศ (จาก 64 ประเทศ เป็น 66 ประเทศ) โดยเพิ่ม รัฐสุลต่านโอมาน และ

สาธารณรัฐเปรู 
2) ประเภท ข. มีจํานวนเท่าเดิม โดยตัดรัฐสุลต่านโอมาน(ไปเป็นประเภท ก.) และสาธารณรัฐ

แอฟริกาใต้(มีซ้ํากันทั้งประเภท ก.และ ข.) และเพิ่ม สหภาพพม่า และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

3) ประเภท ค. ประเทศ รัฐ หรือเมืองอื่นท่ีอยู่นอกเหนือจากประเภท ก. และประเทศ ข. 
(9)  ค่าอาหาร 
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บัญชีหมายเลข 1  อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม (บาท : วัน : คน) 
ระดับการฝึกอบรม การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

ในประเทศ ใน
ต่างประเทศ จัดครบทุกม้ือ จัดไม่ครบทุกมื้อ 

ประเภท ก ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 2,500 
ประเภท ข และ ฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 2,500 
 ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 2,500 
 ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 2,500 

 
(10) ค่าเคร่ืองแต่งตัว ให้เบิกลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 

คนละ 7,500 บาท ได้แก่  
 ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

คนละ 9,000 บาท ได้แก่ 
 ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ 
 ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการระดับชํานาญการพิเศษ ระดับ

เชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ 
 ข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ระดับสูง 
 ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ  มีวิธีปฏิบัติและขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
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3.1 ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมที่จัดในประเทศ 
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4. กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 

1. กรณีตัวอย่าง : การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรณีส่วนราชการผู้จัดอบรมเลี้ยง
อาหารกลางวันซ่ึงมีหลักสูตรในการอบรม 4 วัน 12 – 15  พฤษภาคม  

ออกจากที่พัก 
หนองคาย 

วันท่ี  12 พ.ค. 
เวลา 19.30 

อบรมวันที่ 
13  พ.ค. 

8.30–16.30 

อบรมวันที่ 
14 พ.ค. 

8.30-16.30 น 

อบรมวันที่ 
15 พ.ค. 

8.30-16.30 

กลับถึงที่พัก 
หนองคาย 
16 พ.ค. 

เวลา 6.30 
การนับเวลาเป็นดังนี้ 

1) เดินทางไป วันที่ 12 พ.ค.เวลา 19.30 น. ถึงสถานที่ฝึกอบรมวันที่ 13 พ.ค. เวลา 8.30 น. นับเวลา
ได้ 13 ชม. 

2) เดินทางกลับ วันที่ 15 พ.ค. เวลา 16.30 น. ถึงที่พักวันที่ 16 พ.ค. เวลา 6.30 น. นับเวลาได้ 14 
ชม. 

3) รวมเวลาตาม 1) และ 2)  ได้เท่ากับ 13+14  = 27 ชม. 
ดังนั้น สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ได้ 1 วัน และเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในวันฝึกอบรมได้อีก คือ 
วันที่ 13-14 ตอนเช้าและเย็น  และวันที่ 15 ตอนเช้า  ในอัตราม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงที่
กําหนด 

2. จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิน 
 บรรยาย  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน  1  คน 
 อภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ   ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกิน 5  คน 
 การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา  หรือ   แบ่งกลุ่มทํากิจกรรม  ให้จ่ายค่า

สมนาคุณ   วิทยากรได้ไม่เกิน  2  คน 
3. การนับชั่วโมง 
 การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรมโดยไม่ต้องหักเวลาที่พัก
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า  50  นาที  
กรณีไม่ถึง  50  นาที  แต่ไม่น้อยกว่า  25  นาที  ให้เบิกได้กึ่งหนึ่ง  (30 นาท)ี 
5. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

5.1 แนวทางการแก้ไข  ความไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน  
5.2 แนวทางการพัฒนาหรือการปรับปรุงงาน 

  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควรจัดทําแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน( Flow 
Chat ) โดยระบุผู้ที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อชี้แจงขั้นตอนและเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการปฏิบัติได้รับทราบ เช่น 

1) นําเข้าท่ีประชุมคณะ/หน่วยงาน เพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 
2) เผยแพร่ทาง Website ของคณะ/หน่วยงาน 
3) ประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดคณะ/หน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ 
4) ชี้แจงผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E- mail) ให้บุคคลากรทราบ 



 
87 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 
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เร่ืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
1. ค าจ ากัดความเบื้องต้น 

1.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารหน่วยงาน 
1.2 ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชีของทุกคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.3 เงินประจําตําแหน่ง หมายถึง เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.2538 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2537 กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง 

1.4 ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ 
1.5 พนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้
ทํางานในมหาวิทยาลัยโดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยตามคําสั่งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงพนักงานองค์กรในกํากับของ
มหาวิทยาลัย 

1.6 การเบิกจ่าย หมายถึง วิธีปฏิบัติ 
1.7 คณะ หน่วยงาน หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย สํานักงานอธิการบดี สํานัก 

สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น 
2. กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  

2.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย 
1) พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  
2) พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2543 
3) พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2544 
4) พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2547 
5) พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 5 )พ.ศ. 2551 
6) พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 6 )พ.ศ. 2551 
7) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ 

และผู้ ดํ า ร งตํ าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ร าชการ  พ .ศ . 2539  แล ะแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม  ฉบั บที่  2  
พ.ศ.2547, ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550 

2.2 เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 
1) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 802/2539 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราเงิน

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับกอง ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหาร

ระดับกอง ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539  
3) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1715/2552 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า

หน่วยงานท่ีมีวาระ 
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สรุป กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  

  “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภท
ต่างๆ เว้นแต่ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝูายตุลาการศาล
ยุติธรรม  
 “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า   คณะกรรมการข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ เว้นแต่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝูายตุลาการศาลยุติธรรมและคณะกรรมการอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝูายอัยการ 
 เงินประจ าต าแหน่ง ไม่ถือเป็นเงินเดือน  
 “เงินประจําตําแหน่ง” หมายความว่า เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง 
 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  ประกอบด้วย  

1) เงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ 
2) เงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช.) ชํานาญการ(ช.) หรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะ(ชช.) 
3) เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร 
4) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 

 เงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่ง   
(1)   ศาสตราจารย์ 
(2) รองศาสตราจารย์ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง  
 ต าแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน) 

ศาสตราจารย์ ระดับ 11 15,600 
ศาสตราจารย์ ระดับ 9-10 13,000 
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 9,900 
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9-10 5,600 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 5,600 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6-7 3,500 

 
1) ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ที่จะได้เงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะ(วช.)  ช านาญการ(ช.) หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช)  ได้แก่ ตําแหน่งตั้งแต่ 7 ขึ้นไป ดังต่อไปนี้  
(1) ตําแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่ไม่

อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด  โดยมีองค์กรตามกฎหมายท าหน้าที่
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ตรวจสอบ กลั่นกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ  รวมทั้งลงโทษผู้กระทําผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว ได้แก่  

1. วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด 8. วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล 
2. วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย์ 9. วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟฺา 
3. วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 10. วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟฺาสื่อสาร 
4. วิชาชีพเฉพาะการแพทย์ 11. วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
5. วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย์ 12. วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเหมืองแร่ 
6. วิชาชีพเฉพาะเทคนิคการแพทย์ 13. วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมสถาปตัยกรรม 
7. วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม  

(2) ตําแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่
ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบ
ต่อชีวิตแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด   อีกทั้งเป็นงานที่ขาดแคลนก าลังคน
ในภาคราชการ  ได้แก่ 

1. วิชาชีพเฉพาะฟิสิกส์รังสี 
2. วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย์ 
3. วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 
4. วิชาชีพเฉพาะนิวเคลียร์ 
5. วิชาชีพเฉพาะปิโตรเลียม 
6. วิชาชีพเฉพาะโลหการ 

(3) ตําแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่
ไม่อาจมอบหมายให้ผู้ มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา   อีกทั้งเป็นงานที่ขาด
แคลนก าลังคนในภาคราชการ  ได้แก่ 

1. วิชาชีพเฉพาะการผลิตไอโซโทป 
2. วิชาชีพเฉพาะกีฎวิทยารังสี 
3. วิชาชีพเฉพาะชีววิทยารังสี 
4. วิชาชีพเฉพาะนิวเคลียร์เคมี 
5. วิชาชีพเฉพาะนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
6. วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
7. วิชาชีพเฉพาะวิศกรรมการเกษตร 

บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน) 

วช. 10 , ช. 10,  ชช  10 13,000 
วช. 9 , ช. 9,  ชช  9 9,900 
วช. 8 5,600 
วช. 7 3,500 
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(4) เงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช.)  ชํานาญการ(ช.) หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(ชช)  ได้แก่ ตําแหน่งตั้งแต่ 9 ขึ้นไป ที่ต้องปฏิบัติงานที่เป็นงานหลักของหน่วยงาน  
หรืองานที่ต้องการความชํานาญการเฉพาะด้าน   โดยอาศัยพื้นฐานของความรู้ 
ประสบการณ์  การฝึกฝนทฤษฎี  หรือหลักวิชาอันเกี่ยวข้องกับงาน  และเป็นงานเชิง
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนุรักษ์ตามภารกิจ  หรืองานที่ต้องปฏิบัติโดย
ผู้มีความสามารถ หรือประสบการณ์เป็นอย่างสูงเฉพาะด้าน อันเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการหรือวงการด้านนั้นๆ  และต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือชํานาญการ
เฉพาะด้าน ดังต่อไปนี้  

1. ด้านกิจการนักศึกษา 16. ด้านวิชาการโภชนาการ 
2. ด้านจิตวิทยา 17. ด้านวิชาการรังสีเทคนิค 
3. ด้านช่างภาพการแพทย์ 18. ด้านวิชาการเวชสถิติ 
4. ด้านนิติการ 19. ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
5. ด้านแนะนําการศึกษาและอาชีพ 20. ด้านวิชาการศึกษา 
6. ด้านบรรณารักษ์ 21. ด้านวิชาการสถิติ 
7. ด้านบริหารงานบุคคล 22. ด้านวิชาการสัตวบาล 
8. ด้านบริหารท่ัวไป 23. ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา 
9. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 24. ด้านวิชาการอาชีวบําบัด 
10. ด้านวิจัย 25. ด้านวิทยาศาสตร์ 
11. ด้านวิชาการเกษตร 26. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
12. ด้านวิชาการบัญชี 27. ด้านวิศวกรรม 
13. ด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ 28. ด้านสังคมสงเคราะห์ 
14. ด้านวิชาการประมง 29. ด้านเอกสารสนเทศ 
15. ด้านวิชาการพัสดุ  

 
2) เงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร(บ.)    ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่จะ

ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงาน 
ดังต่อไปนี ้

(1) ผู้อํานวยการ และหัวหน้าสํานักงานอธิการบดี 
(2) ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการศูนย์ เลขานุการสํานัก 

เลขานุการสํานักงานคณบดี และเลขานุการวิทยาลัย  
(3) ตําแหน่งบริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตําแหน่งตาม(1) หรือ (2) ตามที่ 

ก.พ กําหนด  
 บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่ง 

ต าแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน) 
บ. 9 10,000 
บ. 8 5,600 
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3) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา  จะได้รับเงินประจําตําแหน่ง ได้แก่
ตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) อธิการบดี 
(2) รองอธิการบดี คณบดี ประธานสาขาวิชา ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก 

ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัย  หัวหน้าแผนกอิสระ และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(3) รองคณบดี รองประธานสาขาวิชา รองผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการสํานัก รอง
ผู้อํานวยการศูนย์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัย  รองหัวหน้าแผนกอิสระ ผู้ช่วยอธิการบดี  
หัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
ต าแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน) 

อธิการบดี 15,000 
รองอธิการบดี  คณบดี ประธานสาขาวิชา  
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ 
ผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าแผนกอิสระ 

10,000 

รองคณบดี  รองประธานสาขาวิชา รองผู้อํานวยการศูนย์  รอง
ผู้อํานวยการสถาบัน  รองผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการ
วิทยาลัย รองหัวหน้าแผนกอิสระ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้า
ภาควิชา 

5,600 

หมายเหตุ    
- ผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเป็นสองเท่าของอัตรา

สําหรับตําแหน่งนั้น 
- ในกรณีเป็นผู้ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทอื่น ในมหาวิทยาลัยอยู่ด้วย ให้

ได้รับเงินประจําตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียว 
 
2)  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซ่ึงไม่ใช่ข้าราชการ พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2547, ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2550 
  “เงินประจําตําแหน่ง” หมายความว่า เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง 
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
 “ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการและไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการครูในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 “ปี” หมายถึง ปีงบประมาณ 
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   การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซ่ึงไม่เป็น
ข้าราชการมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   1) ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันท่ีเริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งนั้น 
 2) การจ่ายเงินประจําตําแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามส่วนของจํานวนวันที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งในเดือนน้ัน 
 3) การจ่ายเงินผู้ซ่ึงมีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง แต่ได้รับแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งใหม่ที่
มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง จะต้องให้เป็นไปตามคําสั่งของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุซึ่งต้องระบุด้วยว่าให้ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งในประเภทใด ตําแหน่งใด อัตราใด และให้ขาดจากเงินประจําตําแหน่งเดิม ให้ไปรับเงิน
ประตําแหน่งใหม่ตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งต้องไม่ก่อนวันท่ีเริ่มเข้าปฏิบัติราชการในตําแหน่งใหม่  
 4) ข้าราชการซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่งซึ่งโอนไปดํารงตําแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประตําแหน่ง ให้จ่ายจากทางสังกัดใหม่ และให้งดจ่ายเงินประจําตําแหน่งสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ระบุในคําสั่ง
ของผู้มีอํานาจสั่งโอน  กรณีที่มีการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทางสังกัดเดิมล่วงล้ําไป ให้เบิกเงิน
ประจําตําแหน่งจากทางสังกัดใหม่ส่งใช้สังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหักผลักส่ง แล้วให้เจ้าสังกัดใหม่แจ้งการเบิกหัก
ผลักส่งให้เจ้าสังกัดเดิมทราบ  ในกรณีถ้าจําเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่ต้องไม่ 95 วันนับแต่วันที่ระบุใน
คําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งใหม่ ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งในตําแหน่งใหม่      
 5) ข้าราชการซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดรับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง และมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่ ให้งดจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ในระหว่างวันท่ีผู้นั้นมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักดังกล่าว เว้นแต่ 
  5.1) ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มีลักษณะงานวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เหมือนหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่เดิม ให้จ่ายเงินประตําแหน่งได้ 
  5.2) ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตําแหน่งที่มี
สิทธิได้รับเงิน  ประจําตําแหน่งต่างประเภทกัน ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราของตําแหน่งเดิมต่อไปนับ
แต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการใน
ตําแหน่ง แล้วแต่กรณี แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 3 เดือน 
  6) ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรหรือหนีราชการ มิให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับวันที่ผู้นั้นละทิ้งหน้าที่   หรือในกรณีอื่น
นอกเหนือจากนี้ จะจ่ายเงินประจําตําแหน่งหรือไม่หรือเท่าใดให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เห็นสมควร 
 7) ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเ งินประจํา
ตําแหน่งผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งจนถึงวันท่ีถึงแต่ความตาย 
 8) การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับ ในกรณีต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  8.1) ลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงกําหนดลาออก หรือให้จ่ายได้ถึงวันทราบคําสั่งหรือ
วันท่ีกฎหมายกําหนดให้ออก 
  8.2) ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในคําสั่ง แต่ถ้ายังไม่
ทราบคําสั่งให้จ่ายได้ถึงวันท่ีรับทราบคําสั่งหรือควรได้รับทราบคําสั่ง 
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  8.3) ในกรณีตาม (1) หรือ (2) หากจําเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่ ให้จ่ายต่อไปได้จนถึง
วันส่งมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไม่ช้าตามที่ผู้บังคับบัญชาจะกําหนดตามสภาพของงาน แต่ต้องไม่เกินสิบ
ห้าวันนับแต่วันท่ีระบุในคําสั่ง หรือวันรับทราบคําสั่งหรือควรได้รับทราบคําสั่ง แล้วแต่กรณี 
  8.4) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นป ี
  8.5) สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ให้จ่ายตาม (1) (2) หรือ (3) 
โดยอนุโลม 
  8.6) กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ได้รับทั้งเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภท
วิชาการตามตําแหน่งวิชาการท่ีครองอยู่ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งได้ทั้งสองประเภท โดยให้มีผลนับแต่วันที่
มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
 9) การจ่ายเงินประจําตําแหน่งประจําเดือนของข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่
เป็นข้าราชการ ให้จ่ายในวันทําการสุดท้ายของเดือน 
 10) ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ประจํากระทรวง ทบวง กรม กอง หรือจังหวัด 
มิให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับวันที่ถูกสั่งพักราชการ หรือวันที่ถูกสั่งให้ประจํากระทรวง ทบวง กรม กอง 
หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 11) การลาปูวย ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ในปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
ทําการ 
 12) การลาคลอดบุตร ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน 90 วัน 
 13) การลาพักผ่อนประจําปี ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้มี
สิทธิลาพักผ่อนประจําปีตามที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
 14) การลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย์   ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็น
ข้าราชการผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบท หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
หากได้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 เดือน และได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ 
เมืองเมกกะ แล้วแต่กรณี ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน60 วัน 
 15) การลาไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งใน
ระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน 60 วัน แต่ถ้าพ้นระยะเวลาที่ลาดังกล่าวแล้วผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้า
ปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายเงินประจําตําแหน่งหลังจากนั้นไว้จนถึง
วันเข้าปฏิบัติหน้าที่หลัก 
 16) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งใน
ระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน 60 วัน 
 17) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  มิให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่าง
ลาสําหรับผู้นั้น  
 18) การลาติดตามคู่สมรส  มิให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้น  
3)  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 802/2539 เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ และอัตราเงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารระดับกอง ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  1) ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 12 ธันวาคม 2539 
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  2) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับกองในมหาวิทยาลัย -
ขอนแก่น ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับ 8 

