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ระเบียบการเงินทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน (การฝึกอบรม/จ่ายค่าตอบแทน/เดินทางไปราชการ) 
 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ี

บุคลากรมีการจัดโครงการตามภารกิจหลักและบริการวิชาการ เพื่ อให้การดําเนินงานมี                 

แนวปฏิบติังานทุก ๆ ดา้นในทิศทางเดียวกนั โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าอาหาร

และอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมสัมมนา การไปราชการ ฯลฯ จึงไดจ้ดัทาํคู่มือปฏิบติังาน

เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังาน ตลอดจนผูใ้ช้บริการได้ทราบและปฏิบติัตาม

ขั้นตอนให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และลดปัญหาข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด ส่งผลให้การ

ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
วตัถุประสงค์  
 1. เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินประจาํคณะ มีความรู้ความเขา้ใจในการใน

การบนัทึกขอ้มูลเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบญัชี 3D   ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

 2. เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินประจาํคณะ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการ

จดัทาํโครงการ มีความรู้ ความเขา้ใจในขั้นตอนปฏิบติังานการรับ-จ่ายเงิน การจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร

และการรายงานผล 

 3. เพื่อสร้างความเขา้ใจในลาํดบัขั้นตอน เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ระยะเวลาท่ีใช้

ต่อการเบิกจ่ายแต่ละคร้ังใหก้บับุคลากร ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม ผูต้อ้งการเบิกจ่าย 

 4. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานใหมี้ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ครบถว้น

และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

 

ขอบเขต 

 ขอบเขตของงานในคู่มือฉบบัน้ี เป็นการอธิบายถึงแนวทางปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่าย 

ท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัและกรมบญัชีกลาง กาํหนดให้ถือปฏิบติั 

ประกอบดว้ยรายละเอียดคาํอธิบาย เกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทค่าตอบแทน ค่าอาหารและอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม การประชุมสัมมนา การไปราชการ โดยผ่านวิธีการเบิกจ่ายผ่านระบบบริหาร
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งบประมาณการเงินและบัญชีหรือเรียกโดยย่อว่า ระบบบัญชี 3D  แบบฟอร์มเอกสาร ตวัอย่าง 

รวมถึงเอกสารทั้งหมดท่ีตอ้งส่งเบิกจ่ายใหก้บัการเงินของมหาวทิยาลยั 

 โดยรายละเอียดเน้ือหาต่าง ๆ ในคู่มือปฏิบติังานการเงินน้ีมีแนวทางการปฏิบติั ปัญหา 

ขอ้ผิดพลาดท่ีควรระวงั เพื่อให้บุคลากร ผูรั้บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม หรือผูต้อ้งการขอเบิกจ่าย 

ไดท้ราบหน้าท่ีและขั้นตอนการปฏิบติังาน ซ่ึงถา้หากไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งจะส่งผลให้ขอ้มูล

การเงินและการรายงานทางการเงินต่าง ๆ ไม่ถูกตอ้งตามไปดว้ย 

 

ขอบเขตภาระงาน 

1. ดาํเนินการตรวจสอบเอกสารทุกชนิดใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 

 2. ดาํเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจสอบรหสัการเบิกจ่ายทั้งงบประมาณแผน่ดิน

และงบประมาณรายไดท่ี้ไดรั้บจดัสรรผา่นระบบบญัชี 3D  

 3. บนัทึกขอ้มูลการเบิกจ่ายในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเพื่อความถูกตอ้ง ตรวจสอบได ้

 4. จดัทาํเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5. ดาํเนินการเบิกจ่ายใหก้บับุคคล หน่วยงาน ร้านคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

คําจํากดัความ 

 

 การฝึกอบรม หมายถึง อบรม ประชุม /สัมมนา (วิชาการ/เชิงปฏิบติัการ) บรรยายพิเศษ 

ฝึกศึกษา ฝึกงาน ดูงาน หรือเรียกช่ืออย่างอ่ืนทั้ งในประเทศ ต่างประเทศ มีโครงการ/หลักสูตร 

ช่วงเวลาท่ีแน่นอนเพื่อพฒันาบุคคล / เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไม่มีการรับปริญญา / 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ไม่ใช่หลกัสูตรการเรียนการสอน การศึกษาต่อ การประชุมหารือ ประชุม

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน 

 

 การเดินทางไปราชการ  มีลกัษณะ 3 ประเภท 

1. การเดินทางไปราชการช่ัวคราว ไดแ้ก่  
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 การไปปฏิบติัราชการชัว่คราวนอกท่ีตั้งสํานักงานซ่ึงปฏิบติัราชการปกติตาม

คาํสั่งผูบ้งัคบับญัชา หรือตามหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัราชการโดยปกติ 

 การไปสอบคดัเลือก หรือรับการคดัเลือกตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา 

 การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตาํแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน 

 การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาท่ีอยู่ในราชอาณ าจักรของ               

ผูซ่ึ้งรับราชการประจาํในต่างประเทศ 

 การเดินทางขา้มแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบติัราชการในดินแดนต่างประเทศ

ตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

2. การเดินทางไปราชการประจํา ได้แก่ 

 ไปประจาํต่างสํานกังาน / ไปรักษาการในตาํแหน่งหรือรักษาราชการแทนเพื่อ

ดาํรงตาํแหน่งใหม่ ณ สาํนกังานแห่งใหม่ 

 ไปประจาํสาํนกังานเดิมในทอ้งท่ีแห่งใหม่ (กรณียา้ยสาํนกังาน) 

 ไปปฏิบติังานตามโครงการหรือไปช่วยราชการมีกาํหนดเวลาตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 

 การเดินท างไปช่วยราชการท่ี ไม่อาจกําหนดระยะเวลาส้ินสุด ห รือมี

กาํหนดเวลาไม่ถึง 1 ปี ซ่ึงส่วนราชการมีความจาํเป็นตอ้งให้ผูน้ั้นช่วยราชการต่อ ณ สถานท่ีแห่งเดิม 

ให้นบัเวลาช่วยราชการต่อเน่ืองและให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนด 1 ปี เป็นตน้

ไป  เป็นการเดินทางไปราชการประจาํ 

3. การเดินทางกลบัภูมิลาํเนา หมายถึง  

 ทอ้งท่ีท่ีเร่ิมรับราชการ กลบัเขา้รับราชการใหม่ หรือ 

 กรณีพิเศษ ผูมี้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาจะขอเบิก

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปยงัทอ้งท่ีอ่ืน ซ่ึงมิใช่ภูมิลาํเนาเดิม โดยเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางไม่สูง

