
 
ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ประกอบการปฏิบัติงาน  

สําหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์อนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี  
ประจําปีงบประมาณ 2554 

 
1)   พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2553    
           ลักษณะการเดินทางม ี 3 แบบ 

1. การเดินทางไปราชการลักษณะช่ัวคราว 
- ระยะเวลาส้ัน มกีําหนดแน่นอน เนื้องานเสร็จส้ินเมื่อครบกําหนดเวลา 

2. การเดินทางไปราชการลักษณะประจํา 
- มีอัตรา ณ สํานกังานแห่งใหม่ 
- ปฏิบัติงานตามท่ีไดร้ับบรรจุ (สอบเล่ือนระดบั) 
- เจตนาให้ไปอยู่นาน / ตลอดไป 
- ไม่มีอตัราว่าง 
- ลักษณะงานไม่ส้ินสุด / มีระยะเวลานาน 

3. กลับภูมิลําเนา 
 

ข้ันตอนในการใช้สิทธ ิ
1. ได้รบัอนมุัติให้เดนิทางไปราชการ 
2. ยืมเงินราชการ 
3. เดินทางไปราชการ 
4. อนุมตัิเบกิค่าใช้จ่าย 
 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการลักษณะช่ัวคราว     หลักการพิจารณา 
1. ปฏิบัติราชการนอกท่ีตัง้สํานกังานตามคําส่ังผู้บังคับบญัชา หรือตามหน้าท่ีงานปกต ิ
2. สอบคัดเลือก รับการคัดเลือกตามท่ีได้รับอนุมตัิจากผู้บังคับบญัชา 
3. ไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตําแหน่ง  ไปรักษาราชการแทน 
4. การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวา่งเวลาท่ีอยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรบัราชการ

ประจําในต่างประเทศ 
5. การเดินทางขา้มแดนช่ัวคราวเพ่ือไปปฏิบตัิราชการในดนิแดนต่างประเทศตามข้อตกลง

ระหว่างประเทศ 
สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมตัิเดินทาง / ออกจากราชการ 
ผู้มีอํานาจอนุมตัิ  ตอ้งอนุมตัิระยะเวลาก่อน/หลังเดนิทางตามความจําเปน็ 

ผู้ได้รบัอนมุัติให้ลากิจ / ลาพักผ่อน ต้องขออนมุัตริะยะเวลาดังกล่าวในการเดนิทางด้วย 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่ัวคราว 
1. ค่าเบี้ยเล้ียงเดนิทาง 
2. ค่าเช่าท่ีพัก 
3. ค่าพาหนะ 
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเปน็ต้องจ่ายเนื่องในการเดนิทางไปราชการ 

 

อัตราเบ้ียเลีย้งเดินทาง (เหมาจ่าย) (บาท) 
ประเภท  :  ระดบั อัตรา : บาท 

ท่ัวไป          : ปฏิบัติงาน , ชํานาญงาน , อาวุโส 
วิชาการ       :  ปฏิบตัิการ , ชํานาญการ , ชํานาญการพิเศษ 
อํานวยการ   : ตน้ 

 
240 

ท่ัวไป          :  ทักษะพิเศษ 
วิชาการ       :  เช่ียวชาญ ,  ทรงคุณวุฒ ิ
อํานวยการ   :  สูง 
บริหาร        :  ต้น , สูง 

 
 

270 

 

   ***  หมายเหต ุ:  เริ่มใช้ตัง้แต่ วนัท่ี  22  ธันวาคม 2553  เป็นต้นไป 
 
การนับเวลาเบิกเบ้ียเลี้ยง 
1. ออกจากท่ีอยู่หรือท่ีทํางานปกติจนกลับถึงท่ีอยู่หรือท่ีทํางานปกต ิ
2. กรณีพักแรม 24 ช่ัวโมง เปน็ 1 วัน เศษเกิน 12  ช่ัวโมง  (12 ช่ัวโมง15  นาที) นับเป็น 1 วัน 
3. กรณีไม่พักแรม  ไมถ่ึง 24 ช่ัวโมง และส่วนท่ีไม่ถงึนัน้เกนิ 12 ช่ัวโมง นบัเปน็ 1 วัน  หากไม่