  2.1) ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,440 บาท 
  2.2) ใช้เงินรายได้ ซึ่งเป็นเงินกองทุนรวม 3% ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.3) มีการแก้ไขท้ายพระราชบัญญัติฯให้แก้ไขอัตราเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 
  2.4) หากคณะใดเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนเกินอัตราเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ให้เบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในส่วนของคณะนั้นทั้งหมด แต่ต้องไม่เกินอัตราแนบท้าย
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 3) การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับกองในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
จ่ายเป็นรายเดือนนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจนถึงวันพ้นจากตําแหน่ง กรณีดํารงตําแหน่งไม่
เต็มเดือนในเดือนใดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนตามอัตราจํานวนวันที่ดํารงตําแหน่ง 
4)  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารระดับ
กอง ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539  
  1) ระเบียบนี้บังคับใช้เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2539 

 2) ในระเบียบนี้ 
   2.1)  มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.2)  สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.3)  อธิการบดี   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.4)  ผู้บริหารระดับกอง หมายถึง ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะ  
      บัณฑิตวิทยาลัย  ศูนย์ สํานัก สถาบัน หรือ 
      หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีเทียบเท่าคณะ 
   2.5)  คณะ หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ สํานักและสถาบัน 
      หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีเทียบเท่าคณะ 

  2.6)  เงินค่าตอบแทน หมายถึง เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหาร 
      ระดับกอง ในมหาวิทยาลัยและไม่ได้รับเงิน 
      ประจําตําแหน่งประเภทบริหารจาก 
      เงินงบประมาณแผ่นดินหรือจากแหล่งอื่น 
 3) การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่อธิการบดีกําหนด โดยให้
จัดทําเป็นประกาศเป็นคราว ๆ ทั้งน้ีไม่รวมถึงผู้รักษาราชการแทนตําแหน่งผู้บริหารระดับกอง 

  4) การจ่ายเงินให้ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยจ่ายเป็นเงินรายเดือนนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจนถึงวันท่ีพ้นจากตําแหน่ง 
  4.1) หากคณะใดเห็นควรให้จ่ายเงินเกินกว่าที่กําหนดสามารถกระทําได้โดยให้ใช้เงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยในส่วนของคณะน้ันท้ังหมด 
  4.2) การดํารงตําแหน่งไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราส่วนจํานวน
วันท่ีดํารงตําแหน่ง 
5) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1715/2552 เร่ือง ค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า

หน่วยงานที่มีวาระ   ลงวันที่ 24 กันยายน 2552 
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1) ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552  เป็นต้นไป 
2) ให้ยกเลิก  

2.1) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 144/2548 ลว 17 กุมภาพันธ์ 2548 
2.2) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 831/2546 ลว 6 พฤศจิกายน 2546 
2.3) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 144/2548 ลว 27 มิถุนายน 2540 

3) หน่วยงานที่มีภารกิจ การผลิตบัณฑิตและการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสถานะเป็นคณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ให้จ่ายค่าตอบแทน ผู้ดํารงตําแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได้ ดังนี้ 

ล าดับ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หน่วยงานจ่ายอัตราเดือนละ 
3.1) หัวหน้าหน่วยงาน 10,000 บาท 
3.2) รองหัวหน้าหน่วยงาน 5,600 บาท 
3.3) ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 2,800 บาท 

4) หน่วยงานท่ีมีภารกิจ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสถานะเป็นคณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ให้จ่ายค่าตอบแทน ผู้ดํารง
ตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได้ ดังนี้ 

ล าดับ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หน่วยงานจ่ายอัตราเดือนละ 
4.1) หัวหน้าหน่วยงาน 5,600 บาท 
4.2) รองหัวหน้าหน่วยงาน 2,800 บาท 
4.3) ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 1,400 บาท 

5) ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้รองหัวหน้าหน่วยงาน ตามข้อ 3.2 ได้ไม่เกิน 5 อัตรา และ ตาม
ข้อ 4.2  ได้ไม่เกิน 3 อัตรา 

6) หน่วยงานที่มีสิทธิรับค่าตอบแทนตามข้อ 3 และ 4 ให้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย -
ขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได้ 

7) รองอธิการบดี ในส่วนที่เกิน 5 คน และผู้ช่วยอธิการบดีในส่วนที่เกิน 3 คน ให้เบิกเงิน
ประจําตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีแล้วแต่กรณี จากเงินรายได้กองทุนรวม ตามอัตราของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

8) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสายวิชา ที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6-7 หรือ
มิได้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนในตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาย
วิชา อัตราเดือนละ 5,600 บาท จากกองทุนรวม 

9) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสายวิชาที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปให้
เบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งวิชาการจากงบประมาณแผ่นดิน และให้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบริหารใน
อัตรา 50 % จากกองทุนรวม 

10) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี ให้จ่ายในอัตราเดือนละ 2,800 บาท จาก
เงินรายได้หน่วยงาน 

11) กรณีที่ดํารงตําแหน่งไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้จ่ายค่าตอบแทนหรือเงินประจําตําแหน่ง
ตามสัดส่วนระยะเวลาของการดํารงตําแหน่ง 
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กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง 
กรณีตัวอย่าง : การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร (ข้าราชการ) 
 ส าหรับผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เม่ือได้รับคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่  1234/2553 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553  
การแต่งตั้งเป็นคณบดีประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
คือ ตําแหน่งบริหาร ระดับ 9 ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 10,000 บาทต่อเดือน 

3. สิทธิที่ได้รับภายหลังจากการแต่งตั้ง  
เริ่มคํานวณตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง คือ 12 พฤษภาคม 2553 

3.1 จํานวนวันที่เบิกจ่ายประจําเดือน พฤษภาคม 2553  
  วันท่ีเบิก  = จํานวนวันในเดือน – วันท่ีได้รับแต่งตั้ง + 1 
     = 31 – 12 + 1 
    = 20 วัน 

3.2 จํานวนเงินที่เบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิในเดือน พฤษภาคม 2553 
  เงินประจําตําแหน่ง = อัตราเงินประจําตําแหน่งต่อเดือน x  

    = 10,000 x  

    = 6,451.61 บาท 

  หัก ณ ที่จ่าย 10% = 6,451.61 x 10% 
    = 645.16 บาท 

สรุป ผู้มีสิทธิได้รับทั้งสิ้น = 6,451.61 – 645.16 
    = 5,806.45 บาท 

กรณีตัวอย่าง : การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
 ส าหรับผู้บริหารที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เมื่อได้รับคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 6782/2553 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2553  
การแต่งตั้งเป็นคณบดีประจําคณะนิติศาสตร์ 

2. ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
คือ ตําแหน่งบริหาร ระดับ 9 ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 10,000 บาทต่อเดือน 

3. สิทธิที่ได้รับภายหลังจากการแต่งตั้ง เริ่มคํานวณตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง คือ 12 พฤษภาคม 
2553 
3.1 จํานวนวันที่เบิกจ่ายประจําเดือน พฤษภาคม 2553  

  วันท่ีเบิก  = จํานวนวันในเดือน – วันท่ีได้รับแต่งตั้ง + 1 
     = 31 – 12 + 1 
    = 20 วัน 

วันที่เบิก 
จํานวนวันในเดือนที่เบิก 

20 
31 
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3.2 จํานวนเงินที่เบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิในเดือน พฤษภาคม 2553 
  เงินประจําตําแหน่ง =    อัตราเงินประจําตําแหน่งต่อเดือน x  

    = 10,000 x  

    = 6,451.61 บาท 

  หัก ณ ที่จ่าย 10% = 6,451.61 x 10% 
    = 645.16 บาท 

สรุป ผู้มีสิทธิได้รับทั้งสิ้น = 6,451.61 – 645.16 
    = 5,806.45 บาท 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา  

1. ความไม่เข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่ง 
2. หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน  ไม่เป็นไปแนวทางเดียวกัน เช่น การแนบเอกสารการเบิกจ่ายไม่

เหมือนกันของแต่ละหน่วยงาน     
3. ความรู้ความเข้าใจ และการตีความ เกี่ยวกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องของผู้มีสิทธิ์

และผู้ปฏิบัติงาน  
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เช่น  การส่งเอกสาร 

คําสั่ง  ข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
แนวทางการพัฒนาหรือการปรับปรุงงาน 

  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควรจัดทําและแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็น 
แผนภูมิ โดยระบุผู้ที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อชี้แจงขั้นตอนและเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการปฏิบัติได้รับทราบ เช่น 

1) นําเข้าท่ีประชุมคณะ/หน่วยงาน เพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 
2) เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของคณะ/หน่วยงาน 
3) ประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดคณะ/หน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ 
4) ชี้แจงผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งทราบ 
5) สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหลายช่องทาง  
6) รวบรวมปัญหา และอุปสรรค เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางแก้ไข  
 
 
 
 
 
 

วันที่เบิก 
จํานวนวันในเดือนที่เบิก 

20 
31 
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เร่ืองการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 

1.  ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
1.1  นิยามของค า 
 ส่วนราชการผู้เบิกจ่าย  หมายความว่า  ส่วนราชการซึ่งเบิกจากกรมบัญชีกลาง  สํานักงานคลัง  

จังหวัด หรือ สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ 
 ส่วนราชการเจ้าสังกัด  หมายความว่า  ส่วนราชการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา มีอัตรา

เงินเดือนค่าจ้างและเลขที่ประจําตําแหน่งอยู่ 
 เงินสวัสดิการ   หมายความว่า  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามพระรากฤษฎีกาว่าด้วย

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 สถานศึกษาของทางราชการ  หมายความว่า  

1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วน    
ราชการอื่น ที่อยู่ในกํากับของรัฐ 

2. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ในกํากับ
ของ    กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 

3. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย องค์การ
บริหาร   ส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  
องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่
เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีการจัด   ระดับชั้นเรียนด้วย 

4. โรงเรียนในสังกัดหรือยู่ในกํากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.รับรอง
คุณวุฒิ 

5. โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ  

1.2  (พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  โดยยกเลิก 
พรก. พ.ศ. 2523 มาตรา 4 ) 
 สถานศึกษาของเอกชน  หมายความว่า  

1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
2. โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึง

โรงเรียนนานาชาติ 
1.3  (พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  โดยยกเลิก 
พรก. พ.ศ. 2523 มาตรา 4 ) 
 เงินบ ารุงการศึกษา  หมายความว่า 

เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราทีได้รับอนุมัติจาก 
1. กระทรวงศึกษาธิการ  
2. ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กํากับ 
3. มหาวิทยาลัย 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
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5. เทศบาล  
6.  องค์การบริหารส่วนตําบล 
7. กรุงเทพมหานคร   
8. เมืองพัทยา 
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีกฎหมายจัดตั้ง หรือ องค์การของรัฐบาล 

1.4  (พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  โดยยกเลิก 
พรก. พ.ศ. 2523 มาตรา 4 ) 
 เงินค่าเล่าเรียน  หมายความว่า 

 เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
1.5  (พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  โดยยกเลิก 
พรก. พ.ศ. 2523 มาตรา 4 ) 
 บุตร  หมายความว่า 

1. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
2. มีอายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน  25 ปี  
3. ไม่รวมบุตรบุญธรรมและบุตรท่ีได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 

1.6  (พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  โดยยกเลิก 
พรก. พ.ศ. 2523 มาตรา 4 ) 
 ปีการศึกษา  หมายความว่า  ปีการศึกษาที่กําหนดโดย 

1. กระทรวงศึกษาธิการ     
2. ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กํากับ   
3. มหาวิทยาลัย 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
5. เทศบาล 
6. องค์การบริหารส่วนตําบล 
7. กรุงเทพมหานคร 
8. เมืองพัทยา 
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง หรือ องค์การของรัฐบาล 

1.7  (พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  โดยยกเลิก 
พรก. พ.ศ. 2523 มาตรา 4 ) 
 สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน หมายความว่า   

สถานศึกษาเอกชนท่ีขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาล ในโครงการเรียนฟรี  15 ปี   ได้แก่ เงิน
อุดหนุนรายบุคคล  เงินอุดหนุนอุปกรณ์การศึกษา  เป็นต้น   

 (กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ  ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300  
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โทรศัพท์   02 -6289045  ,02 -6287000  ต่อ  402  – 405   โทรสาร   02 -2823183   หรือ  
www.opec.go.th ) 

2.  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
1. ข้าราชการ   ลูกจ้างประจํา  รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน

หรือค่าจ้างประจําของกระทรวง ทบวง กรม  
2. ข้าราชการบํานาญ  
3. ข้าราชการบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ  ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
4. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

(พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 มาตรา 6) 
5.   ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม พรก. พ.ศ. 2548   มีคู่สมรสที่มีสิทธิ

ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอื่นแล้ว  ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตาม พรก. พ.ศ. 2548  เว้นแต่ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นนั้นต่ํากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ตามที่กําหนดใน พรก. พ.ศ. 2548 ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
เฉพาะส่วนท่ีขาด   

      (พระราชกฤษฎีกา  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) ปี พ.ศ. 2548  
มาตรา 5)   

ยกเว้น 
1. ข้าราชการการเมือง    
2. ข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจที่อยู่ในระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมตํารวจซึ่ง

เป็นการศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจํา 
3. ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง 

             (พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 มาตรา 6) 
 

บุตรที่ได้รับสิทธิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 

1.  บุตรที่ได้สิทธิคือบุตรคนที่  1- 3   นับลําดับ การเกิดก่อนหลัง  ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการ
สมรสครั้งใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม ่  
(พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523) 

2.  กรณี บุตรคนใดคนหนึ่งใน 3 คน ตาย  กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้  หรือ เป็นคนไร้
ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ก่อนมีอายุครบ 25 ปี 
บริบูรณ์ ให้บุตรคนที่อยู่ในลําดับถัดไปมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแทนบุตร 
1 ใน 3  ที่ตายกายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้  หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้
ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   

http://www.opec.go.th/
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 (พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533  มาตรา 
3) ตัวอย่าง  นาย  ก  มีลูกทั้งหมด  4  คน  คนที่  2  เสียชีวิต และอายุยังไม่ครบ  25  ปี บริบูรณ์ ให้บุตร
ลําดับที่  3 รับสิทธิ แทนบุตรคนที่  2  และบุตร คนท่ี  4 รับสิทธิแทนบุตรคนที่  3 
 

3.  ผู้ใดมีบุตรเกินสามคนอยู่ก่อน วันท่ี  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2523 ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2523   
(พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 มาตรา 9) 

4.  กรณีมีบุตรแฝด   ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเกินสามคนอันเป็นผลมาจาก
การมีบุตรแฝด  สมควรกําหนดให้ลดจํานวนบุตรลงเม่ือมีเหตุดังกล่าวจนเหลือไม่เกินสามคนก่อน  จึง
จะสามารถเลื่อนบุตรในลําดับถัดไปขึ้นมาใช้สิทธิแทนท่ีได้ 
(พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3 ) พงสง 2533  หมาย
เหต)ุ 
ตัวอย่าง 
กรณีที่  1   นาง  ข  มีบุตรทั้งหมด  4 คน  คลอดครั้งที่  1  เป็นบุตร 1 คน  คลอดครั้งที่  2  เป็น

บุตร  1  คน  คลอดครั้งที่  3  เป็นแฝด   นาง ข  จะสามารถเบิกได้  ทั้ง 4  คน 
 กรณีที่  2  นาง จ มีบุตรทั้งหมด 4  คน  คลอดครั้งที่  1  เป็นบุตร  1 คน  คลอดครั้งที่  2  เป็นแฝด  
และ  คลอดครั้งที่  3  เป็นบุตร 1  คน  นาง จ  จะสามารถเบิกได้  บุตรคนที่  1  และ แฝด  รวมเป็น 3  คน  
บุตรคนที่  4  เบิกไม่ได้ 

5. ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรดังต่อไปนี้ 
5.1 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้น้ันมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ 
5.2 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่อัน     

เนื่องมาจากประเทศซึ่งข้าราชการมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล  หรือเป็นประเทศหรือเมืองที่มีภาวะ
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ  ทั้งน้ีตามที่กระทรวงการคลังกําหนด   

(พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550  มาตรา 8  
โดย ยกเลิกมาตรา 8 ทวี พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2523 และ 2534 )  

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
แบบหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0422.3 / ว 390  ลงวันท่ี  30  ตุลาคม  2552 

ประเภท และอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 
1.  ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน    4,650 บาท 
2.  ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน    3,200 บาท 
3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน   3,900 บาท 
4.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร 

             วิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า ปีละไม่เกิน    3,900 บาท 
5.  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน                                11,000 บาท  
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(อ้างถึงพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (1)) 
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
เงินบ ารุงการศึกษาที่ให้เบิกจ่ายตามประเภทและอัตราข้างต้น  ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายใน 
การศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ 
2. ห้องเรียนพิเศษ EP (English  Program) 
3. ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini  English  Program) 
4. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ 
5. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
6. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
เงินบ ารุงการศึกษา  ที่ให้เบิกจ่ายจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายท่ีสถานศึกษาได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้า
สังกัดให้เรียกเก็บ  ทั้งน้ีไม่รวม 
1. ค่าปรับต่าง ๆ   
2. ค่าลงทะเบียนล่าช้า 
3. การลงทะเบียนเรียนซํ้าเพื่อปรับผลการเรียน(รีเกรด) 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 
5. ค่าประกันของเสียหาย 
6. ค่าหอพัก 
7. ค่าอาหาร 
8. ค่าซักรีด 
9. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 

ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 
สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

1. สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละไม่เกิน 
1.1  ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า     10,856 บาท 
1.2  ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า    10,556 บาท 
1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า    12,647 บาท 
1.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   12,947 บาท 

2. สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละไม่เกิน 
2.1  ระดับอนุบาล หรือเทียบเท่า     3,874 บาท 
2.2  ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า    3,404 บาท 
2.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า    2,635 บาท 
2.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   2,605 บาท 
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สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
 1.   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
      1.1  สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน 
               ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้ 
  1.1.1  คหกรรม หรืคหกรรมศาสตร์  ปีละไม่เกิน 13,217 บาท 
  1.1.2  พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ  ปีละไม่เกิน 15,877 บาท 
  1.1.3  ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม  ปีละไม่เกิน 15,967 บาท 
  1.1.4  เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์  ปีละไม่เกิน 16,887 บาท 
  1.1.5  ช่างอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม ปีละไม่เกิน 19,487 บาท 
  1.1.6  ประมง     ปีละไม่เกิน 16,887 บาท 
  1.1.7  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ปีละไม่เกิน 15,877 บาท 
  1.1.8  อุตสาหกรรมสิ่งทอ   ปีละไม่เกิน 19,487 บาท 
     1.2  สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน 
  1.2.1  คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์     ปีละไม่เกิน   1,148 บาท 
  1.2.2  พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ  ปีละไม่เกิน   4,142 บาท 
  1.2.3  ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม  ปีละไม่เกิน   2,923 บาท 
  1.2.4  เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์  ปีละไม่เกิน       4,051 บาท 
  1.2.5  ช่วงอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม ปีละไม่เกิน   5,791 บาท 
  1.2.6  ประมง     ปีละไม่เกิน   4,051 บาท  

1.2.7  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ปีละไม่เกิน   4,142 บาท 
1.2.8  อุตสาหกรรมสิ่งทอ   ปีละไม่เกิน   5,791 บาท  
 

2.   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหน่ึงของจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินค่าธรรมเนียม
การศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา  ดังนี้ 
    2.1  ช่างอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทัศนศาสตร์ 
 ปีละไม่เกิน 30,000  บาท 

2.2 พาณิชกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม  หรือศิลปกรรม  เกษตรกรรม   หรือ
เกษตรศาสตร์  คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีละไม่เกิน 25,000  
บาท 

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1. สถานศึกษาของทางราชการให้เบิกได้เต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ  

20,000.- บาท 
2. สถานศึกษาของเอกชนให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ  

20,000.- บาท 
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3. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายได้จะต้อง
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ของสถานศึกษานั้น ๆ   
3.1 ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ 

- ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย - ค่าหน่วยกิต 
- ค่าบํารุงคณะ - ค่าบํารุงกิจกรรมนิสิต 
- ค่าบํารุงคณะเพิ่มเติม - ค่าบํารุงกีฬา 
- ค่าบํารุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย - ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 
- ค่าห้องสมุด - ค่าเอกสารการลงทะเบียน 

 - ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

3.2 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ 
- ค่าปรับต่าง ๆ   - ค่าหอพัก 
- ค่าลงทะเบียนล่าช้า   - ค่าอาหาร 
- การลงทะเบียนเรียนซ้ํา เพื่อปรับผลการ

เรียน(รีเกรด)   
- ค่าซักรีด 

- ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย - ค่ารักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา 

 
            4.   บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่าน้ัน   

(อ้างถึงพระราชกฤษฎีกา   เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  
มาตรา 4 วรรค 7) 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

1. ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการได้โดยยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงิน ของสถานศึกษาต่อผู้รับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ณ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดโดย ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  ข้าราชการบํานาญ   ข้าราชการบํานาญพิเศษ
เหตุทุพพลภาพ  ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัดใช้ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ  
7218)   

2. กรณีผู้มีสิทธิได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิกให้ยื่นใบเบิกเงิน
สวัสดิการ ณ ส่วนราชการท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการ 

3. กรณีผู้มีสิทธิพ้นจากราชการหรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิ ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ณ ส่วน
ราชการผู้เบิกหรือสํานักงานท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการ 

 หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 
 1.  ชื่อ  สถานท่ีอยู่  หรือที่ทําการของสถานศึกษาผู้รับเงิน 
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2.  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3.  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
4.  จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
5.  ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

 ก าหนดเวลาในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ 
1. ภายใน  1  ปี นับแต่วันเปิดเรียนแต่ละภาคการศึกษา  ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่า

การศึกษาเป็นรายภาคเรียน 
2. ภายใน 1 ปี  นับแต่วันเปิดเรียนภาคต้นของปีการศึกษา  ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่า

การศึกษาครั้งเดียวตลอดปี 
(ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2551  ที่ กค 0422.3/ ว 601) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ผู้เบิก การเงินคณะ/หน่วยงาน ธุรการกองคลัง งานการเงินกองคลัง เอกสารอ้างอิง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 
ส่งเอกสาร 

แบบ 7218และ
ใบเสร็จรับเงิน 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ส่งเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินและแบบ
ใบเบิก 7218 

No 

Yes 

 
เสนออนุมัติ 

จัดท าใบหน้างบเบิกจ่าย 

คุมยอดเบิกจ่าย 

บันทึกเบิกจ่ายในระบบ 
KKUFMIS 

ส่งธุรการกองคลัง 

รับเอกสารส่งให้
การเงินกองคลัง 

รับเอกสาร 

ตรวจสอบ 
No 

จัดท าฎีกา 

บันทึกเบิกจ่ายใน
ระบบ KKUFMIS 

ส่ง File เข้าระบบ 
GFMIS 

โอนเงินค่าการศึกษาบุตรให้
คณะ / หน่วยงาน 

คณะด าเนินการ
จ่ายเงินให้ผู้ขอเบิก 

รับเงินค่า
การศึกษาบุตร 

สิ้นสุด 

1. ใบเสร็จรับเงิน 

2.  แบบใบเบิกเงินสวัสดิการ   
    การศึกษาของบุตร 7218 
3. ใบหน้างบ 

4.  รายงานผูกพันและ  
     เบิกจ่าย ระบบ     
     KKUFMIS 

Yes 
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ค าอธิการขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
ผู้เบิก (ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร) 
1. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  จัดเตรียมเอกสารพร้อมกรอกรายละเอียด 
 1.1  ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา ที่บุตรเข้ารับการศึกษา 
 1.2  แบบใบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7218   
2. ยื่นเอกสารใบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  และ  ใบเสร็จรับเงิน  ให้เจ้าหน้าที่การเงิน  

คณะ / หน่วยงาน 
3. ผู้เบิก รอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่ได้ขอเบิกจาก คณะ / หน่วยงาน  ระยะเวลา  1-3  

สัปดาห ์โดยประมาณ 
4. ผู้เบิก  รับใบแจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หรือ รับเช็ค  หรือ เงินสด  จาก คณะ / 

หน่วยงาน 
งานการเงินคณะ / หนว่ยงาน 
1. การเงินคณะ / หน่วยงาน  รับเอกสารแบบ 7218  พร้อมใบเสร็จรับเงิน จาก ผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับ   การศึกษาของบุตร 
2. เจ้าหน้าการเงินคณะ / หน่วยงาน ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  และ จัดเตรียมเอกสาร

นําเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติ 
3. ผู้บริหารอนุมัติ ใบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
4. เจ้าหน้าที่การเงินคณะ / หน่วยงาน  จัดทําใบหน้างบ สรุปรายการเพื่อเบิกจ่าย 
5. เจ้าหน้าที่การเงินคณะ / หน่วยงาน  ดําเนินการคุมยอดเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS 
6. เจ้าหน้าที่การเงินคณะ / หน่วยงาน  จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

ให้ธุรการกองคลัง   
7. รอรับเงินโอนจากกองคลัง 
8. เจ้าหน้าที่การเงินคณะ / หน่วยงาน   ดําเนินการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ได้รับโอน

จากกองคลัง  จ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขอเบิก 
งานธุรการกองคลัง 
1. เจ้าหน้าที่งานธุรการกองคลัง ตรวจรับเอกสารจากคณะ / หน่วยงาน 
2. เจ้าหน้าที่งานธุรการกองคลัง  จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ใบหน้างบ 

แบบใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (7218)  ใบเสร็จรับเงิน  ให้งานการเงินกองคลัง 
งานการเงินกองคลัง 
1. เจ้าหน้าที่งานการเงินกองคลังรับเอกสารจากงานธุรการกองคลัง 
2. เจ้าหน้าที่งานการเงินกองคลังตรวจสอบเอกสาร และจัดทําฎีกาเพื่อเบิกจ่าย 
3. เจ้าหน้าที่งานการเงินกองคลัง  ดําเนินการเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS 
4. เจ้าหน้าที่งานการเงินกองคลัง  ดําเนินการจัดส่ง File  ขอมูล เข้าระบบ GFIMS  ระบบการจัดการเงิน

ภาครัฐ  เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล  
5. การเงินกองคลัง  ดําเนินการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ผ่านระบบ SCB Business net  

ให้ คณะ  หน่วยงาน ผู้ขอเบิก 
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ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข 
กรณีศึกษา 
1.  กรณีศึกษาการเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    1.1  การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายบิดามารดาจะต้องเป็นข้าราชการ / ลูกจ้างประจําที่สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้มีสิทธิ จ่ายส่วนเกินจากสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่เบิกได้ 

1.2  กรณีบุคลากรท่ีมีคู่สมรสสังกัดรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  จะต้องใช้สิทธิ์คู่สมรส โดย
จะต้องนําใบเสร็จไปเบิกจ่ายเอง 

สิทธิ์ที่สามารถเบิกจ่ายได้หลักสูตรปกติ และ หลักสูตรคู่ขนาน 
 

ชั้น อัตราค่าบ ารุง 
อนุบาล 1-2 4,650.-บาท 

ป.1-3 3,200.-บาท 
ป.4-6 3,200.-บาท 
ม.1-3 3,900.-บาท 
ม.4-6 3,900.-บาท 

  
 โดยผู้ปกครองจะต้องขอใบรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่าบํารุงการศึกษาแบบที่ 1 และ 2  ซึ่งการ
เจ้าหน้าที่แต่ละคณะจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองนี้ให้และรวบรวมส่งให้แก่โรงเรียนภายในภาคเรียนที่ 1 ของปี
การศึกษานั้นๆ 
 ส่วนเกินสิทธิ์ที่เบิกได้   หมายถึง  ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกไม่ได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงิน
สวัสดิการการศึกษาบุตร 

1.3  สิทธิสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สําหรับพนักงานงบประมาณแผ่นดิน และ พนักงานราชการ  ไม่สามารถเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรได้ แต่ใช้สิทธิในการเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตได้ 

1.2.1 ข้าราชการ 
1.2.2 ลูกจ้างประจํา 
1.2.3 พนักงานงบประมาณแผ่นดิน 
1.2.4 พนักงานราชการ 

2.  กรณีศึกษาอื่น ๆ 
ถาม บุตรของข้าราชการที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร  และ

ต้องมีอายุเท่าไร  
ตอบ ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ลําดับที่ 1-3 และอายุครบ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 25 ปี 
ถาม กรณีสามีเป็นข้าราชการ และภรรยาทํางานรัฐวิสาหกิจ  ผู้ใดจะเป็นคนเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 
ตอบ ต้องใช้สิทธิของภรรยาที่ทํางานรัฐวิสาหกิจก่อนเพราะทางราชการกําหนดว่าถ้ามีสิทธิอื่นให้ใช้ 

สิทธิอื่นก่อนส่วนสิทธิของสามีจะใช้เบิกในส่วนท่ียังขาดอยู่   
ถาม การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในระดับปริญญาตรีให้มีสิทธิเบิกได้ตั้งแต่ 



 
127 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

ปีการศึกษาใด 
ตอบ เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ปีการศึกษา  2548 
ถาม กรณีบุตรได้รับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะทุนให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ใน

การศึกษา  มีสิทธินําค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษามาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรหรือไม ่

ตอบ ไม่มีสิทธินําค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ 
เว้นแต ่ เป็นการกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.)  สามารถนําค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ของสถานศึกษามาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้  เนื่องจากจะต้องชําระเงิน
คืนให้กับกองทุนฯ หลังจากที่จบการศึกษาแล้ว  

ถาม กรณีที่บุตรศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ หรือ สถานศึกษาของเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษหรือภาคสมทบหรือภาคค่ํา  สามารถนํามาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ได้หรือไม่ 

ตอบ ถ้าหลักสูตรดังกล่าวได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนจากส่วนราชการเจ้าสังกัด  สามารถนํามา
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ 

ถาม กรณีบุตรศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ปีการศึกษาเดียวกัน เช่น  เรียนวันเสาร์ - วัน
อาทิตย์  ศึกษาอนุปริญญา  และ วันจันทร์ –  วันศุกร์  ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการทั้ง  2 หลักสูตรท่ีศึกษาอยู่หรือไม่ 

ตอบ สามารถเบิกได้เพียงหนึ่งหลักสูตรท่ีศึกษาเท่าน้ัน 
ถาม กรณีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในระดับปริญญาตรีได้จะต้องเป็นหลักสูตร

แรกเท่านั้น  หมายความว่าอย่างไร 
ตอบ หมายความว่า ต้องเป็นหลักสูตรแรกที่นํามาเบิกจากทางราชการ  เช่น  นาย A ได้ศึกษาในหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี  สาขาศึกษาศาสตร์ สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2547  ต่อมา ปีการศึกษา  
2548  และอายุไม่เกิน  25 ปี   ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์เพิ่มอีก  1 สาขา 
และนําค่าใช้จ่ายมาเบิกจากทางราชการ บิดา เป็นข้าราชการ สามารถนําค่าใช้จ่ายมาเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสาขานิติศาสตร์  เนื่องจากเป็นหลักสูตรแรกที่ผู้มีสิทธินํามา
เบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการ 

ถาม บุตร นาง ก   เกิดวันที่  1  ธันวาคม  2546   อายุครบ  3  ปี ในวันที่  1  ธันวาคม  2549  จะได้รับ
สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้หรือไม่  และ ในภาคการศึกษาใด 

ตอบ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ในภาคเรียนที่มีอายุครบ  3 ปี  คือ ภาคเรียนที่  
2  ของปีการศึกษา  2549   

ถาม กรณีอายุ  ครบ  25 ปี กลางภาคเรียน  มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้หรือไม่ 
ตอบ   หากอายุครบ  25 ปี  กลางภาคเรียน ย่อมมีสิทธินําหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาในภาคเรียน

นั้นมาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้เต็ม  
ถาม บุตรศึกษาในระดับปริญญาตรี  อายุครบ  25 ปี บริบูรณ์ วันที่  1  มกราคม  2553  จะได้รับสิทธิ

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรหรือไม่ 
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ตอบ  ได้สิทธิเฉพาะปีการศึกษา  2552  ภาคปลาย   แต่ไม่ได้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใน
ปีการศึกษา  2553 

ถาม กรณีบุตรอายุยังไม่ถึง  20 ปี  ได้มีบุตรโดยยังมิได้จดทะเบียน จะสามารถเบิกค่าการศึกษาบุตรได้
หรือไม ่