กวา่ ใหก้ระทาํไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัอธิบดีข้ึนไป  

 การเดินทางกลบัภูมิลาํเนาเดิม หมายถึง การเดินทางเพื่อกลบัภูมิลาํเนาเดิมของ

ผูเ้ดินทางไปราชการประจาํ ในกรณีท่ีออกจากราชการหรือถูกสั่งพกัราชการ 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 1. งาน ทั่วไป  มีห น้า ท่ี รับ ผิดชอบ เก่ียวกับ ตามห นังสื อ ร่างหนังสื อโต้ตอบ 

หนงัสือเวยีน จดัเก็บและคน้หาเอกสารตามหมวดหมู่ จดัทาํทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและเอกสารอ่ืนๆ 

งานตรวจสอบและบันทึกเร่ืองเสนอการเงิน รวมถึงการเบิกจ่ายการเงินของคณะและผูจ้ดัทาํ

โครงการ/กิจกรรม ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก บนัทึกใบสัญญา

ยมืเงินในขอ้มูลการเบิกจ่ายในระบบบญัชี 3D   

 2. งานตรวจสอบและเบิกจ่าย มีหน้าท่ีความรับผิดชอบลงรับเร่ือง ตรวจสอบและ

เบิกจ่ายเอกสารทุกฉบบัตามระเบียบการเบิกจ่าย ประสานงานกบัเจา้ของโครงการท่ีจดั ใหค้าํปรึกษา

และคาํแนะนาํในการจดัทาํเอกสารประกอบการเบิกจ่าย การแกไ้ขให้ถูกตอ้งครบถว้น ดาํเนินการ

บนัทึกขอ้มูลการเบิกจ่ายในระบบบญัชี 3D  ลงทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและนาํเสนอคณบดี 

 

ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

 งาน ก ารเงิน มี ลัก ษ ณ ะ งาน ท่ี ป ฏิ บั ติ คื อ  ตรวจส อ บ เอก ส ารใบ สํ าคัญ รับ เงิน 

ใบเสร็จรับเงิน เอกสารอ่ืนๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่าย ลงทะเบียน

คุม แยกชุดจดัเรียงเอกสาร บนัทึกขอ้มูลการเบิกจ่ายในระบบบญัชี 3D  ตามประเภทการเบิก นาํส่ง

เอกสารการเบิกส่วนกลาง (การเงินของมหาวิทยาลยั) จดัเตรียมใบสําคญัรับเงิน บิลเงินสด   ใบเบิก 

ใบนาํส่ง ใบแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจกิายน2562 หนา 5    จาก 72 

 
 
 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

 สามารถให้คาํปรึกษาแนะนําแก่บุคลากร คณะ/หน่วยงาน เก่ียวกบัการจดัฝึกอบรม/ 

การเดินทางไปราชการ ด้านกฎระเบียบ การแนบส่งเอกสารในการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง รวดเร็ว 

ครบถว้นและลดปัญหาขอ้ผดิพลาดไดม้ากข้ึน ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

1. ตวัช้ีวดั :   ระยะเวลาในการจดัทาํเอกสารเบิกจ่ายการฝึกอบรม / ค่าเดินทางไป

ราชการ ไม่เกิน 3 วนั 

2. เกณฑ ์   เวลา 5 วนั มีค่าเท่ากบั  1 คะแนน 

                                         เวลา 4 วนั มีค่าเท่ากบั  2 คะแนน 

                                         เวลา 3 วนั มีค่าเท่ากบั  3 คะแนน 

                                         เวลา 2 วนั มีค่าเท่ากบั  4 คะแนน 

                                         เวลา 1 วนั มีค่าเท่ากบั  5 คะแนน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 เพื่อให้บุคลากรและผูจ้ดัโครงการ/กิจกรรม ได้ศึกษาขั้นตอนและระเบียบในการ

ปฏิบติังานดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจกิายน2562 หนา 6    จาก 72 

 
 
 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวทิยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กรอกรายละเอียดและเพ่ิมรายการ 
- จาํนวนชัว่โมง ราคาต่อชัว่โมง 
- รหสัผูข้าย (หมายเลขบตัรประชาชน 
   วทิยากร 

พิมพบ์นัทึกใบขออนุมติัเบิกเงินแบบ  
กง2 และใบรายการขอเบิกเงินแบบ 
กง2  
พิมพง์บหนา้ใบสาํคญัรับเงิน 
 

เอกสารแนบ 
- โครงการ  กาํหนดการ 
- ใบสาํคญัรับเงินวทิยากรพร้อมสาํเนา 
   บตัรประชาชน 
- สาํเนาเงินยมื (กรณียมืเงิน) 

ส่งใหเ้จา้ของโครงการเซ็นเอกสารและ

ตรวจสอบ 

เอกสารถูกตอ้งรอรับเช็ค 

         เขา้ระบบ 3D บนัทึกใบขอเบิก 
- เลือก กง2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใชส้อย) 

บนัทึกการขอส่งฎีกาเพ่ือนาํส่งการเงิน 
   มหาวทิยาราชภฏัเพชรบุรี 

 เอกสารผิดส่งคืนแกไ้ข 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจกิายน2562 หนา 7    จาก 72 

 
 
 
ขั้นตอนการเบิกค่าเดินทางไปราชการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กรอกรายละเอียดและเพ่ิมรายการ 

- ช่ือผูไ้ปราชการ สถานท่ี วนัเวลา 

  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ค่าพาหนะ     

  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

 

พิมพบ์นัทึกใบขออนุมติัเบิกเงินแบบ 
กง3 และใบรายการขอเบิกเงินแบบ กง3 
พิมพง์บหนา้ใบสาํคญัรับเงิน 

 

   ส่งเอกสารใหผู้ข้อไปราชการเซ็น

เอกสารและตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

  เอกสารผิดส่งคืนแกไ้ข    เอกสารถูกตอ้งรอรับเช็ค 

       เขา้ระบบ 3D บนัทึกใบขอเบิก 

- เลือก กง3 (เบิกค่าใชไ้ปราชการ) 

                                   เอกสารแนบ 
- ใบขออนุมติัไปราชการพร้อมตน้เร่ือง กาํหนดการ หนงัสือ 
เชิญฯลฯ ยอดเงินไม่เกิน 10,000 บาท อนุมติัโดยคณบดี 

ยอดเงิน 10,000 บาทข้ึนไป อนุมติัโดยอธิการบดี 
- ใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ แบบ8708 
- ใบเสร็จค่าท่ีพกัและใบ folio 

- บิลนํ้ ามนั กรณีรถยนตส่์วนตวัใชใ้บรับรองแทน ใบเสร็จ

(แบบ บก.11)พร้อมแนบระยะทางกรมทางหลวง 

- บิลอ่ืน ๆ ค่าลงทะเบียน ค่าทางด่วน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

   บนัทึกการขอส่งฎีกาเพ่ือนาํส่ง

การเงินมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 8   จาก 72 

 
 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเข้าระบบ 3D 

 

การเบิกค่าตอบแทนวทิยากร  (กรณตีัวอย่าง อบรมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี /วทิยากรเป็นบุคคล

ทีม่ิใช่ข้าราชการ) 

 

1  เลือกบนัทึกใบขอเบิก 

 

                 2   เขา้ใบ กง 2  (เบิกค่าตอบแทน / ค่าใชส้อย)    

 

 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 9   จาก 72 

 
 
 
3 ใส่รหสักิจกรรม   เช่น 102202980121    กดปุ่ม   ? 