เกิน 12 ช่ัวโมง แต่เกนิ 6 ช่ัวโมง ขึน้ไป นับเป็นครึ่งวัน 
4. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบตัิราชการให้นับตั้งแตเ่ริ่มปฏิบตัิราชการ 
5. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน หลังเสร็จส้ินปฏิบตัิราชการให้นบัถึงส้ินสุดเวลาปฏิบัตริาชการ 

 
ค่าเช่าท่ีพัก เบกิในลักษณะจ่ายจริง หรือ เบกิในลักษณะเหมาจ่าย 
1. กรณีเดินทางไปในท้องท่ีท่ีมคี่าครองชีพสูง / เปน็แหล่งท่องเท่ียวให้หวัหน้าส่วนราชการใช้

ดุลพินิจอนมุัต ิให้เบิกค่าท่ีพักสูงกว่าอัตราท่ีกําหนดเพ่ิมขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 
2. กรณีหวัหน้าคณะ ตําแหน่งประเภทวิชาการ : ทรงคุณวฒุิ ตําแหนง่ประเภทบริหาร : สูง เบิก

ในลักษณะจ่ายจรงิ 
3. หลักจ่ายจรงิ  

ตําแหนง่ประเภทท่ัวไป  : ปฏิบัติงาน , ชํานาญงาน,อาวโุส 
ตําแหนง่ประเภทวิชาการ  :  ปฏิบตัิการ , ชํานาญการ , ชํานาญการพิเศษ 

     ตําแหนง่ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ลงมาให้พักคู่ เวน้แตไ่ม่เหมาะสม หรือมเีหตุจําเปน็ 
4. กรณีผู้เดินทางไม่เลือกจ่ายจริง ให้เลือกเหมาจ่ายได ้
5. กรณีเดินทางเปน็หมู่คณะใหเ้ลือกเบกิค่าเช่าท่ีพักในลักษณะเดียวกนัท้ังคณะ 
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อัตราค่าเช่าท่ีพัก เบกิในลักษณะจ่ายจริง  (อัตรา บาท  :  วัน) 
ประเภท   :   ระดับ พักเดี่ยว พักคู่ 

ท่ัวไป     :  ปฏิบัตงิาน , ชํานาญงาน ,อาวุโส 
วิชาการ  :   ปฏิบัติการ , ชํานาญการ , ชํานาญการพิเศษ 
อํานวยการ  :  ตน้ 

1,500 850 

ท่ัวไป     :  ทักษะพิเศษ 
วิชาการ   :   เช่ียวชาญ 
อํานวยการ  :  สูง 
บริหาร   :  ต้น 

2,200 1,200 

วิชาการ :  ทรงคุณวุฒ ิ
บริหาร   :  สูง 

2,500 1,400 

 
อัตราค่าเช่าท่ีพักเบิกในลักษณะเหมาจ่าย  (อัตรา บาท  :  วัน) 

ประเภท   :   ระดับ กทม./
ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด 

ท่ัวไป     :  ปฏิบัตงิาน , ชํานาญงาน ,อาวุโส 
วิชาการ :   ปฏิบัติการ , ชํานาญการ ,ชํานาญการพิเศษ 
อํานวยการ  :  ตน้ 

750 600 

ท่ัวไป     :  ทักษะพิเศษ 
วิชาการ :   เช่ียวชาญ 
อํานวยการ  :  สูง 
บริหาร   :  ต้น , สูง 

1,200 1,200 

 
ค่าพาหนะ 
1. ค่าโดยสาร ค่ารถรบัจ้าง  
2. ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง  ค่าระวางบรรทุก 
3. ค่าจ้างคนหาบหามส่ิงของของผู้เดนิทาง 