ตอบ สามารถเบิกค่าการศึกษาบุตรได้  เนื่องจากอายุยังไม่ถึง 25 ปี บริบูรณ์ และมีบุตรโดยที่ยังมิได้จด
ทะเบียนสมรถ  
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แบบ  7218 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่อง    พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จ าเป็น 
1.  ข้าพเจ้า...............(1)..........................................................ตําแหน่ง……
(2)………………..…………………………… 
     สังกัด.................(3)......................................................................................................................... 
2.  คู่สมรสของข้าพเจ้า
ชื่อ................(4).......................................................................................................................................... 
         ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา      (5) 

          เป็นข้าราชการ                  ลูกจ้างประจํา      ตําแหน่ง.................................................
สังกัด..............................................       
        เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของทางราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานคร 
               องค์กรอิสระ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นใด 
               ตําแหน่ง..................................................................
สังกัด............................................................................... 
3.  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเนื่องจาก     (6) 

        เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
        เป็นมารดา           
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4.  ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินสําหรับการศึกษาของบุตร  ดังนี้ 
         (1)  เงินบํารุงการศึกษา     (7)                 (2)  เงินค่าเล่าเรียน     (8) 

1. บุตรชื่อ...............(9)......................................................เกิดเม่ือ……………(10)...................… … 
        เป็นบุตรลําดับที่ ( ของบิดา ).........(11)..........เป็นบุตรลําดับที่ ( ของ
มารดา )..........(12)................... 
        ( กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว )            แทนท่ีบุตรลําดับที่...........(13)................... 
        ชื่อ.............(14).............................เกิดเม่ือ.............(15)..............ถึงแก่กรรมเมื่อ.......(16)................ 
        สถานศึกษา...............(17).....................อําเภอ..................จังหวัด.................................... 
        ชั้นที่ศึกษา................(18)...........................          (1)         (19) 

                                                                      (2)         (20)  จํานวน..........................บาท 
2. บุตรชื่อ.........................................................เกิดเม่ือ…………………….....................…………… 
        เป็นบุตรลําดับที่ ( ของบิดา )..............................เป็นบุตรลําดับที่ ( ของมารดา ).......................... 
        ( กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว )    แทนท่ีบุตรลําดับที่..................................... 
        ชื่อ.......................................เกิดเม่ือ.......................ถึงแก่กรรมเม่ือ....................................... 
        สถานศึกษา...............................................อําเภอ................... จังหวัด............................. 
        ชั้นที่ศึกษา..............................................          (1)      
                                                                     (2)       จํานวน...................บาท 
3. บุตรชื่อ...............................................................เกิดเม่ือ…………………….....................… 
        เป็นบุตรลําดับที่ ( ของบิดา )................................เป็นบุตรลําดับที่ ( ของมารดา )........................ 
        ( กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว )        แทนที่บุตรลําดับที่...................................... 
        ชื่อ.............................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ............................ 
        สถานศึกษา.............................................อําเภอ..........................จังหวัด......................... 
        ชั้นที่ศึกษา................................................      (1)      
                                                                   (2)          จํานวน..........................บาท 

-2- 
5.  ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร    (21) 

             ตามสิทธิ                         เฉพาะส่วนท่ียังขาดจากสิทธิ    เป็นเงิน.............................บาท    
        ( ................................................................................................) 
6.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   (22) 

   ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกา  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
               และข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง 
  บุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกา  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
              ศึกษาของบุตร 
  เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝูายเดียว
   คูส่มรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของทางราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น    

 กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นใด ต่ํากว่าจํานวนที่ได้รับจากทาง
ราชการ               จํานวน..........................................บาท  จริง 

                                                                                             (23) 
                                                          ( ลงชื่อ )…………………………………….ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 
                                                        วันท่ี........................เดือน.........................พ.ศ...............     (26) 
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7.  คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  (24) 
     เสนอ................................................................................. 
               ข้าพเจ้า.............................................. ตําแหน่ง................................................................ 
               ได้ตรวจใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฉบับนี้แล้ว   ขอรับรองว่าผู้เบิกมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ   ตาม จํานวนที่ขอเบิก 

( ลงชื่อ )…………………(24)……………………. 
( ................................................ ) 

8.   คําอนุมัติ 
                 
      อนุมัติให้เบิกได้ 

( ลงชื่อ )………………(25)….………………. 
( .................................................. ) 

ตําแหน่ง   .......................................................... 

9.   ใบรับเงิน  (26) 
         ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร       
จํานวน   ................................................................  บาท 

( ........................................................................... )   ไปถูกต้องแล้ว 
 

( ลงชื่อ )………………(27)……………………ผู้รับเงิน 
( ............................................................. ) 

 
( ลงชื่อ )………………(28)…………………….ผู้จ่ายเงิน 

( .............................................................. ) 
วันท่ี  ............   เดือน   ...................... พ.ศ.  ............... 

( ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่าน้ัน ) 
 

ค าอธิบาย 
 

(1) ชื่อ และ นามสกุล   ผู้ขอใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
(2) ตําแหน่ง    ผู้ขอใช้สิทธ์  เช่น  นักวิชาการเงินและบัญชี  6 , ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  8  
(3) หน่วยงาน   หน่วยงานท่ีผู้ขอใช้สิทธิ์ สังกัดอยู่  เช่น  งานคลังและพัสดุ คณะ 

ศึกษาศาสตร์ 
(4) คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ     ชื่อและนามสกุล คู่สมรสของผู้ขอใช้สิทธิ์ 
(5) สถานะคู่สมรส      ไม่เป็นข้าราชการและ ลูกจ้างประจํา  กรณีคู่สมรสมิได้เป็น    

        ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา   
     เป็นข้าราชการ    กรณีเป็นข้าราชการ และ ระบุตําแหน่ง            
     ลูกจ้างประจํา     กรณีเป็น ลูกจ้างประจํา และ ระบุตําแหน่ง 
 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของทาง 
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ราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร  องค์กรอิสระ  
องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นใด   และโปรดระบุตําแหน่ง  
และ สังกัด 

(6) ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิ กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์เป็นบิดา    เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย        
และขอใช้สิทธิเนื่องจากกรณีผู้ขอใช้สิทธิ์เป็นมารดา    เป็นมารดา     

       (7)          เงินบํารุงการศึกษา    กรณีเป็นสถานศึกษาของทางราชการ 
      (8)         เงินค่าเลา่เรียน กรณีเป็นสถานศึกษาของเอกชน    
     (9)     บุตรชือ่และนามสกุลของบุตร 
     (10)      เกิดเม่ือ วัน เดือน ปีเกิด ของบุตร 

(11)    เป็นบุตรลําดับที่ (ของบิดา)    ลําดับบุตรของบิดา  เช่น เป็นบุตรคนที่  2 ของบิดากรณีแต่งงาน
ครั้งที่ 2    

      (12)      เป็นบุตรลําดับที่ (ของมารดา) ลําดับบุตรของมารดา เช่น  เป็นบุตรลําดับที่  1  ของมารดา  
     (13)     แทนท่ีบุตรลําดับที่ กรณีบุตรลําดับก่อนหน้า เสียชีวิต 
     (14)    ชื่อและนามสกุล ของบุตรท่ีเสียชีวิต 
     (15)    เกิดเม่ือวัน เดือน ปีเกิด ของบุตรท่ีเสียชีวิต 
     (16)    ถึงแก่กรรมเม่ือวัน เดือน ปี ที่เสียชีวิต 
     (17)    สถานศึกษา ชื่อ ที่อยู่สถานศึกษาที่บุตรที่ใช้สิทธิหรือ ใช้สิทธิ์แทนบุตรท่ีเสียชีวิต 
     (18)    ชั้นที่ศึกษา ระดับชั้นที่กําลังศึกษาอยู่ เช่น  ประถมศึกษา  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี 
     (19)      (1)   ภาคเรียนที่  1 
     (20)      (2)   ภาคเรียนที่  2 
  (21)        ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการ    ตามสิทธิ์ คือ ผู้ขอใช้สทิธิ มิได้มีคู่สมรสที่ได้รับสิทธิจาก  

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หน่วยงานอื่น  และกรอกจํานวนเงินที่ขอใช้สิทธิ   
เช่น เบิก 1,600.- บาท  ภาคเรียนที่  1  ระดับประถมศึกษา 
 เฉพาะส่วนท่ียังขาดจากสิทธิ  คือ  คู่สมรสมีสิทธิเบิกค่าการศึกษา 
บุตรจากหน่วยงานอื่นแต่เบิกได้ไม่เต็มจํานวน  ผู้มีสิทธิสามารถนําหลักฐานมาเบิกได้เฉพาะส่วน
ที่ไม่เกินสิทธิ 

  (22)        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ให้เลือกสิทธิที่พึงได้รับ  
    (23)         ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ ลงลายมือผู้ขอรับเงินสวัสดิการ                       
     (24)        คํารับรองของผู้บังคับบัญชา ชือ่และนามสกุลผู้บริหารที่ได้รับอํานาจในการให้คํารับรองโดย
หน้าที่ 

ได้แก่  รองคณบดีฝูายบริหาร  แต่หากผู้ขอใช้สิทธิ  มีตําแหน่งตั้งแต่ระดับ  6  ขึ้นไป ก็สามารถ
รับรองตนเองได้ 

 (25) ลงชื่อผู้อนุมัติผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจในการอนุมัติ  โดยตําแหน่ง คณบดี หรือ รองคณบดี
ฝูายบริหาร 

     (26)        ใบรับเงินระบุจํานวนเงินท่ีขอเบิก เป็นตัวเลข และตัวอักษร 
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(27)  ลงชื่อผู้รับเงินให้ผู้ขอใช้สิทธิลงลายมือชื่อเพื่อแสดงว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วพร้อมเขียนชื่อและ
นามสกุลตัวบรรจงบรรทัดถัดจากลายมือชื่อ 

     (28)         ลงชื่อผู้จ่ายเงิน    ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน ลงลายมือชื่อ พร้อมเขียนช่ือและนามสกุลตัว 
บรรจงบรรทัดถัดจากลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 
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ศธ  0514...........       วันท่ี........................... 
หน้างบใบส าคัญเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ประกอบฎีกาที่.......................................................... 

ใบส าคัญ รายการ จ านวน รวม หมาย
เหตุ 

 
1 
 
2 

ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
นาย  ก         แสนงาม             
สําหรับบุตร นาย  ง  แสนงาม 
นาง  ดี         กสิกรไทย           
สําหรับบุตร  ด.ญ. เอ  กสิกรไทย                   
สําหรับบุตร   น.ส. บี   กสิกรไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20,000.-      

 
 

1,600.- 
1,317.50 

 
20,000.- 

 
 
 

2,917.50 

 

รวม 22,917.50 22,917.50  
 
 
 
 
 

    ลงชื่อ.........................................................(ผู้เบิก) 
(......................................................................) 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบและคุมยอดแล้ว 
หมวดรายจ่ายค่าการศึกษาบุตร 
ขออนุมัติหลักการล าดับที่  ........................ 
ขออนุมัติเบิกจ่ายล าดับที่............................. 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       พ.ศ. 
2550 
สรุปสาระส าคัญ 

1. ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    - ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา 
    - พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
    - ลูกจ้างชั่วคราวที่มีคําสั่งจ้าง โดยมีสิทธิเบิกจ่ายเงินตามคําสั่งจ้าง เช่น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ มีสิทธิ
เบิกจ่ายในเงินรายได้ ซึ่งจะไม่มีสิทธิเบิกจ่ายในเงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ หรือ ลักษณะ
งานปกติ ดังนี ้
 ต้องปฏิบัติในที่ตั้งสํานักงาน และได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน 
 ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ 
 เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัด หรือ กะของตน 

3. อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันที่ปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 

เวลาปฏิบัติงาน อัตรา
ค่าตอบแทน 

หลักเกณฑ์ หมายเหตุ 

วันทําการ 
ไม่เกินวันละ 4 
ชั่วโมง 

50 บาท/ชั่วโมง 
หรือ 200 บาท/
วัน 

ปฏิบัติงาน
ประจําต่อเนื่อง/
เร่งด่วน 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลา
ตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 น. 

วันหยุดราชการ 
ไม่เกินวันละ 7 
ชั่วโมง (ไม่ร่วมเวลา
พัก) 

60 บาท/ชั่วโมง 
หรือ 420 บาท/
วัน 

ปฏิบัติงาน
ประจําต่อเนื่อง/
เร่งด่วน 

วันเสาร์และวันอาทิตย์หรือ
วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ 
ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 08.30-
16.30 น. 

 
 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน 

              ให้นับเวลาทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินค่าตอบแทนสําหรับวันนั้น 
4. การปฏิบัติงานที่ไม่อาจเบิกเงินค่าตอบแทนได้ 

 การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือตามระเบียบ 
หรือคําสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ เช่น อยู่เวรช่วงรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่เต็มจํานวนชั่วโมง  
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5. ผู้ที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะต้องได้รับอนุมัติหลักการจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชา 
โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จําเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และ
เร่งด่วน 
6. หลักฐานการเบิกจ่าย 

 บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ (ใบสีฟฺา) 
 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
 ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
 ใบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
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แบบฟอร์มเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

                                                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  …………………………………………………. โทร.  ……………………….. 
ที่  ศธ  …………………………..       วันท่ี…………………………………………. 
เรื่อง   ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
(1)  เรียน   ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
                ด้วยมีราชการเกี่ยวกับ (ระบุลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติให้
ชัดเจน)…........................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.................... เนื่องจาก………………………………….............(ระบุเหตุผลที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ)....…………………………………………….….…… 
จึงเห็นสมควรให้….........................(ระบุช่ือบุคคลที่จะปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ).......................................................... 
..........................................................................................................................................................................
...................  
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการระหว่างวันที่……………………………ถึงวันท่ี .............................................                     
  เวลา…........ …ถึง….........…...น.                
  เวลา….......…..ถึง…...........….น. 
โดยมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  จํานวน  ... ................... บาท  จาก
แผนงาน .......................................................... งาน/โครงการ….............................................................
รหัส …............................…......หมวดรายจ่าย…...............................................................……..             
                                                                                                เงนิงบประมาณแผ่นดิน  
                                                                                                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย  
และมี………………….…................ุุ…………….......เป็นผู้ควบคุมดูแลการลงเวลาและปฏิบัติงานและจะ
รายงานผลการปฏิบัติงานภายใน  15  วัน 
นับแต่วันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามคําสั่งนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามเสนอ 

คุมยอดผูกพันลําดับที…่…… 
............. 

เจ้าของเร่ือง 
หน่วยงาน/บุคคล 

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

ตําแหนง่................................................................... 
วันที่............................................................... 

หัวหน้างานธุรการ/ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้บังคับบญัชา

เป็นลายลักษณ์อักษร 

หัวหน้างานของบุคคลที่ปฏิบัติงาน/บุคคล

ที่มีรายชื่อปฏบิัติงานที่ต าแหน่งสูงที่สุด 
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(2)  เรียน   ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบแล้ว  เห็นควรอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการปกติตามวัน  เวลาที่เสนอ  โดยมีสิทธิเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบฯ   

      ……………ุุ…………
…… 

วันท่ี……………………………
…. 

(3)                                           อนุมัติตาม
เสนอ 
 

………………………….... 
( ......................................................) 

............................................................. 
วันท่ี………………………………….……... 

ที่  ศธ  ………………………..  ลง
วันท่ี………………………………. 
(4)  เรียน ....................................................... 

พร้อมน้ีได้แนบหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน
การ                  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเรียบร้อยแล้ว  โดยขอเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
จํานวน………..….……….บาท 

.…………………………………… 
(……..........................................……)
ตําแหน่ง………………………………. 

(7)  สําหรับคณะ / สถาบัน / สํานัก / ศูนย์ที่ส่ง
เอกสารเพื่อวางฎีกาที่กองคลัง 
ที่ ศธ  ……………………………  
วันท่ี………………………………… 
เรียน  ผู้อํานวยการกองคลัง 

พร้อมน้ีได้แนบหลักฐานการจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมาด้วยแล้ว  
โดยขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
จํานวน………………………………บาท  เพื่อ
ชําระแก่ผู้มีสิทธิต่อไป 

…………………………………………. 
(…...............................................……….) 
ตําแหน่ง…………………………………. 

(5)  เรียน   ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
ตรวจหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ             ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการได้ตามเสนอ 

กองคลัง 
คุมยอดเบิกจ่าย  ลําดับที่………………………. 

……………………………………… 
วันท่ี………………………………….. 

คุมยอดเบิกจ่ายลําดับ
ที…่…….. 

…………………………
……. 

ตรวจหลักฐานถูกต้องแล้ว 

………………………………
…. 

วันท่ี……………………
……… 

 

(6)                                   อนุมัติตามเสนอ 
………………………………………….. 
(…………………………………………..) 

ตําแหน่ง………………………………………….. 
วันท่ี………………………………………….. 

……………………………………… 
วันท่ี………………………………. 

 
หมายเหตุ   ผู้ขออนุมัติต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ
หัวหน้างานข้ึนไป 
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บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

หน่วยงาน.................................................. 

ประจ าเดือน..........................................พ.ศ. ........................... 