                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 10   จาก 72 

 
 
 
4  กรอกรายละเอียด .......................... แลว้กดเพิ่มรายการ 

 

 
 

กรอกรายละเอียด  ค่าตอบแทนวทิยากร นายสุริยะ  ชูวงศ ์จาํนวน 8 ชัว่โมงๆละ 800 บาท 

หน่วยนบั  * ชัว่โมง  กดปุ่ม  ? 

รหสัผูข้าย ใส่หมายเลขบตัรประชาชน กด ?   

(ถา้รหสัผูข้ายไม่ข้ึน แสดงวา่ขอ้มูลประวติัผูข้ายยงัไม่มีในระบบ ใหก้ดเพิ่มขอ้มูลผูข้ายใหม่) 

ใส่เลขท่ีเอกสารอา้งอิง   อว 063/899 (หนงัสือเชิญ)   วนัท่ี  28/08/2562 

เลือกหมวดเงิน   211011 (ค่าตอบแทนวทิยากร อบรมนกัศึกษา) 

ใส่ราคาหน่วย  800 บาท   จาํนวน   8 ชั่วโมง  ยอดเงินรวมจะข้ึนมาให้สังเกตดูว่าจาํนวนถูกตอ้ง

หรือไม่     กดตกลง 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 11   จาก 72 

 
 
 
กรอกรายละเอียด                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 12   จาก 72 

 
 
 
กรณีท่ีเราไม่ไดก้ด ปุ่ม ?  หลงัหน่วยนบั  รหสัผูข้าย   ระบบจะแจง้เตือน 

 

 
 

                                 ดูยอดเงินใหถู้กตอ้ง 

                                 กด ตกลง 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 13   จาก 72 

 
 
 

 
 

 

                                                                               กดบนัทึกพิมพ์       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 14   จาก 72 

 
 
 
                                                  กด  OK   

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 15   จาก 72 

 
 
 

 
 

 

 จะไดห้นา้บนัทึกใบขออนุมติัเบิกเงิน แบบ กง 2  และรายใบรายการขอเบิกเงิน 

แบบ  กง 2/2  และอา้งอิงเลขตดัยอด 62010796  ในเอกสาร word 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 16   จาก 72 

 
 
 
ข้ันตอนพมิพ์งบหน้าใบสําคัญรับเงิน 

           1   เลือกบนัทึกใบขอเบิก  

           

                                       2   เลือกไปท่ี งบหนา้ใบสาํคญัรับเงิน 

                                                                                          

 
 

 

 

  



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 17   จาก 72 

 
 
 

 
 

 

                 3   กดสร้างใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 18   จาก 72 

 
 
 
        4    กรอกรายละเอียด                                                 5   กดเพิ่มรายการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 19   จาก 72 

 
 
 

 
 

 

            6   ใส่เลขท่ีตดัยอด  (ดูจากใบขออนุมติัเบิกเงิน เลขท่ีการตดัยอด .........) แลว้กดคน้หา 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 20   จาก 72 

 
 
 

 
 

           7    กดท่ีรายละเอียด             กดตกลง 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 21   จาก 72 

 
 
 

 
 

 

              8      กดท่ีรายละเอียด                                       9  กดบนัทึก/แกไ้ขรายการ 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 22   จาก 72 

 
 
 

 
 

10 กรณียมืเงิน ใหก้ดเลือกท่ีช่องหกัลา้งเงินยมื ดูช่ือผูย้มืเงิน 

 

11 ใส่เลขท่ีเงินยมื    ช่ือผูรั้บเงินเปล่ียนเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

 

12  กรณีสาํรองจ่าย  ใหก้ดเลือกท่ีช่องสาํรองจ่ายแลว้  แลว้ใส่ช่ือผูส้าํรอง (ผูท้าํขอเบิกโครงการน้ี) 

 

13  กรณียงัไม่ไดย้มืเงิน หรือสาํรองจ่าย ใหเ้วน้วา่งช่องหกัลา้งเงินยมื  ช่องสาํรองจ่ายแลว้  

      แต่ช่องผูรั้บเงินใหเ้ป็นผูท่ี้รับจา้ง เช่น วทิยากร นายสุริยะ  ชูวงศ ์  แลว้กดตกลง 

10 11 12 13 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 23   จาก 72 

 
 
 

 
 

                                                         กดบนัทึกพิมพ์ 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 24   จาก 72 

 
 
 

 
 

                                                              กด  OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 25   จาก 72 

 
 
 

 
 

 

 

                                            ทาํการบนัทึกเรียบร้อยแลว้ กด  OK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 26   จาก 72 

 
 
 
จะไดง้บหนา้ใบสาํคญัเบิกเงิน ในเอกสาร word (พิมพแ์กไ้ขรายการในใบงบหนา้ เช่น เพิ่มช่ือ

โครงการและวนัท่ีในการจดัเพื่อสะดวกในการตรวจ)  

 
  

แนบเอกสารส่งเบิกการเงิน 

1. งบหนา้ใบสาํคญัเบิกเงิน 

2. ใบขออนุมติัเบิกเงิน 

3. ใบรายการขอเบิกเงิน 

4. หนงัสือเชิญวทิยากร หรือ คาํสั่งแต่งตั้งวทิยากร 

5. ใบสาํคญัรับเงินค่าตอบแทนวทิยากร / พร้อมสาํเนาบตัร 

6. ลายเซ็นผูเ้ขา้รับการอบรม (ตามจาํนวนท่ีเบิก) 

7. โครงการ / กาํหนดการ 

8. สาํเนาเงินยมื (กรณียมืเงิน)  



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 27    จาก 72 

 
 
 
เอกสารอ้างองิ 

1. แนบแบบฟอร์ม หรือตวัอยา่งฎีกา 

2. ระเบียบการฝึกอบรม การแบ่งประเภทการฝึกอบรม หลกัเกณฑ์การจ่ายวิทยากร 

และระเบียบค่าท่ีพกัการเดินทางไปราชการ 

3. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการ จ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั

กิจกรรมทางวชิาการแก่นกัศึกษา พ.ศ. 2551 

4. ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เร่ือง อตัราการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารวา่ง

และค่าท่ีพกั 

5. ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เร่ือง การเบิกค่าท่ีพกัของนกัศึกษาในการไป

ราชการ 

6. ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี วา่ดว้ยการจ่ายเงินรายไดเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายใน

การจดักิจกรรมทางวชิาการแก่นกัศึกษา (ฉบบัท่ี 2) 

7. หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว5 

8. ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการ

ประชุมระหวา่งประเทศ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 28    จาก 72 

 
 
 
แบบฟอร์มทีใ่ช้ 

                ใบสําคญัรับเงนิค่าตอบแทนวทิยากร 

 

ใบสาํคญัรับเงิน 

ท่ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

 

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

ขา้พเจา้......................................................อยูบ่า้นเลขท่ี...............................ถนน................................ 

ตาํบล................................................อาํเภอ..........................................จงัหวดั.................................... 

ไดรั้บเงินจาก  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ดงัรายการต่อไปน้ี 

 

   

 บาท ส.ต. 

ค่าวทิยากรบรรยายและฝึกอบรมโครงการ............................................................................... 

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

วนัท่ี.......เดือน..................พ.ศ......เวลา..........(........ช.ม.)เร่ือง................................................. 

วนัท่ี.......เดือน..................พ.ศ......เวลา..........(........ช.ม.)เร่ือง................................................. 

วนัท่ี.......เดือน..................พ.ศ......เวลา..........(........ช.ม.)เร่ือง................................................. 

วนัท่ี.......เดือน..................พ.ศ......เวลา..........(........ช.ม.)เร่ือง................................................. 

วนัท่ี.......เดือน..................พ.ศ......เวลา..........(........ช.ม.)เร่ือง................................................. 

                 รวม..........ช.ม. ๆ ละ ............บาท (........... x .......... =..................บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

                                                                                                          รวมเงิน   

 

 จาํนวนเงิน..................................................บาท (.............................................................) 

 

                   (ลงช่ือ) .............................................................................. ผูรั้บเงิน 

                   (ลงช่ือ) ............................................................................... ผูจ้ ่ายเงิน 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 29    จาก 72 

 
 
 
ใบสําคญัรับเงนิค่าอาหารและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

 

ใบสาํคญัรับเงิน 

ท่ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

 

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

ขา้พเจา้......................................................อยูบ่า้นเลขท่ี...............................ถนน................................ 

ตาํบล................................................อาํเภอ..........................................จงัหวดั.................................... 

ไดรั้บเงินจาก  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ดงัรายการต่อไปน้ี 

 

   

 บาท ส.ต. 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการจดัอบรม.............................................................................. 

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

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

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม.................คน ๆ ละ .............. บาท จาํนวน................ม้ือ เป็นเงิน 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม.................คน ๆ ละ................บาท จาํนวน................ม้ือ เป็นเงิน 

ค่าอาหารกลางวนั...............................คน ๆ ละ................บาท จาํนวน.................ม้ือ เป็นเงิน 

ค่าอาหารเยน็.......................................คน ๆ ละ................บาท จาํนวน.................มื้อ เป็นเงิน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

                                                                                                          รวมเงิน   

 

 จาํนวนเงิน..................................................บาท (.............................................................) 

 

                   (ลงช่ือ) .............................................................................. ผูรั้บเงิน 

                   (ลงช่ือ) ............................................................................... ผูจ้ ่ายเงิน 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 30    จาก 72 

 
 
 

                                                              บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ    มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
ท่ี............................. วนัท่ี................................................................................. 
เร่ือง  ขอไปราชการและขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้าย 
เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
อา้งอิง ............................................................................................................. 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย................................................................................................. 
 ดว้ยขา้พเจา้...................................................................................................และบุคคลต่อไปน้ี 
1.....................................................................................................ตาํแหน่ง................................................................................. 
2.....................................................................................................ตาํแหน่ง................................................................................. 
3.....................................................................................................ตาํแหน่ง................................................................................. 
มีความจาํเป็นตอ้งไปราชการ   [] อบรม  [] ประชุม  [] สัมมนา เร่ือง....................................................................................... 
อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................. ณ สถานท่ี ................................................................................... 
ตั้งแต่วนัท่ี...................เดือน..............................พ.ศ............ถึงวนัท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ..............................  

เป็นประโยชน์ในดา้น  [] การเรียนการสอน  []  การวจิยั  [] การบริหารวชิาการ [] อ่ืนๆ......................................................... 

โดยขออนุญาต [] ใชร้ถยนตม์หาวทิยาลยั [] ใชร้ถยนตส่์วนตวัหมายเลขทะเบียน..................................................................... 
ขา้พเจา้ [] ไม่ขอเบิกค่าใชจ่้ายใด ๆ ในการไปราชการคร้ังน้ี [] ขอเบิกค่าใชจ่้ายตามงบประมาณ ดงัน้ี 
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง (.......................................................................) ..........................................................บาท 
ค่ายานพาหนะ        (.......................................................................) ..........................................................บาท 
ค่าท่ีพกั                   (.......................................................................) ..........................................................บาท 
ค่าลงทะเบียน         (.......................................................................) ..........................................................บาท 
ค่านิเทศ                  (.......................................................................) ..........................................................บาท 
ค่าวสัดุเช้ือเพลิง      (.......................................................................) ..........................................................บาท 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ        (.......................................................................) ..........................................................บาท 
                                                                                                         รวม....................................................บาท 
ค่าใชจ่้ายตามประมาณการดงักล่าวมาน้ี ขา้พเจา้ใคร่ขอเบิกเงิน จากเงิน [] บกศ. [] กศ.บป.[] บณัฑิตศึกษา [] เงินงบประมาณ 
[] เงินอ่ืนๆ (ระบุ)........................................................ของหน่วยงาน.......................................................................................... 

รหัส...........................................................ในวงเงิน........................................... (.......................................................................) 

                                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

      ลงช่ือ................................................................................ 

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

      ตาํแหน่ง.......................................................................... 

                                                                                                            [] อนุมติัตามเสนอ          [] ไม่อนุมติั 

               ความเห็นของหัวหนา้หน่วยงาน 

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

ลงช่ือ......................................วนัท่ี...............................  ลงช่ือ................................................................................. 

              ความเห็นของเจา้ของงบประมาณ                               (...............................................................................) 

....................................................................................... วนัท่ี.................................................................................. 