ค่าพาหนะประจําทาง  :  รถไฟ รถโดยสาร เรอืกลประจําทาง และยานพาหนะอ่ืน ๆ  ซึ่ง 
ให้บริการสําหรับบุคคลท่ัวไป  มเีส้นทางแน่นอน  อัตราค่าโดยสาร และค่าระวางแนน่อน 
. 
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อัตราการเบิกค่าพาหนะ 
ประเภท  :  ระดบั รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน 

ท่ัวไป     :  ปฏิบัตงิาน  
วิชาการ :   ปฏิบัติการ 

ตามท่ีจ่ายจริง 
โดยประหยัด 

ตามท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด 
ตั้งแต่ชัน้ 2 ลงมา 

 

ท่ัวไป :  ชํานาญงาน , อาวโุส ,            
ทักษะพิเศษ 
วิชาการ :   ชํานาญการ ,   
ชํานาญการพิเศษ ,เช่ียวชาญ , 
ทรงคุณวุฒ ิ

ตามท่ีจ่ายจริง 
โดยประหยัด 
 

รถดว่นพิเศษหรือรถดว่นพิเศษ 
ช้ันท่ี 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บน
อ.ป.) 
*แนบกากตั๋ว 

ช้ันประหยัด 
ได้ 1 เท่ียว 
 
 
 

อํานวยการ  :  ตน้ , สูง 
บริหาร   :  ต้น , สูง 

  ช้ันธรุกิจ 

 

หลักฐานการเบิกค่าเครื่องบิน 
1. กรณีมหีนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้กอ่นให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐานในการเบิกเงนิ 
2. กรณีจ่ายเปน็เงินสด  ให้ใช้ใบเสร็จรบัเงนิ และกากตั๋ว 
3. กรณีซือ้ E-Ticket  ให้ใช้ใบรับเงนิท่ีแสดงรายละเอียดการเดนิทาง (Itinery Receipt) 
 

หลักการเบิกค่ารถรับจ้าง (Taxi) 
1. ไม่มีพาหนะประจําทาง 
2. มีพาหนะประจําทาง แตม่ีเหตุผลและความจําเป็นต้องช้ีแจงไว้เป็นหลักฐาน 
3. กรณีไปราชการไม่พักแรมไมส่ามารถเบกิค่ารถรบัจ้างได ้    

ยกเว้น ออกเดนิทางหรอืกลับท่ีพักไมม่ีรถประจําทาง  จึงจะเบกิจ่ายได้ในเท่ียวนัน้ 
ประเภท  :  ระดบั สิทธิการเบิก 

ท่ัวไป     :  ปฏิบัตงิาน  
วิชาการ    : ปฏิบัติการ 

ไม่มีสิทธิเบกิรถรับจ้าง    ยกเว้น 
-กรณีมสัีมภาระเดินทาง   ไม่มียานพาหนะประจํา
ทางหรือต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแ์ก่ทาง
ราชการ 

ท่ัวไป :  ชํานาญงาน , อาวโุส ,   ทักษะ
พิเศษ 
 
วิชาการ :   ชํานาญการ ,   ชํานาญการ
พิเศษ ,เช่ียวชาญ , ทรงคุณวุฒ ิ
 
อํานวยการ  :  ตน้ , สูง 
บริหาร   :  ต้น , สูง 

-ไปกลับระหว่างท่ีพักหรือท่ีทํางานกับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง/สถานท่ีจัดยานพาหนะท่ี
ต้องใช้ในการเดินทางไปราชการ 
-ไปกลับระหว่างท่ีพัก กบัสถานท่ีปฏิบตัิราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไมเ่กิน 2 เท่ียว 
(ยกเวน้การสอบคดัเลือก) 
-ไปราชการในเขต กทม. 
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หลักการเบิกค่ารถรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 
1.  ข้ามเขตจังหวดักรุงเทพฯ – จังหวัดท่ีมีเขตติดต่อกบักรุงเทพฯ       หรือข้ามเขตจังหวดัท่ี