ว/ด/ป 
ชื่อ-สกุล เวลาเริ่ม ลายมือชื่อ เวลาสิ้นสุด 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ (ตัวบรรจง) ปฏิบัติงาน   การปฏิบัติงาน 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

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

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

        ผู้ควบคุมการลงเวลาและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
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บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

หน่วยงาน.................................................. 

ประจ าเดือน..........................................พ.ศ. ........................... 

ว/ด/ป 
ชื่อ-สกุล เวลาเริ่ม ลายมือชื่อ เวลาสิ้นสุด 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ (ตัวบรรจง) ปฏิบัติงาน   การปฏิบัติงาน 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

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

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

   
     ผู้ควบคุมการลงเวลาและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ 
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แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 

    

เรียน..................................................................... 
                              ตามคําสั่งอนุมัติลงวันท่ี.......................วันท่ีได้รับอนุมัติปฏิบัติงาน...........................    

ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ปกติ  นั้น  บัดน้ี  การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว  ตามรายงานผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
    

ราชการที่ขออนุมัติราชการ 

วัน  เดือน ปี  เวลาที่ใช้ 
ผลการปฏิบัติงานนอก

เวลา ที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

    “ระบุเวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน 
แสดงรายละเอียดงานท่ี

ปฏิบัติ 

    
ถึงสิ้นสุดเวลาการ

ปฏิบัติงาน”   

        

    
    

                                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

  
(ลงชื่อ)....................ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน

.......................... 

  
                (....................................ชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน……………...........) 

ความเห็นของผู้ควบคุมการลงเวลาและการปฏิบัติงาน   

ขอรับรองว่า   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามรายงานข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ  และ 

เป็นไปด้วยความเหมาะสม   

  (ลงชื่อ)........ลายมือชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม......... 

  (..............................ชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม………........) 
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หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส่วนราชการ………(1)………… 
ประจ าเดือน ...........................(2) พ.ศ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดั
บที่ 
(3) 

ชื่อ 
(4) 

วันที่ปฏบิัติงาน  (5) รวมเวลา
ปฏิบัติงาน 

(6) 

จ านว
นเงิน 
(7) 

วัน 
เดือน 
ปีที่รับ
เงิน 
(8) 

ลายมือ
ชื่อ 
(9) 

 

หมาย
เหตุ 
(10) 

             

วัน
ปกติ

(ชั่วโม
ง) 

วันห
ยุด

(ชั่วโ
มง) 

                        

                        

                        

                        

                                        

                                        

                        

รวมเงินจ่ายทัง้สิ้น
(ตัวอักษร)…..........................(11)…………........
...........           

  

ขอรับรองว่า  ผู้มีรายชื่อข้างต้นปฏิบัติงานนอก
เวลาจริง           

  

ลงชื่อ…………(12)……… …...…..ผู้รับรองการปฏิบัติงาน
(....................................................................) 

ตําแหนง่.................................................................... 
   

ลายมือชื่อ……(13)…................ผู้จ่ายเงิน
(....................................................................) 

ตําแหนง่
.................................................................. 

หมายเหตุส่วนราชการสามารถเพิ่มเตมิ
รายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามความจําเป็นและเหมา           
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ค าอธิบายวิธีการลงรายการ 
หลกัฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
การลงรายการในหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ปฏิบัติดังนี้ 

 (1)  “ส่วนราชการ”   ให้แสดงชื่อส่วนราชการท่ีจ่ายเงินตอบแทน 
 (2)  “ประจําเดือน..........พ.ศ. ........” ให้แสดงว่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่
จ่าย 
      เป็นเงินตอบแทนประจําเดือน  พ.ศ. ใด 
 (3)  “ลําดับที”่    ให้แสดงเลขลําดับที่จ่ายเงินค่าตอบแทน 
 (4)  “ชื่อ”    ให้แสดงชื่อและนามสกุล ของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 (5)  “วันท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ” ให้แสดงว่า ได้ปฏิบัติงานในวันใด  ตั้งแต่เวลาใด  ถึงเวลาใด 

      โดยให้ลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาในช่องวันที่
ปฏิบัติงาน              

เช่น ปฏิบัติงานนอกเป็นเวลา  2  ชั่วโมง  ในวันที่  1  
เวลา  16.30 – 18.30 น. ก็ให้แสดงในช่องวันที่  1  เวลา 
16.30 – 18.30 น.หรือกรณีผู ้ปฏิบัต ิงานดังกล่าวอยู่
ปฏิบัติงานใน   วันหยุดราชการ   ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง 
หรือกรณีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ปฏิบัติงานเป็นครั้งครั้ง
คราว  หรือตามนโยบายของรัฐบาล ให้คิดเป็นรายชั่วโมง
เบิกได้ไม่เกินวันละ  7  ชั่วโมง  

(6)  “รวมเวลาปฏิบัติงาน” ให้แสดงจํานวนวันที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทั้งสิ้น โดยให้แยก
ว่าวันปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการให้คิดเป็น
รายชั่วโมง      ซึ่งเบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ให้ลงใน
ช่อง “วันปกติ” หรือ ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การ
ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวหรือตามนโยบายของรัฐบาล ให้
คิดเป็นรายชั่วโมงเบิกได้ไม่เกินวันละ      7 ชั่วโมง ให้ลง
ในช่อง “วันหยุด” 

(7)  “จํานวนเงิน” ให้แสดงจํานวนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการท้ังสิ้นที่ต้องจ่าย 

(8)  “วัน เดือน ปี ที่รับเงิน” ให้ผู้รับเงิน ลงวัน เดือน ปีที่รับเงิน 
(9)  “ลายมือชื่อผู้รับเงิน”  ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงิน 
(10) “หมายเหตุ” ให้บันทึกรายการอื่น ๆ ที่จําเป็น 
(11) “รวมเงินจ่ายท้ังสิ้น” ให้แสดงจํานวนเงินท่ีจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการท้ังสิ้นด้วยตัวอักษร 
(12) “ลงชื่อ.....ผู้รับรองการปฏิบัติงาน” ให้ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง

การปฏิบัติงาน 
(13) “ลายมือชื่อ......ผู้จ่ายเงิน” ให้ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อ 
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ขั้นตอนกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ แผนผังวิธีการปฏบิัติงาน ผู้เกี่ยวขัอง เอกสารอา้งอิง/ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
เจ้าหน้าที่                

เร่ิมต้น 

จัดทําบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ (ใบสีฟฺา) เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ลงนามอนุมัต ิ
 

เอกสารประกอบ 

1. หนังสือบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอก 

    เวลาราชการปกติ (ใบสีฟ้า)พร้อมแจ้ง 

    รายละเอียดของงานและเหตุผลความ 

    จ าเป็น 

คุมยอดหลักการพร้อมจัดเก็บเอกสารที่ได้รับอนุมัติ
เพื่อรอเบิกจ่ายเม่ือครบกําหนดการปฏิบัติงาน 
 

อนุมัต ิ

สรุปและคํานวณค่าตอบแทนที่
ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับ 

รวมรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
พร้อมคุมยอดเบิกจ่ายเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน 

เอกสารประกอบ 
1. หนังสือบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอก 
    เวลาราชการปกติ (ใบสีฟฺา) ที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว 
2. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ 
    ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3. บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
4. แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

รวบรวมเอกสารต้นฉบับส่งเบิกจ่ายเงิน
ที่ งานธุรการ กองคลัง 

งานธุรการ กองคลังได้รับ
เอกสารต้นฉบับส่งเบิกจ่ายเงิน
จากกองการเจ้าหน้าที่ 

สิ้นสุด 

จัดเก็บสําเนาไว้เพื่อเป็น
หลักฐานต่อไป 

อนุมัต ิ

เมื่อครบก าหนด 
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ค่าเบ้ียประชุม 
 
กฎ  ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547  

 พระรากฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2183/2552) เรื่อง อัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยประกาศ
พระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภา ผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรืรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการ แต่ไม่รวมถึงกรรมการซึ่งได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนอย่างอื่นในหน้าที่น้ันๆ โดยเฉพาะ 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดย
ประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการ 

“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ แต่ไม่รวมถึงอนุกรรมการซึ่งได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในหน้าที่น้ันๆ โดยเฉพาะ 

“ที่ปรึกษาคณะกรรมการ” หมายความว่า ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือโดย
ประกาศพระบรมราชโองการ ให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 
ให้คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุมดังต่อไปนี ้

 เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน  

1) สําหรับกรรมการในคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือโดยประกาศ

พระบรมราชโองการ 

2) สําหรับอนุกรรมการในคณะคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการตาม ข้อ 1) 

 เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 

1) สําหรับกรรมการในคณะกรรมการอื่น 

2) สําหรับอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอื่น 

เว้นแต่  กรรมการสามัญประจํากระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากระทรวง หรือกรม อนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  ให้ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะอนุกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการของ
ส่วนราชการน้ัน ท้ังนี้ตามอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ทั้งนี้ กรรมการหรืออนุกรรมการมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนให้ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะใน
เดือนท่ีได้ร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษาให้ได้รับเช่นเดียวกันโดยอนุโลม 
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ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตําแหน่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่
ได้มอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย ให้ถือว่าผู้ได้รับ
มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผู้ดํารงตําแหน่งนั้นๆ และให้นับเป็นองค์
ประชุม ตลอดจนมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการ 

ถ้ากรรมการหรืออนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วยให้เบิกเบี้ยประชุมได้เพียง
ตําแหน่งเดียว 

 
อัตราเบ้ียประชุมเป็นรายครั้ง 

ประเภท อัตราไม่เกิน (ครั้ง/คน/ครั้ง) 
กรรมการ ในคณะกรรมการ 1,200 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานะการในคณะกรรมการ 1,200 
อนุกรรมการ 800 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ 800 

 
 

อัตราค่าตอบแทนเบ้ียประชุมกรรมการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2183/2552)  
บังคับใช้ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2552 

 ค่าตอบแทนลักษณะเหมาจ่าย ในอัตราดังนี้ 

1) นายกสภามหาวิทยาลัย   ในอัตราเดือนละ  20,000  บาท 

2) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท 

 ได้รับค่าเบ้ียประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราดังนี้ 

กรรมการสภามหาวทิยาลัย 
1) นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งละ 10,000 บาท 

2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งละ   8,000 บาท 

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งละ   5,000 บาท 

4) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 1 คน    ครั้งละ   5,000 บาท 

5) ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 1 คน  ครั้งละ   3,000 บาท 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการอุทธรณ์
ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 
1) ประธานกรรมการ     ครั้งละ 5,000 บาท 

2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    ครั้งละ 4,000 บาท 

3) กรรมการที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย   ครั้งละ 3,000 บาท 

4) เลขานุการ ไม่เกิน 1 คน     ครั้งละ 3,000 บาท 

5) ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 1 คน    ครั้งละ 1,000 บาท 



 
161 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
การเงิน 
1) ประธานกรรมการ     ครั้งละ 2,500 บาท 

2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    ครั้งละ 2,000 บาท 

3) กรรมการที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย   ครั้งละ 1,500 บาท 

4) เลขานุการ ไม่เกิน 1 คน     ครั้งละ    500 บาท 

คณะกรรมการนอกเหนือจากกรรมการข้างต้น 
1) ประธานกรรมการ     ครั้งละ 1,200 บาท 

2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    ครั้งละ 1,000 บาท 

3) กรรมการที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย   ครั้งละ    500 บาท 

4) เลขานุการ ไม่เกิน 1 คน     ครั้งละ    500 บาท 

5) ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 2 คน    ครั้งละ    500 บาท 
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ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

o ส่งท าหนังสือขออนุมัติใช้เงินค่าเบี้ย

ประชุมกรรมการ 

o เขียนสัญญายืมเงิน 

o หน่วยการเงินฯ จัดท าเร่ืองขออนุมัติ

ใช้เงิน ตรวจสอบและคุมยอด

หลักการ 

o หัวหน้างานคลังตรวจสอบและผ่าน

เร่ือง 

o เลขานุการลงนาม เสนอ 

o คณบด/ีหรือรองที่ได้รับมอบหมาย 

o อนุมัติ 
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ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ส่งท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ย

ประชุมกรรมการ 

o รับคืนเงินยืม(ถ้ามี) 

o ตรวจสอบและควบคุมเบิกจ่าย 

o หัวหน้างานคลังและพัสดุตรวจสอบและ

ผ่านเรื่อง 

o เสนอเลขานุการคณะฯ ลงนามเสนอ 

o คณบด/ีรองคณบดีท่ีได้รับมอบหมาย

อนุมัติ 

o หน่วยการเงินน าเอกสารเบิกจ่ายบันทึก

ในระบบ KKU FMIS 

o เสร็จออกเลขส่งกองคลัง 
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สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
 ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2528 
 ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2532 ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2533 
 ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2534 ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2540 
 ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 8  พ.ศ. 2545 
สวัสดิการรักษาพยาบาล    

สวัสดิการรักษาพยาบาล  คือ ประโยชน์ตอบแทนที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือแก่บุคลากรของรัฐ ที่
เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  ผู้รบัเบี้ยหวัดบํานาญ  พนักงานของรัฐสังกัดกระทรวง    สาธารณสุข   รวมถึง
บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา  คู่สมรสและบุตรชอบด้วยกฎหมายในลักษณะสวัสดิการนอกเหนือจาก
เงินเดือน  ค่าจ้าง เบี้ยหวัดบํานาญ  เม่ือผู้นั้นเจ็บปูวย  หรือ   ประสบอุบัติเหตุ   อุบัติภัยและได้เข้ารับการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล  โดยรัฐบาลเป็นผู้อออกค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ 
ค่ารักษาพยาบาล  

ค่ารักษาพยาบาล หมายความว่าเงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลดังนี้ 
1. ค่ายา  ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน  ค่าน้ํายา หรืออาหารทางเส้น

เลือด   ค่าออกซิเจน   และอื่น ๆ  ทํานองเดียวกันที่ใช้ในการบําบัดรักษาโรค 
2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซม 
3. ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค  แต่ไม่รวมถึงค่าจ้างผู้พยาบาล

พิเศษ  ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าบริการอื่นทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทน
พิเศษ 

4. ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
5. ค่าตรวจสุขภาพประจําปี 

สถานพยาบาล  หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน  
สถานพยาบาลของทางราชการ  หมายความว่าสถานพยาบาลของทางราชการตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และรวมถึงสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร  รัฐวิสาหกิจกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ  สภากาชาดไทย  คุรุสภา สมาคมปราบวัณโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกและสถานพยาบาลอื่นท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

สถานพยาบาลของเอกชน  หมายความว่า สถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับผู้ปูวยไว้ค้างคืน
เกินยี่สิบห้าเตียง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

บุคคลในครอบครัว  หมายความว่า  
1. บิดาหรือมารดาของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
2. คู่สมรสของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
3. บุตรชอบด้วยกฎหมายซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ 

ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดา   แต่ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว  
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การนับลําดับบุตรคนที่ หนึ่งถึงคนที่สามให้นับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง ไม่ว่าบุตรที่เกิดจาก
การสมรสครั้งใด  หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่  

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ใดมีบุตรเกินสามคน  และต่อมาบุตรคนหนึ่ง
คนใดในจํานวนสามคน ตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ให้ผู้ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลสําหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจํานวนบุตรที่ตายนั้น  โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลําดับถัดไปก่อน  
 

ยาอะไรทีจะเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง 
ยาที่จะเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลได้นั้น   กระทรวงการคลัง / กรมบัญชีกลาง  มีแนวทาง  วินิจฉัยไว้ดังนี้ 

1. เป็นยาที่ใช้ในการบําบัดรักษาโรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อช่วยาสมุนไพร  ที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ยาประเภทแผนโบราณ 

2. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  ต้องให้คณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยและรับรองจึงเบิกได้ 
 Vaccine  เพื่อปฺองกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในกรณีทีถูกสุนัขกัดหรือแพทย์เห็นว่าอาจได้รับเชี้อโรค

จากสัตว์และให้วัคซีนเพื่อปฺองกัน  ที่เกิดเนื่องจากการเจ็บปูวย  จึงเบิกได้ 
 แคลเซียม D-REDOXON  หากแพทย์เห็นว่าจําเป็นต้องใช้ในการบําบัดรักษาโรค  จึงเบิกได้ 

(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502 / 21832 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2536) 
 ยาสมุนไพร  ที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาประเภทแผนโบราณ 
 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  ต้องให้คณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยและรับรอง   จึงเบิกได้ 
 

ยาอะไรทีจะไม่สามารถเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง 
1. ยาที่แพทย์สั่งเพื่อสํารองไว้ใช้เพื่อการบําบัดรักษาโรค  เบิกไม่ได้  
2. ค่ายาเพื่อการปฏิสนธินอกร่างกายเพื่อการเจริญพันธุ์  ไม่ถือเป็นการ  รักษาพยาบาล  จึงเบิกไม่ได้ 
Vaccine ปฺองกันไข้สมองอักเสบ   หัด คางทูม ทัยฟอยด์ ตับอักเสบ   ไวรัสบี   ถือเป็นการปฺองกัน