ลงช่ือ...........................................วนัท่ี........................... [] คณบดี / ผอ. สาํนกังาน................................................... 

                                                                                                                ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

      [] รองอธิการบดี.................................................................. 

          ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

      [] อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

บนัทึกขอไปราชการ 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 31     จาก 72 

 
 
 
สญัญาเงินยมืเลขท่ี …………………………………………………. วนัท่ี ……………………………………….        ส่วนท่ี  1 

ช่ือผูย้มื ……………………………………………………จาํนวนเงิน ……………………………………… บาท    แบบ 8708 

 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

 

ท่ีทาํการ    มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

วนัท่ี …..…. เดือน …...……... พ.ศ. ……….. 

 

เร่ือง ขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 

 

  ตามคาํสัง่/บนัทึก  ท่ี ……………………………….……. ลงวนัท่ี ……….……………………. ไดอ้นุมติัให้ 

ขา้พเจา้ ………………………………………………………………….. ตาํแหน่ง …………………………………………….. 

สงักดั ……………………………………………………………………….พร้อมดว้ย ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เดินทางไปปฏิบติัราชการ …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..….. โดยออกเดินทางจาก 

     บา้นพกั            สาํนกังาน       ประเทศไทย   ตั้งแต่วนัท่ี ….…… เดือน ……………… พ.ศ. …..…… เวลา ……………... น. 

และกลบัถึง        บา้นพกั          สาํนกังาน          ประเทศไทย  วนัท่ี ……. เดือน …………… พ.ศ. …..….. เวลา …....………. น. 

รวมเวลาไปราชการคร้ังน้ี ………………… วนั ……………... ชัว่โมง 

 

  ขา้พเจา้ขอเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการสาํหรับ          ขา้พเจา้         คณะเดินทาง  ดงัน้ี  

ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางประเภท ……………………………………………… จาํนวน …………… วนั  รวม ……………….. บาท 

ค่าเช่าท่ีพกัประเภท ……………………………………………………….. จาํนวน …………… วนั  รวม ……………….. บาท 

ค่าพาหนะ …………………………………………………………………………………………….  รวม ………………. บาท 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ………………………………………………………………………………………….. รวม ……………….. บาท 

                                                                                                                 รวมเงินทั้งส้ิน ………………………………. บาท 

จาํนวนเงิน (ตวัอกัษร) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริง     และหลกัฐานการจ่ายท่ีส่งมาดว้ย     จาํนวน 

……………………………………… ฉบบั   รวมทั้งจาํนวนเงินท่ีขอเบิกถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 

 

ลงช่ือ …………………………………………………… ผูข้อรับเงิน 

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

 

     ตาํแหน่ง ………………………………………………….. 

 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 32     จาก 72 

 
 
 
ไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกตอ้งแลว้                      อนุมติัให้จ่ายได ้

เห็นควรอนุมติัให้เบิกจ่ายได ้

 

ลงช่ือ ………………………………………………….             ลงช่ือ ……………………………………………….. 

         (……………………………………………………)    (ผูช่้วยศาสตราจารยน์รีนารถ  ศรีวรนารถ) 

ตาํแหน่ง ……………………………………………….            ตาํแหน่ง   รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

วนัท่ี ……………………………………………………             วนัท่ี …………………………………………… 

 

 

                           ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  จาํนวน …………………………………………………. บาท 

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

 

ลงช่ือ …………………………………………….. ผูรั้บเงิน       ลงช่ือ ………………..………………………… ผูจ่้ายเงิน         

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

ตาํแหน่ง …………………………………………..                  ตาํแหน่ง ……………………………………………. 

วนัท่ี ……………………………………………….                  วนัท่ี ………………………………………………… 

จากเงินยมืตามสญัญาเลขท่ี ………………………………………………. วนัท่ี ……………………………………………….. 

 

หมายเหตุ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

คาํช้ีแจง 1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจดัทาํใบเบิกค่าใชจ่้ายรวมฉบบัเดียวกนั หากระยะเวลาในการเร่ิมตน้และ 

ส้ินสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  ให้แสดงรายละเอียดของวนัเวลาท่ีแตกต่างกนัของบุคคลนั้น ในช่องหมายเหตุ 

                2.  กรณียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรายบุคคล    ให้ผูรั้บเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปีท่ีรับเงิน  กรณีท่ีมี 

การยมืเงิน  ให้ระบุวนัท่ีท่ีไดรั้บเงินยมื  เลขท่ีสญัญายมืและวนัท่ีอนุมติัเงินยมืดว้ย 

 3.  กรณีท่ียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรวมเป็นหมู่คณะ  ผูข้อรับเงินมิตอ้งลงลายมือช่ือในช่องผูรั้บเงิน  ทั้งน้ี  ให้ผูมี้สิทธิ 

แต่ละคนลงลายมือช่ือผูรั้บเงินในหลกัฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนท่ี 2) 

 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 33   จาก 72 

 
 
 
                             หลกัฐานการจ่ายเงนิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ                                                                             ส่วนท่ี  2 

              ช่ือส่วนราชการ …มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี….. จงัหวดั ……เพชรบุรี………     .....…                                 แบบ 8708 

ประกอบใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางของ ………………….. ลงวนัท่ี ………….. เดือน …………………….. พ.ศ. …………… 

                         

ลาํดบั ช่ือ ตาํแหน่ง ค่าใชจ่้าย รวม ลายมือช่ือ วนัเดือนปี หมายเหตุ 

ท่ี   ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่า

ท่ีพกั 

ค่า

พาหนะ 

ค่าใชจ่้าย

อ่ืน 

 ผูรั้บเงิน ท่ีรับเงิน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  รวมเงิน      ตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี …… วนัท่ี ……… 

 
 
  จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน (ตวัอกัษร)..................................................................ลงช่ือ....................................ผูจ้ ่ายเงิน 
                                                                                                                           (...........................................) 
คาํช้ีแจง 1. ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพกัใหร้ะบุอตัราวนัละ และจาํนวนวนัท่ี ตาํแหน่ง.......................................... 
                  ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                    วนัท่ี................................................ 
              2. ใหผู้มี้สิทธิแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปีท่ีไดรั้บเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยมื 
                  ใหร้ะบุวนัท่ีท่ีไดรั้บจากเงินยมื 
              3. ผูจ่้ายเงินหมายถึงผูท่ี้ขอยมืเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยมืนั้นใหแ้ก่ผูเ้ดินทางแต่ละคนเป็นผูล้ง 
                  ลายมือช่ือผูจ่้าย  

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 34   จาก 72 

 
 
 

                                                                                                                                      แบบ  บก.111 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

หมวดรายจ่าย รายละเอยีด จาํนวนเงนิ รวมเงนิ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
รวมทั้งส้ิน 

  

 

            รวมทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร)………………………………………..………………………………… 

       ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายจ่ายท่ีกล่าวไวข้า้งบนน้ีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บได ้และขา้พเจา้ไดจ่้ายไป

ในงานราชการโดยแท ้ตั้งแต่วนัท่ี...........เดือน................พ.ศ............ถึงวนัท่ี...........เดือน....................พ.ศ........... 