ผ่าน กรุงเทพฯ ใหเ้บิกไม่เกนิ 500  บาท/เท่ียว(สุวรรณภูมิ/นครปฐม/นนทบรุี) 
2. ข้ามเขตจังหวัดอ่ืนๆ (นอกเหนือข้อ1)    ให้เบิกไม่เกนิ 400  บาท/เท่ียว 
3. ระหว่างศูนย์ฯ  ถึง สถานรีถไฟอ.วารนิฯ  /บริษัทนครชัยแอร ์ เท่ียวละ  150  บาท     

       ระหว่างศูนย์ฯ  ถึง  สนามบิน  ไม่เกินเท่ียวละ  250  บาท   หรือตามใบเสร็จเรียกเก็บ  
 การเบิกค่ารถรับจ้างภายในเขตกรุงเทพฯ  และ นนทบรุ ีให้เบกิไมเ่กินเท่ียวละ 250  บาท  ดงันี ้
          -  สถานรีถไฟ  ใหต้ัง้ต้นจากสถานีท่ีใกล้สถานท่ีประชุมอบรมหรือท่ีพักมากท่ีสุด    

-  สถานรีถโดยสาร  ให้ตัง้ตน้จากบริษัทนครชัยแอรห์รือขนส่งหมอชิต                    
 

หลักการเบิกค่ารถสว่นตัว   
 การใช้รถต้องได้รบัอนญุาตจากผู้บังคับบญัชาก่อนการเดนิทาง  จึงมีสิทธเิบิกเงินชดเชย      
อาศัยเส้นทางกรมทางหลวงและลงช่ือรับรองระยะทาง  โดยขอใช้แบบฟอร์มท่ีงานยานพาหนะ  กลุ่ม
อํานวยการ 

อัตราเบิก    รถยนต์                4  บาท ต่อ   1  กิโลเมตร    
      รถจักรยานยนต ์     2  บาท ตอ่  1  กิโลเมตร  
 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นเน่ืองในการเดินทางไปราชการ    
1. จําเป็นต้องจ่ายหากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถงึจุดหมาย   
2. ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ กําหนดไว้เฉพาะ   
3. ไม่เกี่ยวกับเนื้องานท่ีปฏิบตั ิ

 
หลักการเทียบตําแหน่งบุคคลภายนอกซ่ึงมิไดเ้ป็นข้าราชการ  
1. มีกฎหมายอ่ืนกําหนดสิทธิไว้สูงกว่าระดับท่ี กระทรวงการคลังเทียบ ให้ใช้สิทธิในระดับ

ตําแหน่งท่ีกฎหมายนั้นกําหนด 
2. กระทรวงการคลังเทียบตําแหน่งไว้เกินกว่า 1 ตําแหน่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วน

ราชการ 
3. ตําแหน่งนอกเหนือจากท่ีกระทรวงการคลังได้เทียบไว้แล้วให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วน

ราชการเจ้าของงบประมาณ โดยคํานึงถึงตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน คุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางาน และภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

4. หากต้องการ เบิก สูงกว่ าระดับ ท่ี  กระทรวงการคลัง ได้ เ ทียบไว้  ให้ขอตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 
การเทียบตําแหน่งสําหรับ ข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง / 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ / คณะส่ือมวลชน / ลูกจ้าง / พนักงานราชการ  ให้เทียบตามหนังสือท่ี กค 
0406.6/ว 104 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2551 
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การเทียบตําแหน่งสําหรบั  ข้าราชการส่วนท้องถิน่  /  ผู้ดํารงตาํแหนง่ทางการเมอืงของท้องถิ่น   
ให้เทียบตามหนังสือท่ี กค 0406.6/ว 105 ลงวันท่ี 22 กนัยายน 2551 

การเทียบตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา   ให้เทียบตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค 0406.6/31388  ลงวันท่ี 24  พฤศจิกายน 2551 

 

หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   
1.  ตน้เรื่องไปราชการ (ถ้าม)ี 
2.  หนังสืออนุมตัิให้ไปราชการ 
3.  แบบรายงานการเดนิทาง (แบบ 8708) 
4.  ใบเสร็จรับเงินคา่เช่าท่ีพัก กรณีจ่ายจริง  

 5.  ค่าพาหนะ 
      5.1  ค่ารถไฟช้ัน 1 แนบกากตั๋ว 
      5.2  ค่าเครื่องบินแนบกากตัว๋ พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
      5.3  ใบเสร็จรบัเงนิค่าทางดว่น (ใช้รถยนต์ทางราชการ) 
      5.4  ใบเสร็จรบัเงนิค่าน้าํมันเช้ือเพลิง ระบหุมายเลขทะเบียนรถยนต์ท่ีได้รบัอนมุัติใหไ้ป
ราชการ 
      5.5  ค่าพาหนะรับจ้าง (แบบ บก.111) 
      5.6  หนงัสืออนมุัติให้เดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พรอ้มแนบระยะทางของกรมทางหลวง  

6.  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) กรณีจําเปน็เรง่ดว่ยในระหว่างเดนิทางท่ีทําให้ไม่สามารถเดินทางตอ่ได ้
 *หลกัฐานประกอบทุกอยา่งฉบับจริง  และจัดเรียงหลกัฐานตามลาํดับ 
 
ข้อผิดพลาดท่ีมักจะเกิดข้ึนกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราวในราชอาณาจักร 

ข้อผิดพลาดท่ีมกัจะเกดิขึ้นในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการช่ัวคราวใน
ราชอาณาจักร มดีังนี ้

1. ผู้เดินทางไปราชการเขียนแบบใบเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการไมค่รบถ้วน สมบูรณ์ 
และถกูตอ้ง โดยเฉพาะในเรือ่งต่อไปนี ้

- ตามคาํส่ัง/บันทึก ท่ี……….ลงวันท่ี……… ไม่ระบุเลขท่ี....วันท่ี......ขออนุญาตและ
รายช่ือผู้เดินทางรว่ม ไมค่รบถ้วน 

- ระบุการรวมเวลาไปราชการ จํานวน         วนั       ช่ัวโมงไม่ถกูต้อง 
- การคํานวณวนั เวลาในการคํานวณเพ่ือเบกิเบี้ยเล้ียงไมถู่กตอ้ง 
- ไม่ลงรายละเอียดในการเดินทางในช่องหมายเหต ุ
- ช่ือพนักงานขบัรถยนต์และทะเบียนรถยนตไ์มต่รงกับใบอนุมตัิการเดินทาง 

2. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ถกูต้อง โดยเฉพาะหลักฐานดังต่อไปนี ้
- ไม่แนบกากตั๋วเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายแต่ละรายการให้ครบถ้วน 
- รายละเอียดใน แบบ บก.111 ไม่ครบถว้น เช่น  วนัท่ีเดนิทาง ไป-กลับ บ้านเลขท่ี 

3. ไม่ออกเลขท่ีในใบอนุมตัิการเดินทาง 
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คําช้ีแจงและตัวอย่างการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศ 
(1) ท่ีทําการของผู้เบิก 
(2) เลขท่ีหนังสือ/วันท่ี ตามท่ีไดร้ับอนมุัติให้เดนิทางไปราชการ 
(3) ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกดั 
(4) เรื่องท่ีเดนิทางไปปฏิบัติงาน  ระหว่างวันท่ี………….และสถานท่ี 
(5) วัน …….เวลา….ท่ีออกเดินทางจากท่ีพักหรือสํานักงาน และวัน….เวลา…..ท่ีกลับถงึท่ีพักหรือ