โรค จึงเบิกไม่ได้ (หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที ่  กค 0514/2980 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2531  และ ที่ กค 0514 
/ 3099 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2531) 

 ยาอม   เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอมิใช่ยาในการบําบัดรักษาโรคโดยตรง จึงเบิกไม่ได้   (หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0502 / 21832 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2536) 

 ยาสระผมขจัดรังแค  ยาแก้ฝฺา ลักษณะของการใช้เครื่องสําอางมากกว่าการรักษาโรค จึงเบิก
ไม่ได ้ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/6686  ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2526) 

 ผลิตภณัฑ์อาหารทางการแพทย์ ที่ขึ้นทะเบียนตํารับอาหารจากสํานักงาน   คณะกรรมการอาหาร
และยา  ไม่ใช้ยา  จึงเบิกจ่ายเป็นค่ายาไม่ได้ 

 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในลักษณะเป็นเครื่องสําอาง เบิกไม่ได้ ( หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่  กค 0514 / 
2384  ลงวันท่ี 28 เมษายน 2530) 
 ยาลดความอ้วน ไม่ได้การบําบัดรักษาอาการเจ็บปูวย จึงเบิกไม่ได้ (หนังสือ

กระทรวงการคลัง ที่ กค 0514 / 37228 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2530) 
 ยาที่แพทย์สั่งเพื่อสํารองไว้ใช้เพื่อการบําบัดรักษาโรค  เบิกไม่ได้  
 ค่ายาเพื่อการปฏิสนธินอกร่างกายเพื่อการเจริญพันธุ์  ไม่ถือเป็นการรักษาพยาบาล  จึงเบิก

ไม่ได ้
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 ยา Viagra  ซึ่งไม่ได้ใช้ในการบําบัดรักษาโรคที่เจ็บปูวยโดยตรง  จึงเบิกไม่ได้  (หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417 / 4310 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2546) 

หญิงตั้งครรภ์ จะมิสิทธิเบิกเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่  
การตรวจครรภ์ระยะเริ่มแรก   เพื่อหาสาเหตุว่า จะตั้งตรรภ์หรือไม่  ไม่ใช่เป็นการตรวจเพื่อการ

บําบัดรักษาโรค จึงเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ 
การตรวจหญิงเป็นผู้ที่มีบุตรยาก  เนื่องจากไข่ไม่ตก   ไม่ใช่เป็นการตรวจเพื่อ  การบําบัดรักษา จึง

เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ 
การตรวจครรภ์  ตามปกติที่แพทย์เห็นว่าจําเป็นต้องตรวจ  เม่ือหญิงมีครรภ์ เป็นการตรวจ  เพื่อ

บําบัดรักษา  จึงเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 
การตรวจโครโมโซม    เป็นการตรวจทางห้องทดลองซึ่งถือเป็นการตรวจผู้ตั้งครรภ์ที่แพทย์เห็นว่า

จําเป็นต้องตรวจเพื่อหาสาเหตุของการเป็นโรค  (การเจ็บไข้  การเจ็บปูวย หรือลักษณะอาการที่ผิดปกติทาง
ร่างกาย  มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์มารดาหรือสุขภาพมารดา 

การตรวจภายในภายหลังคลอด  เป็นการตรวจเพื่อการบําบัดรักษา จึงเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 
 

โรคฟัน     
การรักษาคลองรากฟัน  เป็นการบําบัดรักษาฟันแท้ไม่ให้ชํารุด  เนื่องจากโรคฟันผุจึงเบิกได้ 
การจัดฟัน 

 อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุทําให้ระบบบดเคี้ยวผิดปกติ  จําเป็นต้องทําการรักษาเพื่อแก้ไขระบบ
ขบเคี้ยวให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ถือเป็นการรักษา จึงเบิกได้ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0526.5  / 231 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2540) 

 เพื่อแก้ไขระบบการขบเคี้ยวให้มีประสิทธิภาพ   ไม่ใช่การบําบัดรักษาโรค จึงเบิก
ไม่ได ้  (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/5096 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2538) 

 ที่ยืนล้ําออกนอกริมฝีปาก  ถือเป็นการเสริมความงาม  ไม่ใช่การบําบัดรักษาโรคจึงเบิก
ไม่ได ้ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/6391 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2528) 

การขูดหินปูน  ถือว่าเป็นการรักษาเนื่องจากการเป็นโรคเกี่ยวกับฟัน จึงเบิกได้   (หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/45228 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2526)  

การเคลือบฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เพื่อปฺองกันฟันผุ ไม่ใช่การรักษาพยาบาล จึงเบิกไม่ได้ (หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5/1071 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2540) 

เครื่องมือกันฟันล้ม ไม่ใช้ค่ารักษาพยาบาล จึงเบิกไม่ได้ (หนังสือกระทรวง การคลัง ที่ กค 
0502/31634 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2522) 
โรคตา   
ต้อหิน 

 การยิงแสงเลเซอร์ เพื่อใช้ในการบําบัดรักษาโรคต้อหิน  ถือเป็นการรักษาพยาบาล (หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514 / 3152 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2528) 

 การผ่าตัดตาเพื่อแก้ไขปัญหาหนังตาตกบังนัยตา เป็นส่วนหน่ึงของการบําบัดรักษาโรค (หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/57772 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2534) 
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 เพื่อแก้ไขความโค้งของกระจกตา  เป็นการรักษาพยาธิสภาพของกระจกตา  ถือเป็นการรักษาโรค 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0526.5/ 96 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2540) 

การแก้ไขสายตาสั้น 
-  การยิงแสงเลเซอร์เพื่อแก้ไขความบกพร่องของการหักเหแสงในตา  (การแก้ไขสายตาสั้นโดย

วิธีการยิงแสงเลเซอร์)   ไม่ใช่การรักษาโรคที่เกิดจาการเจ็บปูวย จึงเบิกไม่ได้ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0502/2967 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2538) 

 

โรคไต  เบิกได้อย่างไร 
-  สถานพยาบาลของทางราชการ  เบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลได้ตามรายการที่สถานพยาบาลเรียก

เก็บ  เว้นแต่ค่าอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาเบิกได้ตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
              -  สถานพยาบาลของเอกชน เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท  และเป็น
เฉพาะกรณีที่สถานพยาบาลของรัฐไม่อาจให้บริการได้และได้ส่งไปทําการรักษาโดยการฟอกเลือด  
 

โรคสตรีวัยหมดประจ าเดือนจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างไร    
กระทรวงการคลังวินิจฉัยว่า   ในกรณีแพทย์ได้สั่ง Vitamin E   โดยแพทย์รับรองในใบเสร็จ   รับเงิน

ค่ารักษาพยาบาลในช่อง “เบิกได้” ผู้มีสิทธิย่อมนําใบเสร็จมาขอเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ
ได้  ทั้งน้ีเพราะโรคสตรีวัยหมดประจําเดือน  เป็นโรคที่จําเป็นต้อง   ดูแลรักษาเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระของร่างกายและทําให้เกิดโรคต่าง ๆ  (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค 0526.5/20565 ลงวันท่ี 17
กันยายน 2542) 
ค่าหัดบ าบัด (นวดแผนไทย)   

ค่าประคบสมุนไพร   ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล  จึงเบิกจ่ายได้ ( หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0526.5/ 4745 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2540) 
 

ค่าธรรมเนียมแพทย์คลินิกนอกเวลาราชการ   
เป็นค่าตอบแทนพิเศษของแพทย์ผู้ที่ปฏิบัตินอกเวลาราชการ  ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ   ไม่ถือเป็น

ค่ารักษาพยาบาลที่นํามาเบิกจากทางราชการได้ ผู้มีสิทธิรับผิดชอบจ่ายค่าบริการดังกล่าวเอง  (หนังสือ
กระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุด ที่ใครเป็นผู้มีสิทธิ 

กําหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผู้รับเบี้ยหวัด บํานาญ และบุคคลในครอบครัวเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    
แนวทางวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง / กรมบัญชีกลาง เก่ียวกับบุคคลในครอบครัว 

บิดา  จะได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากทางราชการ  จะต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วย
กฎหมายเช่นเดียวกับการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  ดั้งนั้นบิดาผู้ให้กําเนิดตามสายโลหิตจึงไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในฐานะบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกา  (กระทรวงการคลัง ที่ กค 
0526.5/ 10491 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2543) 

คู่สมรส  จะได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากทางราชการ จะต้องเป็นคู่สมรสที่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามกฎหมาย คู่สมรสตามความเป็นจริงย่อมไม่ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
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บุตรชอบด้วยกฎหมาย   เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จะได้รับสิทธิช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล ตั้งแต่คลอดจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะ  ซึ่งการบรรลุนิติภาวะย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์คือ (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.5/27642 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2543) 

1. การสมรส โดยชายและหญิงอายุ 17 ปี บริบูรณ์  
2. อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ 
 บุตรที่บิดามารดายกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ  ค่า

รักษาพยาบาลในฐานะบุคคลในครอบครัว(กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5/241 ลงวันที่ 12 
กันยายน 2541) 

 บุตรที่เกิดแต่หญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับชายผู้เป็นสามี  ย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของหญิง  (กระทรวงการคลังที่ กค. 0526.5/1566  ลงวันท่ี  กุมภาพันธ์ 2539) 

 
ผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ข้าราชการบางประเภทและในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการมีสิทธิหรือได้รับเงินจากหน่วยงานอื่น
หรือผู้อื่นแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากทางราชการ  ดังนี ้

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม หรือ  บุคคลในครอบครัวของผู้
นั้นมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ํากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะ
ได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้  มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
แนวทางวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง  / กรมบัญชีกลาง กค 0526.5/ว 15 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 และ
หนังสือกระทรวงการคลัง   ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0526.5/ว 17 ลง 

 กรณีประกันชีวิต   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตไว้กับ
บริษัทประกันภัยเป็นการส่วนตัว เม่ือเจ็บปูวยเข้ารับการรักษาพยาบาลและได้ชําระเงิน  ค่า
รักษาพยาบาลแก่สถานพยาบาลแล้วหากได้นําต้นฉบับหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลไป
ขอรับเงินทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้วได้รับเงินชดเชยต่ํากว่าสิทธิที่จะได้รับจากทาง
ราชการ  ก็ให้ใช้สิทธิขอเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ขาดอยู่จากทางราชการได้  โดยให้ใช้
ภาพถ่ายหรือสําเนาหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลที่บริษัทประกันภัยรับรองว่าผู้มีสิทธิ
ได้รับการ     ชดเชยค่ารักษาพยาบาลไปแล้วเป็นจํานวนเท่าไร  เป็นหลักฐานในการขอเบิกจาก
ราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 39406 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2540  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/1266 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2546) 

 กรณีประกันสังคม  ในกรณีบุคคลในครอบครัวของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ บํานาญ 
เบี้ยหวัด ที่เป็นผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
ประกันสังคม ต้องใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคมก่อน  และหากไม่เข้าข่ายที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือ  (เช่น เจ็บปูวย  อันเนื่องมาจากการทํางาน)  หรือได้รับความช่วยเหลือ      ต่ํากว่า
สิทธิของทางราชการ  ก็สามารถนําส่วนที่ขาดมาเบิกได้   แต่ถ้าเลี่ยงไม่เข้าโรงพยาบาล  ที่ตน
เลือกไว้  ก็ไม่สามารถนําค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการได้   หรือกรณีที่ใช้สิทธิของ
ประกันสังคมในการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของเอกชนซึ่งตนได้เลือกไว้แล้วเบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ไม่หมด จะมาเบิกกับทางราชการได้ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์พระราชกฤษฎีกาเงิน
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สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   คือ เป็นกรณีอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความ
จําเป็น  รีบด่วน   ซึ่งหากมิได้รับการรักษาในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคล
ดังกล่าวได้   (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 171 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2546 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/12081 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2546) 

 กรณีผู้ประสบภัยจากรถ  เม่ือผู้มีสิทธิเป็นผู้ประสบภัยจากรถ  ต้องใช้สิทธิของรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณี
ก่อน  ถ้าสิทธิที่ได้รับนั้นต่ํากว่าสิทธิของทางราชการก็ให้นําส่วนที่ขาดอยู่มาเบิกกับทางราชการ
ได้  (หนังสือกระทรวงการคลัง   ด่วนมาก ที่ กค 0502/ ว 52 ลงวันที่ 8 เมษายน 2537  และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/19116   ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 

 กรณีรัฐวิสาหกิจ  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0529.4/ว 135 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2539  ขอให้รัฐวิสาหกิจกําหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรกรณีที่คู่
สมรสเป็นข้าราชการฝูายหนึ่ง  และเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอีกฝูายหนึ่งให้กําหนด      ให้คู่
สมรสที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจใช้สิทธิเบิกจ่ายจากรัฐวิสาหกิจก่อน   แต่หากคู่สมรสเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 ฝูาย  ให้คู่สมรสฝูายสามีเป็นผู้มีสิทธิก่อน  หากสิทธิที่ได้รับจากสามีต่ํา
กว่า  ก็ให้ฝูายภรรยาเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0417/13785 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2546) 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  ก าหนดไว้อย่างไร 
การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําปี   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้ 

1. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําปี   ต้องเป็นข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา หรือผู้ได้รับเบี้ยหวัด บํานาญ  

2. เข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ  
3. ค่าตรวจสุขภาพให้เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด”  
4. กระทรวงการคลังกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพประจําปี   

กระทรวงการคลังเวียนหลักเกณฑ์และอัตราหนังสือซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  ดังนี ้
ค่ารักษาพยาบาลโรค  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 66 ลงวันที่ 30 

สิงหาคม 2542 โดยให้เบิกค่ายาได้เฉพาะยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  เว้นแต่คณะกรรมการแพทย์ของ
สถานพยาบาลวินิจฉัยว่า ผู้ปูวยจําเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  ใช้หนังสือรับรองประกอบการ
เบิกจ่าย 

ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค  ตามหนังสือกระทรวง     การคลัง  ด่วนที่สุด
ที่ 0526.5/ ว 8150 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2540 

ค่าห้องและค่าอาหาร   ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0417 /  ว 5  ลงวันที่ 20 
มกราคม 2546  และหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 6  ลงวันที่ 20 มกราคม 2546 ซึ่งให้
คิดจํานวนวันนอนโดยการนับเวลาตั้งแต่เวลาที่สถานพยาบาลรับ     ตัวผู้ปูวยไว้เป็นผู้ปูวยในจนถึงวันเวลาที่
สถานพยาบาลจําหน่ายผู้ปูวยออกจากสถานพยาบาล  ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน  ถ้าไม่ถึงหรือเกินยี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับได้เกินหกชั่วโมง  ให้ถือเป็นหน่ึงวันเพื่อการเบิกจ่ายค่าห้องและค่าอาหาร  ดังนี ้
 ค่าเตียงสามัญและค่าอาหารเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินวันละ  200  บาท  โดยไม่จํากัดจํานวน

วัน          
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 ค่าห้องและค่าอาหารนอกจาก (3.1)  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน  วันละ  600  บาท  เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 13 วัน ส่วนที่เกินกว่านั้นผู้มีสิทธิจะต้องรับภาระเอง  เว้นแต่คณะกรรมการแพทย์ที่
ผู้อํานวยการสถานพยาบาลแต่งตั้งวินิจฉัยว่าจําเป็นต้องรักษาเกินกว่า 13 วัน  ให้เบิกค่าห้องและ
ค่าอาหารได้ตามจํานวนที่คณะกรรกมาแพทย์วินิจฉัย  โดยใช้หนังสือรับรองประกอบการเบิกจ่าย 

 การนับเวลาในการคิดจํานวนวันนอนดังกล่าว  กรณีสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ปูวยภายในแล้ว
ปรากฏว่าผู้ปูวยเสียชีวิต หรือมีความจําเป็นทางการแพทย์ต้องส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาล   ณ 
สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในวันแรกนั้น  ให้นับตั้งแต่เวลาที่สถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ปูวย
ภายในจนถึงเวลาที่ผู้ปูวยเสียชีวิต  หรือเวลาที่สถานพยาบาลจําหน่ายผู้ปูวยออกจาก
สถานพยาบาล  ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้ไม่เกินหกชั่วโมง ให้เบิกค่าห้องและ
ค่าอาหาร ดังนี้ 

 ค่าเตียงสามัญ ให้เบิกได้ไม่เกิน 100 บาท  
 ค่าห้องพิเศษ ให้เบิกได้ไม่เกิน 200 บาท   

การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้แก ่
1. ข้าราชการ , ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพลพลภาพ 
2. บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ซึ่งได้แก่ 

 ก. บุตร ต้องเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคน
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญ
ธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว และจํากัดจํานวนบุตร เบิกได้เพียง 3 คน โดยนับเรียง
ตามลําดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตน
หรือไม ่
            ข. คู่สมรส ของผู้มีสิทธิ 
            ค. บิดาและมารดา ของผู้มีสิทธิ 
- กรณีบุคคลในครอบครัว จะต้องเป็นบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบุตร คู่สมรส บิดาหรือมารดา 
 
ระยะเวลาการใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
            - ผู้มีสิทธิ มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต             
            - บุตร มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จนบรรลุนิติภาวะ ยกเว้นบุตรท่ีไร้ความสามารถ 
               หรือเสมือนไร้ความสามารถ มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต  
            - คู่สมรส มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต 
            - บิดาหรือมารดา มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต 
             
 บุคคลมีสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการและ
เอกชน ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. สถานพยาบาลของทางราชการ ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งประเภทคนไข้
ในและคนไข้นอกได้เต็มจํานวนเท่าที่จ่ายไปจริงเว้นแต่ 
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ก. ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม  เบิกได้ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
            ข. ค่าห้อง ค่าอาหาร เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้ 
           - ค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 200 บาท โดยไม่จํากัดจํานวน
วัน 
            - ค่าห้องและค่าอาหารที่ไม่ใช่เตียงสามัญให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 600 บาท เป็น
ระยะเวลาติดต่อกันครั้งละไม่เกิน 13 วัน ส่วนที่เกินกว่านั้นผู้มีสิทธิต้องรับภาระเอง เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการแพทย์ที่ผู้อํานวยการสถานพยาบาลแต่งตั้ง วินิจฉัยว่าเป็นต้องรักษาเกิน 13 วัน ให้เบิกค่าห้อง
และค่าอาหารได้ตามจํานวนวันที่คณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองให้  เพื่อใช้ประกอบการ
เบิกจ่าย 
            ค. ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่งทางราชการส่งไปตรวจกรณีพิเศษ 
ในกรณีที่เป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทางราชการซึ่งสถานพยาบาลฯ  ไม่สามารถ
ให้บริการได้ และสถานของเอกชน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
             

ง. การตรวจสุขภาพประจําปี ให้ตรวจตามปีงบประมาณปีละ 1 ครั้ง ค่าตรวจสุขภาพประจําปีเบิกได้
เฉพาะผู้มีสิทธิ บุคคลในครอบครัวไม่มีสิทธิเบิก 
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากสถานพยาบาลของเอกชน  

สถานพยาบาลของเอกชน ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจะเบิกได้เฉพาะคนไข้ประเภทอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
หรือมีความจําเป็นเร่งด่วน หากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เม่ือมี
ใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนมาประกอบ ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้ 
             ก. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้ง ค่าซ่อมแซม ค่าห้อง  และค่าอาหาร 
ให้เบิกได้เช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลของทางราชการ 
            ข. ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ต้องไม่เกิน 
3,000 บาท 
            ค.  การตรวจสุขภาพประจําป ีไม่สามารถเบิกได้ 
ระยะเวลาการเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก 

- จะต้องดําเนินการเบิกภายใน 1 ปี นับถัดจากวันท่ีที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล 
            - การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปี ให้ยื่นคําขอภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการ
รับเงินของสถานพยาบาล 
วิธีการขอเบิก 
คนไข้นอก     กรณีเป็นผู้มีสิทธิ์น าเอกสารมาเบิก  
 ขั้นตอน/แบบฟอร์ม 
1. ผู้มีสิทธิ์กรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 

จํานวน 1 ชุด  พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการซื้ออุปการณ์ท่ีไม่มีจําหน่ายใน รพ. 
 2.  หน่วยการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์   และส่งเอกสารให้งานคลัง  
3.   ธุรการงานคลังบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในระบบของคณะ และส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงิน  
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4.  เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย และเสนอผู้บริหารอนุมัติเรื่องเบิกจ่าย 
5.  เจ้าหน้าที่การเงินจัดทําฎีกาเบิกจ่าย 
 คนไข้นอก     กรณีเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย  
 ขั้นตอน 
1. รับเอกสารจากหน่วยธุรการงานคลัง  
2. ตรวจสอบเอกสารที่เบิก ดังนี้  

2.1  ชื่อผู้มีสิทธิ์เบิก 
2.2  ชื่อผู้ปูวย  เบิกให้ใคร  เช่น บิดา มารดา  ภรรยา/สามี /บุตร  
2.3  ชื่อในใบเสร็จรับเงินตรงกับช่ือที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่จะเบิกจ่ายหรือไม ่
2.4  ระบุอาการของโรคที่ปูวย หรือไม่ เพื่อให้สัมพันธ์กับใบเสร็จที่เบิก 
2.5  รายมือชื่อผู้ขอเบิกเงิน  
2.6 วัน เดือน ปี ในใบเสร็จรับเงิน ว่า เกินกําหนด 1 ปีหรือไม่    

3.   เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย และเสนอผู้บริหารอนุมัติเรื่องเบิกจ่าย 
5.   เจ้าหนา้ที่การเงินจัดทําฎีกาเบิกจ่าย 
6.   วางฎีกาท่ีกองคลัง  
กรณีเป็นคนไข้นอก (กรณีข้าราชการบ านาญ)  
 ขั้นตอน/แบบฟอร์ม 
1. ผู้ปูวยจะต้องชําระเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 
2. กรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 จํานวน 1 ชุด 
3. แนบใบเสร็จรับเงิน .   แนบใบเสร็จรับเงิน  ใบรับรองแพทย์  ใบรับรองการซื้ออุปกรณ์ที่ไม่มี  
    จําหน่ายใน รพ. 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง 
5. ยื่นเอกสารการเบิกจ่ายท่ีกองคลัง 
กรณีผู้ขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตร ขอให้คู่สมรสใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว 
1. บันทึกข้อความแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ 
2. เจ้าหน้าที่จัดทําหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 
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การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ค าจ ากัดความโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อธิการบดี  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะ   หมายถึง  คณะวิชา  บัณฑิตวิทยาลัย  ศูนย์  สถาบัน  สํานัก หรือ 
      หน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าคณะและให้หมายถึง 

วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศูนย์บริการวิชาการ หมายถึง  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณบดี   หมายถึง  คณบดี  ผู้อํานวยการ  ศูนย์  สถาบัน  สํานัก หรือ 
      หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่เทียบเท่าคณะ 
      และให้หมายถึงผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดี  หมายถึง  รองคณบดี  รองผู้อํานวยการศูนย์ฯ สถาบัน สํานัก 
      หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่เทียบเท่า 

คณะและให้หมายถึงรองผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงการ  หมายถึง  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเงิน 
อุดหนุนทั่วไป จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

หัวหน้าโครงการ หมายถึง  หัวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบริการ 
วิชาการแก่สังคม ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปจากงบประมาณ 
แผ่ดิน 

กรรมการ  หมายถึง  กรรมการในคณะกรรมการบริการวิชาการท่ี 
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

บุคคลภายนอก หมายถึง    ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ 
มหาวิทยาลัย 
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ขอบเขตของการเบิกจ่ายเงิน 
1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภทให้เป็นไปตามงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
2. การเบิกจ่ายเงินโครงการ ต้องเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่หัวหน้าโครงการได้รับอนุมัติ 
3. การเบิกจ่ายเงินในคร้ังถัดไป  หัวหน้าโครงการต้องทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินใน

เดือนท่ีผ่านมาเพื่อประกอบการเบิกเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของยอดเงินที่วางแผนการใช้จ่ายเงินไว้ใน
เดือนท่ีผ่านมา 

4. การใช้จ่ายเงินของโครงการ  หัวหน้าโครงการสามารถขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
แผนการใช้เงินของโครงการได้ในคราวเดียวกัน โดยให้ขออนุมัติต่อคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่การเงินคณะ 
ยกเว้น  ค่าวัสดุ ค่าจ้างบริการ ค่าจ้างทําของ  ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ  โดยผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุคณะในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ KKU_MIS 

5.  อัตราการเบิกจ่ายเงินในโครงการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ  

6. เมื่อสิ้นสุดโครงการ  ให้หัวหน้าโครงการทํารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินพร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอต่อผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ ภายใน 30 วัน หากมีเหตุผลความจําเป็นให้ขออนุมัติขยายเวลา
เป็นลายลักษณ์อักษรได้ไม่เกิน 30 วัน  ในกรณีการดําเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผน  หัวหน้า
โครงการสามารถขออนุมัติปรับแผนก่อนดําเนินงานภายใน 15 วัน 

7. โครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ยกเลิก  ให้คณะกรรมการบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้งปรับ
แผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับจํานวนเงินงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินงาน  โครงการที่เหลืออยู่   
เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะที่เหมาะสมดําเนินการต่อไป   

8. หัวหน้าโครงการที่ละทิ้งงานโครงการ หรือไม่สามารถดําเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  จะถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอขอโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี 
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แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
รายการค่าใช้จ่าย อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

1.  งบบุคลากร  
 1.1 ค่าจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่
ประจ าโครงการ 
 1.2 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 
     1)วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  (เทียบเท่าระดับ 2) 
     2)วุฒิปริญญาตรี (เทียบเท่า
ระดับ 3) 
     3)วุฒิปริญญาโท (เทียบเท่า
ระดับ 4) 
     4)วุฒิปริญญาเอก (เทียบเท่า
ระดับ 5) 
1.3 เงินประกันสังคม 
1.4 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
     ตามระเบียบราชการ 

 
 
 
-หลักฐานการเบิกจ่ายค่าจ้าง
และคําสั่งจ้างของมหาวิทยาลัย 

2.  งบด าเนินงาน 
2.1  ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการ 
       - วันปกติ 
       - วันหยุดราชการ 

 
 
-ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมงๆ ละ  50 บาท 
รวม 200 บาทต่อวัน 
- ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 60 บาท 
รวม 420 บาทต่อวัน 

 
 
-หลักฐานการเบิกจ่ายใช้
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
 

2. 2  หมวดค่าใช้สอย 
2.2.1    ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 
           1.   อัตราค่าเบ้ียเลี้ยงใน
ประเทศส าหรับผู้ที่ได้รับการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
 
 
 
 
                  - ข้าราชการระดับ 
1-2  หรือเทียบเท่า 
                 - ข้าราชการระดับ 3-

 
การนับเวลาเดินทางไปราชการ
นับตั้งแต่ออกจากสถานท่ีอยู่หรือ
สถานท่ีปฏิบัติราชการ-จนกลับถึง
สถานท่ีอยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ปกติ โดยให้นับ 
- 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน  
-ไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมง 
และส่วนท่ีไม่ถึงหรือเกินกว่า 12 
ชั่วโมงถือ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน  
ประเภท ก                              
ประเภท ข 
-วันละ 180 บาท                  
- วันละ 108 บาท 

 
-หลักฐานการเบิกจ่ายใช้ใบ
อนุมัติเดินทางไปราชการและ
หลักฐานการขอเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หลักฐานการเบิกจ่ายแบบ
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รายการค่าใช้จ่าย อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
8 หรือเทียบเท่า 
                 - ข้าราชการระดับ 9 
ขึ้นไป 
             2.   ค่าที่พัก 
                  - ข้าราชการระดับ 
1-8 หรือเทียบเท่า  
                  - ข้าราชการระดับ 9 
ขึ้นไป 
                  - ข้าราชการระดับ 
10  ขึ้นไป 
 
 
 
 

-วันละ 210 บาท                  
- วันละ 126 บาท 
-วันละ 240 บาท                  
- วันละ 144 บาท 
 
-ตามที่จ่ายจริง  เหมาจ่ายไม่เกินวันละ 
1,000 บาท 
-ตามที่จ่ายจริง  เหมาจ่ายไม่เกินวันละ 
1,600 บาท 
-ตามที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินวันละ 
2,500 บาท 
 
 

รายงานเดินทางไปราชการ 
ส่วนท่ี 1, ส่วนท่ี 2 แบบ  8708  
กรณีเหมาจ่ายไม่ต้องแนบ
หลักฐาน 
-กรณีพักที่โรงแรมใช้
ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง
รายการของโรงแรมหรือที่พัก
แรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับ
ชําระเงินค่าเช่าที่พักแล้ว โดย
เจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือที่พัก
แรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี 
จํานวนเงิน ที่ได้รับเงิน  
-ให้พักตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป  
ยกเว้นกรณีที่มีความจําเป็นไม่
อาจพักร่วมกับผู้อื่นได้ 

          3. ค่าพาหนะ 
 

-ใช้ยานพาหนะของส่วนราชการ เบิก
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 
-ใช้ยานพาหนะประจําทาง หรือเช่า
เหมา เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ 
-ใช้ยานพาหนะส่วนตัวเบิกค่าชดเชย
ได้ไม่เกินกิโลเมตรละ  
4 บาท โดยคิดตามระยะทางหลวง
แผ่นดิน 
-รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท 
โดยคิดตามระยะทางหลวงแผ่นดิน 

-หลักฐานการเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด 
-ใบขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ  
 
- ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ 
 
-ระบุหมายเลขทะเบียน
รถจักรยานยนต์ 

2.2.2   ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
สัมมนา 
          1.   ค่าตอบแทนวิทยากร 
                ผู้เป็นวิทยากรต้องไม่
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งให้มีบทบาทหน้าที่
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมของ
หน่วยงานผู้จัดและไม่ใช่ผู้ทําหน้าที่
กําหนดให้ทําหน้าที่ฝึกอบรมให้
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานในตําแหน่งแก่

 
การฝึกอบรมระดับต้น ระดับกลาง 
และบุคคลภายนอก 
- บุคลากรของรัฐไม่เกินชั่วโมงละ 600 
บาท  
   ระดับสูงไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท 
- ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ไม่เกินช่ัวโมง
ละ 1,200 บาท 
-ระดับสูงไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท 
- ลักษณะเป็นการบรรยายจ่าย
ค่าตอบแทนได้ 1 คน 

 
-หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ใบสําคัญรบัเงิน 
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รายการค่าใช้จ่าย อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
เจ้าหน้าที่ลําดับรอง ลงมาหรือเป็น
การให้ ความรู้ ลักษณะ การ
ปฐมนิเทศแก่ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ในสังกัดตน กรณีที่ไม่มีมาตรฐาน
การกําหนดตําแหน่งเป็นวิทยากร
หน่วยงาน แต่ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นปกติประจําจะต้องทํา
หน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 
ก็เบิกค่าตอบแทนนี้ไม่ได้ 

- ลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มอภิปราย
จ่ายค่าตอบแทนได้ 
  ไม่เกิน 5 คน 
- ลักษณะการแบ่งกลุ่มอภิปราย/ฝึก
ปฏิบัติ/ทํากิจกรรม จ่าย  
  ค่าตอบแทนไม่เกินกลุ่มละ 2 คน  
- กรณีจํานวนวิทยากรเกินกว่า
กําหนดให้เฉลี่ยจ่าย 
-การนับชั่วโมงการฝึกอบรม ให้นับ
ตามตารางฝึกอบรม โดยไม่ต้องหัก
เวลารับประทานอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

 
 

         2.  ค่าที่พัก   
             - ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าโครงการให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดฝึกอบรม 
            - ผู้เข้ารับการอบรม 
            - ผู้สังเกตการณ์ 
            - วิทยากร 

 
- ให้พักตั้งแต่สองคนขึ้นไปต่อหนึ่ง
ห้อง  เว้นแต่กรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมี
เหตุจําเป็นไม่อาจพักได้รวมกับผู้อื่น 
อัตราห้องพักคู่  ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ี
จ่ายจริง ไม่เกิน 750 บาท/วัน ห้องพัก
เดี่ยว เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 1,200บาท/
วัน 
 

 
-หลักฐานการเบิกจ่ายใช้
ใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบสําคัญรับเงิน 
-หลักฐานการเบิกจ่ายใช้
ใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบสําคัญรับเงิน 

 

        3.  ค่าที่พักส าหรับการ
อบรมบุคคลภายนอก 

- ค่าที่พักสําหรับการอบรม
บุคคลภายนอก เหมาจ่าย ไม่เกิน 500 
บาท/คน/วัน 

-หลักฐานการเบิกจ่ายใช้ใบเงิน
รับเสร็จ/ใบสําคัญรับเงิน 

        4.  ค่าอาหาร   ในการจัด
ฝึกอบรม 
            -  ประธานพิธีเปิด-ปิด 
แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม  
            - เจ้าหน้าที่ 
            - วิทยากร 
            - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
            - ผู้สังเกตการณ์ 

1.  สถานท่ีจัดที่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสากิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
- อาหารครบทุกม้ือ เท่าท่ีจ่ายจริงไม่
เกนิคนละ 500 บาท/วัน  
- อาหารไม่ครบทุกม้ือ เท่าท่ีจ่ายจริง
ไม่เกินคนละ 300 บาท/ม้ือ  
2. การฝึกอบรมหรือการประชุมใน
สถานท่ีของเอกชน 
- อาหารครบทุกม้ือ เท่าท่ีจ่ายจริงไม่
เกินคนละ 800 บาท/วัน  
-อาหารไม่ครบทุกม้ือ เท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกินคนละ 600 บาท/ม้ือ  

