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➢ ค่าตอบแทนวิทยากร

➢ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงาน 

➢ ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม



เงินทดรองราชการ
หมายถึง เงินท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่ผู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

เงินยืมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. เงินทดรองราชการจากมหาวิทยาลัย

2. เงินทดรองราชการหมุนเวียนภายในส่วนงาน

➢ผู้ยืมจะต้องได้รับอนุมัติให้ไปราชการ หรือ ท ากิจกรรมตามแผนงาน /

โครงการ  แล้วแต่กรณี 

➢ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางไปราชการ  หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ตามแผนงาน / โครงการนั้น

➢การยืมเงินไปเพื่อการใดให้ใช้เงินยืมเพื่อการนั้น



เอกสารประกอบการยืมเงิน
1. สัญญาการยืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ สั่งพิมพ์หน้าหลัง 

2. หลักฐานการอนุมัติเดินทางไปราชการ หรือ บันทึกข้อความขออนุมัติ

ให้จัดกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการฯ หรือ หลักฐานอ่ืนใดท่ีต้องจ่าย    

แล้วแต่กรณีของการยืมเรื่องนั้น ๆ และแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

3. การยืมเงินค่าวัสดุและค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ จะต้องแนบหลักฐานการอนุมัติ

ให้จัดซื้อ จัดจ้าง

ผู้มีสิทธิยืมเงิน กรอกแบบสัญญาการยืมเงิน พร้อมทั้งแนบหลักฐาน
ประกอบการยืมเงินแต่ละกรณี ย่ืนต่อหน่วยการเงิน การคลัง ล่วงหน้าก่อน
ด าเนินการ 3 วัน เป็นอย่างช้า



การคืนเงินทดรองราชการ

ผู้ยืมต้องคืนภายใน 10 วัน นับจากวันด าเนินการส้ินสุด ดังน้ี
1. เงินสดเหลือจ่าย (ถ้ามี)
2. หลักฐานการเบิกจ่าย 
3. บันทึก / โครงการ / ใบขอซ้ือขอจ้าง ฯ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

บุคลากร

วันท าการ ชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 200 บาท / วัน

วันหยุดราชการ       ชั่วโมงละ 60 บาท ไม่เกิน 420 บาท / วัน

*ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจา่ยตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 

พ.ศ.2550*



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ก่อนการปฏิบัติงาน ฝ่ายงานจะต้องด าเนินการ ดังน้ี 

➢ จัดท าบันทึกขออนุมัติท างานนอกเวลาราชการ พร้อมช้ีแจงเหตุผลความ
จ าเป็น ท่ีต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยระบุ รายชื่อ จ านวนคน 
ระยะเวลา ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

➢ จัดท าตารางประมาณการ วัน เวลาปฏิบัติงาน  และแสดงจ านวนเงิน
ค่าตอบแทน 

➢ บันทึกแนบรายละเอียดเสนอผู้อ านวยการฯ ผ่านรองผู้อ านวยการฯ 

ท่ีดูแลฝ่าย นั้น ๆ เพ่ือพิจารณา

➢ น าบันทึกท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว ย่ืนต่อหน่วยการเงิน การคลัง 

ใช้เป็นหลักฐานเพ่ือกันวงเงินงบประมาณ



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หลังการปฏิบัติงาน ฝ่ายงานจะต้องด าเนินการ ดังน้ี 

➢ น าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตามแบบฟอร์มจ านวน 2 ชุด ยื่นต่อหน่วยการเงิน การคลัง เพ่ือขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน และจัดท าใบส าคัญการตั้งหนี้

➢ รับเงินค่าตอบแทน จากหน่วยการเงิน การคลัง  หลังรับแจ้งการโอนเงิน
จากกองคลังเรียบร้อยแล้ว



ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษในการรับขึ้นทะเบียน
และลงทะเบียนเกี่ยวกับงานการศึกษา

บุคลากร
วันท าการ คนละ วันละ 200 บาท
วันหยุดราชการ คนละ วันละ 400 บาท

*ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายจา่ย รายการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2551 (คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตงิานพเิศษในการรับขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน
เกี่ยวกับงานการศกึษา)*

นักศึกษาช่วยงาน  ปฏิบัติงาน (08.30 – 16.30 น.)   วันละ  250 บาท  
ปฏิบัติงาน ครึ่งวัน  เช้า หรือ บ่าย  คิดให้ 125 บาท
ปฏิบัติงาน เป็นรายชั่วโมง  คิดให้ชั่วโมงละ 30 บาท

*ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเง่ือนไขการจา่ยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 54/2553 (คา่ตอบแทนนักศกึษาช่วยปฏบิัตงิาน)*



ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษในการรับขึ้นทะเบียน

และลงทะเบียนเกี่ยวกับงานการศึกษา

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษฯ

1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานท่ีแสดงรายชื่อ และระยะเวลาปฏิบัติงาน

2. หลักฐานการจ่ายเงินให้ผู้ปฏิบัติงาน ลงลายมือช่ือผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน

3. เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) กรณียืมเงินทดรองจ่าย



ค่าตอบแทนวิทยากร

วิทยากรบรรยาย ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท
วิทยากรปฏิบัติการ หรือวิทยากรจัดกิจกรรม  ไม่เกินชั่วโมงละ 300 บาท
ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ/คู่มือ กรณีต้องจัดท าเอกสารเป็นพิเศษ ไม่เกิน
500 บาท ต่อฉบับ

กรณมีีความจ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราทีก่ าหนดให้ 
“หัวหน้าส่วนงาน” ที่จัดการประชุมก าหนดอัตราค่าตอบแทนได้ตามความ

เหมาะสมเฉพาะคราว

*ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายจา่ย รายการ และเง่ือนไขการ
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 4/2556 (คา่ตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ
ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย)*