สํานักงาน จํานวนรวม…….วัน………ช่ัวโมง (ให้นับย่ีสิบส่ีช่ัวโมงเปน็ 1 วันก่อน เศษท่ีเหลือ
เป็นช่ัวโมง) 

(6) จํานวนวนัและจํานวนเงนิท่ีเบิกค่าเบี้ยเล้ียง 
(7) จํานวนเงนิท่ีเบิกจ่ายคา่พาหนะ หรือ ค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง โดยดูรายละเอียดการเบิกจ่ายค่า

พาหนะในแบบ บก.111 ประกอบ 
(8) จํานวนเงนิสําหรับค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีมกีารเบิกคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ เช่นค่าธรรมเนียม

ทางดว่น ค่าธรรมเนียมสนามบิน เปน็ตน้ 
(9) จํานวนเงนิรวมท่ีเบิกคา่ใช้จ่ายท้ังหมด (ตวัเลขและตัวหนังสือ) 
(10) ลายเซ็นพร้อมท้ังช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) ตําแหน่งของผู้รับเงิน 
(11) ลายเซ็นพร้อมท้ังช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) ตําแหน่งของผู้ตรวจสอบ 
(12) ลายเซ็น ตาํแหนง่ ประทับตราช่ือ/ตําแหน่ง ของผู้บงัคับบัญชาของหนว่ยงานตน้สังกดัท่ีให้

ความเหน็ชอบหรือรับรองให้เบิกจ่ายเงนิ 
(13) จํานวนเงนิรวมท่ีเบิกคา่ใช้จ่ายท้ังหมด(ตัวเลขและตัวหนงัสือ) 
(14) ลายเซ็นพร้อมท้ังช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) 
(15) ลายเซ็นพร้อมท้ังช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง )ตําแหน่งของผู้จ่ายเงิน พร้อมท้ังวนัท่ีจ่ายเงนิ 
(16) หากเดินทางเป็นหมู่คณะ  ผู้ร่วมเดนิทางต้องลงลายมือช่ือรับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน ใน

ส่วนท่ี 2 (แบบ 8708) 
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(ตัวอย่าง)                             (แบบ 8708) 

สัญญายืมเงินเลขท่ี……009/54……วันท่ี……20  ตค.53………………. 
ช่ือผู้ยืม…นางสาวบุปผา  มงคลศิลป์………………………………จํานวนเงิน………9,880 ………บาท….. 

ใบเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ท่ีทําการ (1) ศูนย์อนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี…. 

วันท่ี  29..เดือน   ตุลาคม…พ.ศ  2553……. 
 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  …ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี….. 
 
  ตามคําส่ัง/บันทึก ท่ี (2)  สธ 0197.01/ ....97    ..ลงวันท่ี…15  ตุลาคม  2553…….ได้
อนุมัติให้ข้าพเจ้า .. (3)…นางสาวบุบผา  มงคลศิลป์…….ตําแหน่ง……นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
การ…..สังกัด…สูนย์อนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี   ..พร้อมด้วย…นส.ดูดี  มีสง่า ตําแหน่ง พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการ  นางอรวรรณ  ไชยเสน ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    
เดินทางไปปฏิบัติราชการ  (4)   ประชุมวิชาการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 
ระหว่างวันท่ี 26 – 28 ตุลาคม 2553  ณ  รร.ริชมอนด์  จ.นนทบุรี   โดยออกเดินทางจาก 
�บ้านพัก � สํานักงาน � ประเทศไทย  ต้ังแต่วันท่ี(5) 25..เดือน ตุลาคม...พ.ศ 2553.เวลา  08.30 ..น. 
และกลับถึง�บ้านพัก�สํานักงาน�ประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี 28.เดือน ตุลาคม .พ.ศ 2553..เวลา 20.40.น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งน้ี …3….วัน      12..10    ช่ัวโมง  
 