-หลักฐานการเบิกจ่ายใช้
ใบเสร็จรับเงินจ้างร้านค้า/ 
 ใบสําคัญรับเงิน ในกรณีที่เกิน 
2,000 บาท แนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน ของผู้รับ
จ้าง 
-ใบลงรายมือชื่อผู้เข้ารับการ
อบรม 
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รายการค่าใช้จ่าย อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
3. กรณีส่วนราชการผู้จัดอบรมไม่จัด
อาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมด
หรือบางส่วนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่
เป็นบุคคลภายนอกดังนี้ 
- ไม่จัดอาหารให้ทั้ง 3 ม้ือ ให้เบิกจ่าย
เป็นค่าอาหารวันละ  
120 บาท/คน/วัน 
- จัดอาหารให้ 2 ม้ือ ให้เบิกจ่าย
ค่าอาหารได้ 40 บาท/คน/วัน 
-จัดอาหารให้ 1 ม้ือ ให้เบิกค่าอาหาร
ได้ 80 บาท/คน/วัน120 บาท/คน/วัน 
- จัดอาหารให้ 2 ม้ือ ให้เบิกจ่าย
ค่าอาหารได้ 40 บาท/คน/วัน 
-จัดอาหารให้ 1 ม้ือ ให้เบิกค่าอาหาร
ได้ 80 บาท/คน/วัน 

         5.  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

1. สถานท่ีของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม เท่าท่ีจ่าย
จริง ไม่เกิน 25 บาท/คน/ม้ือ 
2. สถานท่ีของเอกชน 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม เท่าที่จ่าย
จริงไม่เกิน 50 บาท/คน/ม้ือ 

-หลักฐานการเบิกจ่ายใช้
ใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบสําคัญรับเงิน ในกรณีที่เกิน 
2,000 บาท แนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน ของผู้รับ
จ้าง 
-ใบลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการ
อบรม 

        6.  ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ตามที่จ่ายจริง -หลักฐานการเบิกจ่ายใช้
ใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบสําคัญรับเงิน 

       7.  ค่าพาหนะส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการให้เบิกค่าพาหนะเดินจากต้น
สังกัดและกรณีผู้เข้ารับการอบรมที่
มิใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง
ราชการให้ใช้ใบรับรองการเบิกจ่ายเงิน
ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงลายมือชื่อ
รับรองจ่าย ซึ่งไม่อาจจะเรียกใบเสร็จ
รับรองค่าพาหนะจากผู้รับจ้างได้ เพื่อ
ประกอบการขอเบิกเงินในอัตราไป-

-หลักฐานการเบิกจ่ายใช้
หลักฐานการจ่ายเงินตาม
ตัวอย่างที่แนบ 
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รายการค่าใช้จ่าย อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
กลับจากภูมิลําเนาถึงสถานที่ฝึกอบรม
เท่าท่ีจ่ายจริงตามอัตราค่าโดยสารรถ
ประจําทางและหรือรถรับจ้างโดย
อนุโลมตามพระราช 
กฤษฎีการการเดินทางไปราชการ
เทียบเท่าข้าราชการระดับ 1 

          8.  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ในการฝึกอบรม 

ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดย
คํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม และ
ประหยัด เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม 

-หลักฐานการเบิกจ่ายใช้
ใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบสําคัญรับเงิน 

2.2.3   ค่าวัสดุ 
          1.  การจัดซื้อวัสดุในการ
ด าเนินงานโครงการ 
(วัสดุสิ้นเปลือง หมดไป คงสภาพ 
(คงสภาพ ราคาไม่เกิน ชิ้นละ 
5,000 บาท) 

 
-ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 

-หลักฐานการเบิกจ่ายใบส่ง
ของ/ใบกํากับภาษี จากบริษัท/
ห้างร้าน/บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน 

         2.  การจ้างเหมาบริการ/
จัดท าของ 

-ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 

-หลักฐานการเบิกจ่ายใบส่ง
ของ/ใบกํากับภาษี จากบริษัท/
ห้างร้าน/บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน 

2.2.4   ค่าสาธารณูปโภค  
(ค่าแสตมป,์ ค่าน้ํา,  ค่าไฟฟฺา,  ค่า
โทรศัพท์, ค่าโทรสาร, ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต, ค่าสัญญาณ
ดาวเทียม) 

-จ่ายจริงตามความจําเป็น -หลักฐานการเบิกจ่ายใช้
ใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบสําคัญรับเงิน 

3.  งบลงทุน 
3.1   ค่าครุภัณฑ์ 

(ครุภัณฑ์มีสภาพคงทนถาวร ราคา
เกินชิ้นละ 5,000 บาท ขึ้นไป) 

-ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 

-หลักฐานการเบิกจ่ายใบส่ง
ของ/ใบกํากับภาษี จากบริษัท/
ห้างร้าน/บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน 

 

 
 
 
 
 



 
180 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

ขั้นตอนการเสนอโครงการบริการวิชาการ 
 
 

 
 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอของบประมาณโครงการ 
ผ่าน คณะ ศูนย์ สถาบัน ส านัก ที่สงักัด 

 น าเสนอโครงการตามแบบฟอร์มผ่านท่ีประชุมประจ าคณะ/ศนูย์/ส านัก 

 คณะ/ศูนย/์ส านัก ต้นสังกัด กลั่นกรองพิจารณาโครงการให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัด 

ศูนย์บริการวิชาการ 

 ตรวจสอบและรวมรวบน าเสนอคณะกรรมการบริการ-
วิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณา  

คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรกรอบวงเงิน
งบประมาณ 

  

ศูนย์บริการวิชาการ 

 ส่งโครงการทั้งหมดเสนอกองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 แจ้งโครงการที่ผ่านการอนุมัติใหค้ณะ/ศูนย/์ส านัก ทราบ 

คณะ ศูนย์ สถาบัน ส านัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หัวหน้าโครงการลงนามสัญญารับทุนอุดหนุน 

 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่หัวหน้าโครงการก าหนด 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ราย 9 เดือน และ 12 เดือน ตาม
แบบฟอร์ม 

ส่งสรุปผลการด าเนินงาน/ค่าใช้จ่ายให้ ศูนย์บริการวิชาการ 

      

ไม่อนุมัติ/

ปรับลด  
งปม. 

อนุมัต ิ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง 

ศูนย์บริการวิชาการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มไปยัง
คณะ/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก 

 
 
 
 



 
181 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

ค าอธิบายขั้นตอนการบริหารโครงการ  
1. กองแผนงาน แจ้งกรอบงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรประจําปีงบประมาณไปยัง ศูนย์บริการวิชาการ  เพื่อจัดทําแผนการใช้
จ่ายเงินส่งกองคลัง และกองแผนงาน เพื่อดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม พิจารณาจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมให้ กับโครงการ 

3. ศูนย์บริการวิชาการ  แจ้งผลการพิจารณาที่ได้รับการจัดสรร รายละเอียดประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องไปยัง 
คณะ/หน่วยงาน เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม และดําเนินการกิจกรรมโครงการและในส่วนที่เกี่ยวข้อง  พร้อมกับแจ้งหัวหน้าโครงการ หรือ
ผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอโครงการตามวงเงินที่ได้รับการ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยให้แจ้งผ่านคณะ 

4. เม่ือได้รับแจ้งจากศูนย์บริการวิชาการ ตามข้อ 3 แล้ว ให้คณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายแจ้งให้ 
หัวหน้าโครงการหรือผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ แล้วแต่กรณีทราบ 

5. หัวหน้าโครงการหรือผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ แล้วแต่กรณีจัดทําแผน ปฏิบัติงานโครงการ
และแผนการใช้จ่ายเงินไปยังศูนย์บริการวิชาการ 

6. มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ตามแผนการใช้จ่ายเงิน
โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
182 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

ขั้นตอนการขออนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

                           หัวหน้าโครงการ/ผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ 
                               เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

 
 

                                                     ธุรการการเงิน 
                                              ลงทะเบียนรับเอกสาร 

 
 

                                                เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                      ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใช้เงิน 

 
             
                                                 คุมยอดการใช้เงิน 

 
 

                                เลขานุการคณะ ให้ความเห็นชอบเบื้องต้น  
 
 

    เสนอคณบดีอนุมัติ 
 
 
 

                     ส่งเรื่องคืนให้หัวหน้าโครงการ/ผู้รับมอบหมายจากหัวหนาโครงการ 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

No 

No 

No 

Yes 



 
183 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

ค าอธิบายขั้นตอนการขออนุมัติใช้เงินโครงการ  
1. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ ดําเนินการจัดประมาณการค่าใช้จ่ายกิจกรรม

โครงการ  ส่งเจ้าหน้าที่การเงินคณะ 
2. เจ้าหน้าที่การเงิน พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรอง ถ้าไม่ถูกต้องส่งเรื่องคืนให้หัวหน้าโครงการ/ผู้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าโครงการ   ตรวจสอบและแก้ไข 
3. เจ้าหน้าที่การเงินคุมยอดงบประมาณการขออนุมัติใช้เงินเสนอผ่านเลขานุการคณะให้ความเห็นชอบ

เบื้องต้น หากไม่เห็นชอบจะส่งเรื่องคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินพิจารณาแก้ไข ถ้าเห็นชอบจะเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติ 

4. คณบดีอนุมัติ   ถ้าไม่เห็นชอบจะส่งคืนเลขานุการคณะ พิจารณากลั่นกรอง  หากเห็นชอบคณบดี
อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

5. เจ้าหน้าที่การเงินส่งเรื่องคืนให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ ดําเนินกิจกรรมโครงการต่อไป 
6. งบดําเนินงาน  ประกอบด้วย ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค  ให้ดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 
7. การจัดซื้อหรือจัดจ้างให้หัวหน้าโครงการ/ผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ/ ดําเนินการตาม

ระเบียบพัสดุ  โดยบันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจ้างผ่านระบบ KKU_MIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
184 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนั่นทั่วไป-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

                           หัวหน้าโครงการ/ผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ 
                           ขออนมัุติการเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน 

 
 

                                             เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 
                                         ลงทะเบียนรับเอกสารเบิกจ่าย 

 
 

                                                 เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                   ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

 
             
                                               คุมยอดเบิกจ่ายเงิน 

 
 

                                                  เลขานุการคณะ 
 
 

                                                 เสนอคณบดีอนุมัติ 
 
 
 

                                  เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No 

No 

No 

Yes 



 
185 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

ค าอธิบายขั้นตอนการขออนุมัติใช้เงินโครงการ  
1. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ/ สรุปค่าใช้จ่ายการดําเนินกิจกรรมโครงการและ

หลักฐานการใช้จ่ายเงิน   ส่งเจ้าหน้าที่การเงินคณะ 
2. เจ้าหน้าที่การเงิน พิจารณาตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและกลั่นกรอง ถ้าไม่ถูกต้องส่งเรื่องคืนให้

หัวหน้าโครงการ/ผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ/ ตรวจสอบและแก้ไข 
3. เจ้าหน้าที่การเงินคุมยอดงบประมาณการเบิกจ่ายเงิน และเสนอผ่านเลขานุการคณะ ถ้าไม่เห็นชอบจะ

ส่งเรื่องคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินพิจารณาแก้ไข ถ้าเห็นชอบจะเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 
4. คณบดีพิจารณาอนุมัติ   หากไม่เห็นชอบจะส่งคืนเลขานุการคณะ พิจารณากลั่นกรอง  หากเห็นชอบ

คณบดีอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการ 
5. เจ้าหน้าที่การเงิน   ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ โดยบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ  

KKU_MIS  ตามหมวดรายจ่ายของค่าใช้จ่ายโครงการ  ส่งให้กองคลัง   
6. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการส่งให้กับ

ส่วนงานนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ  เพื่อรายงานผลการดําเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
186 คู่มือการปฏบิัติงานด้านคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบัญชี 

ตัวอย่างการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ………………………………………………………….โทร…………………………………… 
ที ่ทม…………………/……………………  วันที่.................................................................. 
เรื่อง   ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม 
 
เรียน   คณบดี 
 ด้วยโครงการ.........................................................................ปีงบประมาณ
...............................................  มีความประสงค์จะขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการแก่สง่คม  ดัง
รายละเอียด  ดงัน้ี 
 1.  งบบุคลากร 
           1.1 ค่าจ้างชั่วคราว ใบสาํคัญรบัเงิน  จํานวน……………..ฉบับ  เป็นเงิน……………บาท 
 2.  งบด าเนินงาน 
      2.1  ค่าตอบแทน 
            2.1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร ใบสําคับรับเงิน  จาํนวน………..ฉบับ  เป็นเงิน…………………บาท 

           2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใบสาํคัญรับเงิน  จํานวน…....ฉบับ  เป็นเงิน………..บาท 
          2.1.3  อื่นๆ.................................ใบสําคับรับเงิน  จาํนวน……………..ฉบับ  เป็นเงิน………………บาท 

       2.2  ค่าใช้สอย 
              2.2.1  ค่าภาษี/ค่าธรรมเนียม ใบสําคับรับเงิน  จาํนวน……………..ฉบับ  เป็นเงิน…..…………บาท 
             2.2.2  ค่าจ้างเหมาบริการ ใบสําคับรับเงิน  จํานวน……………..ฉบับ  เป็นเงิน..……………บาท 
             2.2.3  ค่าซ่อมแซมทรพัย์สิน ใบสําคับรับเงิน  จาํนวน……………..ฉบับ  เป็นเงิน…..…………บาท 
             2.2.4  ค่าอาหาร  ใบสําคับรับเงิน  จาํนวน……………..ฉบับ  เป็นเงิน………..……บาท 
            2.2.5  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ใบสําคับรับเงิน  จาํนวน……..ฉบับ  เป็นเงิน……..……บาท 

            2.2.6  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    ใบสําคญัรับเงิน  จํานวน….....ฉบับ  เป็นเงิน…..…..บาท 
                            2.2.7  ค่าเช่าที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ใบสําคัญรับเงิน  จาํนวน…….ฉบับ  เป็นเงิน…......บาท 

            2.2.8   ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา   ใบสาํคัญรับเงนิ จํานวน……..ฉบับ  เป็นเงิน…….บาท 
            2.2.9  ค่าพาหนะสําหรบัผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ใบสําคัญรับเงิน  จํานวน…....ฉบับ  เป็นเงิน…......บาท 
    2.3   ค่าวัสด ุ  บิลเงินสด/ใบกํากับภาษ ี  จํานวน……….........ฉบับ  เป็นเงิน….……..…..บาท 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค ใบสําคญัรบัเงิน          จํานวน……………..ฉบับ  เป็นเงิน…………....บาท  

            (……………………………………………………….…)  รวมเงิน…………….………บาท 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายมาด้วยแล้ว   
      ลงชื่อ……………………………………………… 

         ( ………………………………………………) 
          หัวหน้าโครงการ………………………………………… 

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติ       อนุมัติ 
 ..............................................     …..…………………………………. 
(…………………………………..)                       (........………………………………….) 
       เจ้าหน้าที่การเงินคณะ         คณบดี/รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย 
…………/……………../…………….    ……………/………………../……….. 
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ผู้จัดท า คู่มือการปฏิบัติงานด้านการคลัง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี 
 

1. เรื่องการเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ   
 สํานักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า            
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
 คณะเทคโนโลยี   
 คณะวิทยาการจัดการ    
 บัณฑิตวิทยาลัย 

2. เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 นางวิรพันธ์   รามจาตุ   คณะวิทยาศาสตร์ 
 นางสาวสมจิตร  ประสาร    คณะพยาบาลศาสตร์ 
 นางสาวพรทิพย์  แก้วไวยุทธ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 นางสาวจิราพร  บุญจวง    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 น.ส.ลัดดาภรณ์  อินตาหามแห    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 นางจารุวรรณ  ก้อนจันทร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 นางอนุวรรณ  นาคเสนีย์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 นางสาววิไลพร  นามหงษา   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 นางสาวสุปรียา  ประดับการ  คณะนิติศาสตร์ 
 นางสาวชุติมา  ศรีประไหม   คณะนิติศาสตร์ 

3. เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 คณะวิทยาเขตหนองคาย 
 การเงิน กองคลัง 
 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 กองกลาง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สํานักบริหารจัดการทรัพย์สิน 
 สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 
 สํานักงานตรวจสอบภายใน 
 คณะทันตแทยศาสตร์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ 
 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
 สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 คณะเทคนิคการแพทย์ 
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 สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 กองแผนงาน 

5. เรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 กองอาคารและสถานท่ี 
 กองกิจการนักศึกษา 
 กองคลัง 

6.  เรื่องค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าตอบแทนเบี้ยประชุม 
 คณะเกษตรศาสตร์ 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 กองการเจ้าหน้าที่ 
 สํานักวิทยบริการ 

7. เรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 คณะแพทยศาสตร ์
 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8. เรื่องการบริการวิชาการและการวิจัย 
 ศูนย์บริการวิชาการ 
 สํานักบริหารการวิจัย 

 
 
วิทยากรและที่ปรึกษา 

 

1.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ตําแย ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

2.  นางมยุรี   ทิพย์สิงห์ เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ 

3.  นางสาวจรัสศรี จุฑาจินดาเขต รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