                                                                                                ลงช่ือ.............................................................  

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

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

 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 35   จาก 72 

 
 
 

ติดใบสําคญัรับเงิน 

 

 

 

 

 

                                                    (เช่น บิลนํา้มัน บิลทีพ่กั ฯลฯ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     ขอรับรองวา่ไดจ่้ายเงิน  จาํนวน…………………………บาท (……………………………………………….) 

ตามใบสาํคญัขา้งบนน้ีไปในราชการจริง 

 

                                                                              ลงช่ือ..........................................................................  

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



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดนิทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 36  จาก 72 

 
 
 
การควบคุมเอกสาร  

1. มีการตรวจทานความถูกตอ้งของโครงการท่ีนาํเสนอโดยคณบดี 

2. การจดัโครงการ สามารถแยกหมวดค่าตอบแทน วสัดุ ใชส้อยไดถู้กตอ้ง 

3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของบุคลากรในคณะท่ีจดัโครงการให้ปฏิบติัตาม

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กตอ้ง 

 

ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

1. ฐานขอ้มูลระบบบญัชี 3D  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

2. ขอ้มูลทางเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น www.cgd.go.th (กรมบญัชีกลาง) 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ให้บุคลากรท่ีจดัโครงการฝึกอบรม หรือดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดั/จดัจา้ง        

ให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อการทาํฎีกาเบิกจ่ายจะได้แล้วเสร็จและนาํส่ง

การเงินมหาวทิยาลยัไดท้นัเวลาปิดงบประมาณของแต่ละปี 

2. ใหผู้จ้ดัเสนอโครงการ ศึกษาระเบียบการจดัฝึกอบรม หรือสอบถามรายละเอียดการ

เบิกจ่าย การจดัหมวดค่าใชจ่้ายก่อนเสนอโครงการ เพื่อใหถู้กระเบียบและถูกตอ้งรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cgd.go.th/


 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดนิทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา 37  จาก 72 

 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจกิายน2562 หนา 38    จาก 72 

 
 
 
การฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ประเภท 

 การฝึกอบรมประเภท ก ผู ้เข้ารับการอบรมเกินก่ึงหน่ึง เป็นบุคคลของรัฐซ่ึงเป็น

ขา้ราชการประเภทบริหารระดบัสูง (หรือมีระดบัตาํแหน่งเทียบเท่าระดบั 9 ข้ึนไป) 

 การฝึกอบรมประเภท ข ผู ้เข้ารับการอบรมเกินก่ึงหน่ึง เป็นบุคคลของรัฐซ่ึงเป็น

ขา้ราชการประเภทอาํนวยการระดบัตน้ (หรือมีระดบัตาํแหน่งเทียบเท่าระดบั 1 - 8 ) 

  

 การฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ผูเ้ขา้อบรมเกินก่ึงหน่ึงไม่ใช่บุคลากรของรัฐ 

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

1. ค่าใชจ่้ายของส่วนราชการท่ีจดัการฝึกอบรม 

2. ค่าใชจ่้ายของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

 

 ส่วนที ่1 ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการทีจั่ดการฝึกอบรม 

  โครงการ/หลกัสูตร การฝึกอบรมท่ีส่วนราชการจดั/จดัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการ 

 

 การฝึกอบรมบุคคลภายนอก จดัไดเ้ฉพาะในประเทศ 

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม มี 15 รายการ ดงัน้ี 

1. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม 

2. ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 

3. ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 

4. ค่าประกาศนียบตัร 

5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพ ์

6. ค่าหนงัสือสาํหรับผูเ้ขา้อบรม 

7. ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร 

8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆในการจดัฝึกอบรม 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจกิายน2562 หนา 39    จาก 72 

 
 
 

9. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

10. ค่ากระเป๋า/ส่ิงในบรรจุเอกสาร สําหรับผูเ้ขา้อบรมเบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง (แต่ไม่เกิน

ใบละ 300 บาท) 

11. ค่าของท่ีระลึกในการดูงานใหเ้บิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง (แต่แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท) 

12. ค่าตอบแทนวทิยากร 

13. ค่าอาหาร 

14. ค่าเช่าท่ีพกั 

15. ค่ายานพาหนะ 

 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ต้องดําเนินการตามระเบียบพสัดุ 

1. ค่าอาหาร 

2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

3. ค่าตอบแทนวทิยากร 

4. ค่าเช่าท่ีพกั 

 

 กรณีอบรมให้นักศึกษา  ระเบียบสภามหาวิทยาลยัว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็น

ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมทางวชิาการแก่นกัศึกษา พ.ศ. 2551 

 

 กรณีอบรมให้บุคลากรหรือบุคคลภายนอก ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เร่ือง 

อตัราการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารวา่งและค่าท่ีพกั 

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงานกจิกรรมต่าง ๆ 

 1. การจัดฝึกอบรมให้บุคลากรหรือบุคคลภายนอก ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และไม่

เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 

 

 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจกิายน2562 หนา 40    จาก 72 

 
 
 
หลกัเกณฑ์การจ่าย 

 

ลกัษณะการฝึกอบรม จํานวนวทิยากร 

การจดัอบรมลกัษณะเป็นการบรรยาย 1 คน 

การจดัอบรมลกัษณะอภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ ไม่เกิน 5 คน 

การจดัอบรมลกัษณะเชิงปฏิบติัการและมีการแบ่งกลุ่ม

ปฏิบติั 

กลุ่มละไม่เกิน 2 คน 

มีวทิยากรเกินกวา่ท่ีกาํหนด  ใหเ้ฉล่ียจ่าย 

 

การนับเวลาบรรยาย 

 

 ไม่นอ้ยกวา่  50 นาที 1 ชัว่โมง 

 ไม่นอ้ยกวา่ 25 นาที แต่ไม่ถึง 50 นาที คร่ึงชัว่โมง 

  ***ไม่ตอ้งหกัเวลาพกัรับประทานอาหารวา่งออกจากเวลาบรรยาย*** 

 

 

อตัราจ่ายค่าตอบแทนวทิยากร 

 
 

ประเภทวิทยากร 
อตัรา (บาท/ช่ัวโมง) 