ค่าตอบแทนวิทยากร

เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร

1. ก าหนดการอบรม / สัมมนา แสดงรายการจ านวนชั่วโมงการบรรยาย 

และหรือ การปฏิบัติการจัดกิจกรรมของวิทยากร

2. ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบส าคัญรับเงิน (แนบส าเนาบัตร) แสดงรายละเอียด
รายการจ านวนชั่วโมงท างานของวิทยากร



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปปฏิบัติงาน
ค่าเบ้ียเลี้ยง

พนักงาน อัตรา : วัน

พนักงานสายวิชาการ
สายบริหารวิชาการ
สายปฏิบัติการระดับสูง

270 บาท

พนักงานสายปฏิบัติการ 240 บาท

ข้าราชการ อัตรา : วัน

ระดับ 9 ข้ึนไป 270 บาท

ระดับ 1 – 8 240 บาท



ค่าที่พัก
พนักงาน อัตรา  : วัน

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
-ประเภทคณาจารย์ประจ า ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
-ประเภทนักวิจัย ต าแหน่ง นักวิจัยระดับสูง นักวจิัยระดับเชี่ยวชาญ พิเศษ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัตกิาร

-กลุ่มบรหิารจัดการ ต าแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง 

2,500 บาท

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
-ประเภทคณาจารย์ประจ า ต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
-ประเภทนักวิจัย ต าแหน่ง นักวจิัยระดับต้น นักวิจัยระดับกลาง 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัตกิาร 
-กลุ่มบรหิารจัดการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง
-กลุ่มปฏิบัติการและวชิาชพี ต าแหน่ง กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป กลุ่มวชิาชพีเฉพาะ

2,200 บาท

พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัตกิาร 
-กลุ่มบรกิารทั่วไป
-กลุ่มบรกิารฝีมือ

1,500 บาท



ค่าที่พัก

ข้าราชการ พักเดี่ยว พักคู่ เหมาจ่าย

ระดับ 10 2,500 บาท 1,400 บาท 1,200 บาท

ระดับ 9 2,200 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท

ระดับ 8 ลงมา 
(อาวุโส)

1,500 บาท 850 บาท 800 บาท



ค่ายานพาหนะ

1. การโดยสารสาธารณะ เบิกตามท่ีจ่ายจริง
➢ ผู้บริหาร / พนักงานสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ /   

ข้าราชการ  นั่งเคร่ืองบินสายการบินราคาถูกชั้นประหยัด
➢ พนักงานสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการทั่วไป+ฝีมือ) เบิกค่าพาหนะได้ไม่เกิน

ค่าพาหนะภาคพ้ืนดิน
2. ยานพาหนะส่วนบุคคล ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนเดินทาง

➢ รถยนต์   กิโลเมตรละ 4 บาท 
➢ รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท

*ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายจา่ย รายการ และเง่ือนไขการ
จ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 14/2554 (คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย)* 



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือไปปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ

1. หนังสือเชิญชวน หรือ หนังสือสั่งการให้เดินทางไปปฏิบัติงาน

2. บันทึกการขออนุมัติเดินทางไปราชการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

3. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ

4. ใบเสร็จรับเงินของโรงแรม ระบุชื่อผู้เข้าพัก ระยะวันเข้า-ออกท่ีพัก 

ใบแจ้งรายการของโรงแรม Folio

5. ใบเสร็จรับเงิน ค่ายานพาหนะ หรือ Electronic Ticket

6. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่มีใบเสร็จแสดง)



ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าอาหาร

การประชุม ไม่เกิน 120 บาท/ม้ือ ให้จัดภายในมหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม ในสถานท่ีราชการ ไม่เกิน 150 บาท/ม้ือ

การฝึกอบรม นอกสถานท่ีราชการ จัดเล้ียงม้ือเดียว เบิกไม่เกิน 400 บาท/ม้ือ

ถ้าจัดเกิน 1 ม้ือ เบิกได้ไม่เกิน 800 บาท/วัน

*ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง มาตรการประหยัดในการเบิกคา่ใช้จา่ย*

*กรณีมีเหตุผลความจะเป็นอย่างย่ิงที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในอัตราน้ีได้ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้างานท่ีจะพิจารณา โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็น 
เหมาะสมและประหยัด ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง*



ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

การประชุม/การฝึกอบรม ไม่เกิน 40 บาท/ม้ือ

*ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง มาตรการประหยัดในการเบิกคา่ใช้จา่ย*

สถานท่ีราชการเบิกได ไมเกิน 35 บาท/ม้ือ

สถานท่ีเอกชนเบิกได ไมเกิน 50 บาท/ม้ือ

*หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เร่ือง

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และเพิ่มขดีความสามารถของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)*



ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม

เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าอาหาร,อาหารว่างฯ

1. บันทึกอนุมัติให้จัดประชุม / อบรม /โครงการ

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม / อบรม

3. ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า หรือ ใบส าคัญรับเงิน (แนบส าเนาบัตร)



สาระส าคัญของใบเสร็จรับเงิน
อย่างน้อยต้องมีรายการดังน้ี 

1. ชื่อ สถานท่ีอยู่ หรือ ท่ีท าการของผู้รับเงิน

2. วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน

3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร

4. จ านวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร

5. ลายมือช่ือผู้รับเงิน

*หากใบเสร็จรับเงินหายให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงผู้รับเงินรับรองแทนได้

*การแก้ไขใบเสร็จรับเงินใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ แล้วให้ผู้รับเงิน

ลงลายมือช่ือก ากับไว้ทุกแห่ง



ตัวอย่างเอกสาร

➢เงินทดรองราชการ

➢ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ



ขอบคุณค่ะ