ประเภท  ข 

บุคคลภายนอก 

ประเภท ก 

(ระดับ 9 ขึน้ไป) 

วทิยากรเป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกิน  600 บาท ไม่เกิน  800 บาท 

วทิยากรท่ีมิใช่บุคลากรของรัฐ ไม่เกิน  1,200 บาท ไม่เกิน  1,600 บาท 
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 จะจ่ายสูงกวา่น้ี ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณก่อน 

 วิทยากรสังกดัส่วนราชการเดียวกบัผูจ้ดั ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ       

ผูจ้ดั ท่ีจะจ่ายไดแ้ต่ไม่เกินอตัราท่ีกาํหนด (ทาํหนงัสือขออนุญาต) 

 

อตัราจ่ายค่าอาหารและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการจัดอบรม  

  

สถานทีจั่ดอบรม อาหารว่าง (ต่อมื้อ) อาหาร (ต่อมื้อ) 

จดัในสถานท่ีราชการ 25 120 

จดัในสถานท่ีเอกชน 25 200 

 

1. การจัดอบรมให้นักศึกษา  ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละไม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 

 

หลกัเกณฑ์การจ่าย 

 

ลกัษณะการฝึกอบรม จํานวนวทิยากร 

1.  การจดัอบรมลกัษณะเป็นการบรรยาย ไม่เกิน 1 คน 

2.  การจดัอบรมลกัษณะอภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ ไม่เกิน 3 คน 

3. การจดัอบรมลกัษณะเชิงปฏิบติัการและมีการ 

    แบ่งกลุ่มปฏิบติั 

กลุ่มละไม่เกิน 2 คน 

4.  มีวทิยากรเกินกวา่ท่ีกาํหนด ใหเ้ฉล่ียจ่าย 
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ค่าตอบแทนวทิยากร 

 
 

นกัศึกษา/ผูเ้ขา้อบรม 
ค่าตอบแทนวทิยากร/คาบ 

กรณีเป็นขา้ราชการ  

ค่าตอบแทนวทิยากร/คาบ  

กรณีท่ีไม่เป็นราชการ  

ระดบัปริญญาตรี                400   บาท   800   บาท 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 600 บาท 1,200  บาท 

 

 

 ในการจดักิจกรรมสําหรับนกัศึกษาท่ีจาํเป็นตอ้งเล้ียงอาหารให้จ่ายต่อม้ือต่อคน ไดไ้ม่

เกินอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

 

ผู้เข้าอบรม/นักศึกษา อาหารว่าง (ต่อมื้อ) อาหาร (ต่อมื้อ) 

ระดบัปริญญาตรี 25 บาท 60 บาท 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 25 บาท 80 บาท 

 

 การจ่ายเงินค่าอาหารวา่งในวนัหน่ึงใหจ่้ายไดไ้ม่เกิน 2 ม้ือ 

 การจ่ายเงินค่าอาหารในวนัหน่ึงใหจ่้ายไดไ้ม่เกิน 3 ม้ือ 

 

2. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเวทีและค่าเช่าสถานท่ี ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน

วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 

3. การซ้ือ การจ้าง ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินน้ีให้

เป็นไปตามระเบียบของทางราชการท่ีวา่ดว้ยการนั้น นอกจากสภามหาวทิยาลยัจะไดก้าํหนดไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน 

4. ในการจดักิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลยัและจาํเป็นตอ้งพกัคา้งคืน ให้จ่ายค่าท่ีพกั

สาํหรับนกัศึกษาไดไ้ม่เกินอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

  5.1 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไม่เกิน 300 บาทต่อคนต่อคืน 
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5.2 นกัศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อคืน 

 

ค่าทีพ่กัการเดินทางไปราชการ (กรณไีปราชการ เช่น แนะแนวการศึกษา) 

 

 ค่าทีพ่กัในประเทศแบบเบกิจ่ายจริง 

 

ผู้เข้าพกั พกัคนเดียว พกัคู่ 

ซี 8 ลงมา 1,500 บาท 850 บาท/คน 

ซี 9  2,200 บาท 1,200 บาท/คน 

ซี 10 ข้ึนไป 2,500 บาท 1,400 บาท/คน 

 

แนวปฏิบัติในการเบิกค่าทีพ่กัในการฝึกอบรม 

 

 การเบิกท่ีพกัในการฝึกอบรมตอ้งยึดจากผูเ้ขา้อบรมเป็นหลกัว่าการรับการอบรมนั้น 

เป็นการอบรมประเภท ก  ข หรือ บุคคลภายนอก ซ่ึงจะแตกต่างจากท่ีพกัในการไปราชการท่ียึดจาก

ตาํแหน่งของผูไ้ปราชการ ซ่ึงการสังเกตว่าเป็นการฝึกอบรมหรือไม่ให้ดูจากความหมายของการ

ฝึกอบรม แลว้ดูประเภทของการฝึกอบรมเพื่อใหส้ามารถเบิกค่าท่ีพกัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

อตัราค่าทีพ่กัในการฝึกอบรมในประเทศ 

 

ประเภทการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพกัคนเดียว ค่าเช่าห้องพกัคู่ 

การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกิน 2,400 บาท ไม่เกิน 1,300 บาท/คน 

การฝึกอบรมประเภท ข ไม่เกิน 1,450 บาท ไม่เกิน 900 บาท/คน 

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 บาท ไม่เกิน 750 บาท/คน 
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 การฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ผูเ้ข้ารับการ

ฝึกอบรมให้พกั 2 คนต่อห้อง เวน้แต่เป็นกรณีไม่เหมาะสม / มีเหตุจาํเป็นไม่อาจพกัรวมกบัผูอ่ื้นได ้

เช่น โรคร้ายแรง หรือต่างเพศกนั (ชาย/หญิง) 

 

 หมายเหตุ อตัราค่าท่ีพกั ประเภท ก และ ข ปรับตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก

การปรับอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าปี 2556 (ว.5) ลงวนัท่ี 14 มกราคม 2556 

 

ค่ายานพาหนะ 

 ใชย้านพาหนะของส่วนราชการผูจ้ดั ยืมจากส่วนราชการอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน 

เบิกนํ้ามนัเท่าท่ีจ่ายจริง (ตามระเบียบพสัดุ) 

 ในกรณีส่วนราชการเช่าเหมายานพาหนะ (ตามระเบียบพสัดุและตามอตัรา

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี) 

 ใชย้านพาหนะประจาํทางเบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจาํเป็นและประหยดั 

 ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงให้วิทยากรในกรณีไม่มียานพาหนะรับส่งใชใ้บระยะทาง

กรมทางหลวงประกอบ แลว้เบิกไดใ้นกิโลเมตรละ 4 บาท (สามารถเบิกไปกบัค่าตอบแทนวทิยากร

ได)้ 

 

 ส่วนที ่2 ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรมฝึกอบรม 

 

1. ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมเบิกเท่าท่ีจ่ายจริงตามท่ีส่วนราชการหน่วยงาน

ฝึกอบรมเรียกเก็บ 

 ถ้าค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ท่ีพัก ค่าพาหนะหมดแล้ว ต้องงดเบิก        

เบ้ียเล้ียง 

 ถา้ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหารท่ีพกั ยานพาหนะ ให้เบิกในส่วนท่ีไม่ได้

ออกใหต้ามหลกัเกณฑแ์ละอตัราระเบียบ 
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2. ค่าเบ้ียเล้ียง 

 ระดบั 8 ลงมา  240  บาท 

 ระดบั 9 ข้ึนไป  270 บาท 

 

 ให้นับเวลาตั้งแต่ออกจากท่ีอยู่/ท่ีทาํงาน จนกลบัถึงท่ีอยู่/ท่ีทาํงาน 24 ชัว่โมง คิดเป็น         

1 วนั ถา้มีเล้ียงอาหาร หักไปม้ือละ 1/3 ของเบ้ียเล้ียง  (กรณีไปราชการแบบไม่คา้งคืน นบัเวลา 12 

ชัว่โมงข้ึนไป ใหคิ้ดเป็น 1 วนั)  

 

3. ค่าเช่าท่ีพกั (ไม่เกินอตัราตามระเบียบค่าใชจ่้ายฝึกอบรม) 

4. วสัดุเช้ือเพลิง (ระบุไวใ้นใบขอไปราชการ) 

 

 ถา้ใชร้ถยนตม์หาวิทยาลยั แนบใบขอใชร้ถมหาวทิยาลยัพร้อมแนบใบเสร็จ

ค่านํ้ามนั โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถในใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จออกในนามมหาวทิยาลยั) 

 ถา้ใชร้ถเช่า แนบสัญญาเช่าพร้อมแนบใบเสร็จค่านํ้ ามนั โดยระบุหมายเลข

ทะเบียนรถในใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จออกในนามมหาวทิยาลยั) 

 ถา้ใช้รถยนต์ส่วนตวั ใช้ใบระยะทางของกรมทางหลวงพร้อมเขียนค่าวสัดุ

เช้ือเพลิงในใบรับแทนใบเสร็จ โดยระบุว่าออกจาก ........ถึง.........ไป -กลับ เป็นระยะทาง               

(ตามระยะทางกรมทางหลวง ) x 4 บาท x 2 เท่ียว 

5. ค่ายานพาหนะ (ไปรถประจาํทาง) 

 เขียนเบิกในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ตามท่ีจ่ายจริง ค่า Taxi จะเบิกได้

ในกรณีท่ีพกัคา้งคืน มีสัมภาระ และตอ้งช้ีแจงเหตุผลไวใ้นหมายเหตุ หนา้ท่ี 2 ของใบเบิกค่าใชจ่้าย

เดินทางไปราชการ เบิกไดเ้ท่ียวละ 200 บาท  

 

หลกัฐานและเอกสารทีแ่นบการเบิกเงิน ดังนี ้

1. การเบิกค่าตอบแทนวทิยากร 

1.1 หนงัสือเชิญวทิยากร (วทิยากรภายนอก)  
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1.2 คาํสั่งแต่งตั้งวทิยากร (วทิยากรภายใน)  

1.3 โครงการ / กาํหนดการ 

1.4 ใบสาํคญัรับเงินวทิยากร พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน 

1.5 ลายเซ็นผูเ้ขา้อบรม (กรณีมีเบิกค่าอาหารให้ใช้สําเนามาเบิก โดยเจ้าของ

โครงการรับรองสาํเนา) 

1.6 สาํเนาเงินยมื (กรณียมืเงิน) 

2. การเบิกค่าอาหารในการอบรม 

2.1 โครงการ / กาํหนดการ 

2.2 ใบสาํคญัรับเงินค่าอาหาร พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน 

2.3 ลายเซ็นผูเ้ขา้อบรม  

2.4 สาํเนาเงินยมื (กรณียมืเงิน) 

3. ค่าท่ีพกัวทิยากร 

3.1 โครงการ / กาํหนดการ 

3.2 ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพกั และใบแจง้รายการของโรงแกรม ( FOLIO) 

3.3 สาํเนาเงินยมื (กรณียมืเงิน) 

4. การเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

4.1 หนงัสือขอไปราชการ / คาํสั่งใหเ้ดินทางไปราชการ 

4.2 ใบรายงานไปราชการ 

4.3 ใบเสร็จค่าท่ีพกั และใบแจง้รายการของโรงแกรม FOLIO 

4.4 ใบเสร็จค่านํ้ามนั โดยระบุทะเบียนรถในใบเสร็จรับเงิน 

- กรณีเป็นรถยนตข์องมหาวทิยาลยั แนบใบขอใชร้ถมหาวทิยาลยั 

- กรณีเป็นรถเช่า แนบสัญญาเช่ารถ 

4.5 เบิกค่านํ้ ามนัในกรณีใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ (แบบ 

บก.111) พร้อมแนบใบระยะทางของกรมทางหลวง (ใส่หมายเลขทะเบียนรถยนตส่์วนบุคคลในขอ

อนุมติัไปราชการ 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจกิายน2562 หนา 47    จาก 72 

 
 
 

4.6 เบิกค่ารถประจาํทางหรือค่าพาหนะเดินทางท่ีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน

ไดใ้ชใ้บรับรองแทนใบเสร็จ (แบบ บก. 111 ) 

4.7 ค่าธรรมเนียมผา่นทาง (ค่าทางด่วน) ค่าท่ีจอดรถ (ถา้มี) เบิกไดเ้ฉพาะรถยนต์

ส่วนของราชการเท่านั้น 

4.8 ค่าลงทะเบียน (ถา้มี) 

4.9 ตน้เร่ือง (โครงการใหเ้ขา้ร่วมอบรมพร้อมกาํหนดการ , หนงัสือเชิญประชุม) 

4.10 สาํเนาเงินยมื (กรณียมืเงิน) 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  48  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  49  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  50  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  51  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  52  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  53  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  54  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  55  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  56  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  57  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  58  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  59  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  60  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  61  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  62  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  63  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  64  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  65  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  66  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  67  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  68  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  69  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  70  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  71  จาก 72 

 
 
 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.003 

แกไขครั้งท่ี : 1  วันท่ีเริ่มใช 11 พฤศจิกายน  2562 หนา  72  จาก 72 
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