 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ  ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง ดังนี ้
ค่าเบี้ยเล้ียงเดนิทาง ประเภท   ก                    จํานวน (6)…4....วัน         รวม         2,160  บาท 
ค่าเช่าท่ีพัก ประเภทจ่ายจรงิ  /  เหมาจ่าย     จํานวน………. .3….วนั       รวม           6,750 บาท 
ค่าพาหนะ  (7)………..    ตามแบบ บก.111           รวม         13,720 บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ……………………                      ………………………            รวม        ……(8)…บาท 
            รวมท้ังส้ิน                       9)  22,630  บาท 
จํานวนเงนิ (ตัวอักษร)  (9)    (สองหม่ืนสองพันหกร้อยสามสิบบาทถว้น) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองรายการท่ีกล่าวมาข้างตน้เปน็ความจรงิ และหลักฐานการจ่ายท่ีส่งมาดว้ย 
จํานวน …1…..ฉบบั รวมท้ังจํานวนเงนิท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
    

ลงช่ือ……………..(10)………………ผู้ขอรับเงิน 
                (นางสาวบุปผา มงคลศิลป์) 
     ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุชชํานาญการ 
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ไดต้รวจสอบหลักฐานการเบกิจ่ายท่ีแนบถกูต้อง 
เห็นควรอนุมตัิใหเ้บิกจ่ายได ้

ลงช่ือ………………..(11)…………………….. 
(…………………………….…………..…………) 

ตําแหนง่……………………………..……………… 
วันท่ี…………………………………………………… 

อนุมตัิให้จ่ายได ้
 

ลงช่ือ………………..(12)….………………….. 
(…………………………….……………..…………) 
ตําแหนง่……………………………..……………… 
วันท่ี………………………………………………..… 

 
 ได้รบัเงนิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จํานวน…(13)…22,630…………….บาท 
(…สองหม่ืนสองพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน…..) ไว้เปน็การถูกต้องแล้ว 
 
 
         ลงช่ือ…….......(14)…………….ผู้รับเงิน       ลงช่ือ………….…(15)……….…….ผู้จ่ายเงิน 
          (…นางสาวบุปผา  มงคลศิลป์..)                         (…นางสาวบุปผา  มงคลศิลป์.) 
ตําแหนง่นักวชิาการสาธารณสุชชํานาญการ      ตําแหนง่นักวชิาการสาธารณสุชชํานาญการ  
           วันท่ี…29  ตลุาคม  2553………                           วันท่ี……29  ตุลาคม  2553 
 
จากสัญญาเลขท่ี…009/54……วันท่ี……20  ตค.53……………….…… 
 
หมายเหต ุ   
วันท่ี 25  ตุลาคม 2553      วันท่ี 28  ตุลาคม 2553 
นางสาวดดูี  มีสง่า ออกเดินทางจากบ้านพักเวลา 08.50 น  และกลับถงึบ้านพักเวลา 21.15 น. 
นางอรวรรณ  ไชยเสน ออกเดินทางจากบ้านพักเวลา 09.00 น  และกลับถงึบ้านพักเวลา 21.00 น. 
 
คําช้ีแจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ

เริ่มต้นและส้ินสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวัน เวลา 
ท่ีแตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

  2. กรณีย่ืนขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงนิและวนัเดอืนปท่ีี
รับเงิน กรณีท่ีมีการยืมเงิน  ให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับเงิน เลขท่ีสัญญายืม และวันท่ีอนุมัติเงินยืม
ด้วย 

 3. กรณีท่ีย่ืนขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน 
ท้ังนี้ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลาย   มือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2) 
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หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ช่ือส่วนราชการ        ศูนย์อนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี                 จังหวดั อุบลราชธาน ี
ประกอบใบเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางของ นางสาวบุปผา  มงคลศิลป์   และคณะ  ลงวนัท่ี 29 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2553 
 

จํานวนเงนิรวมท้ังส้ิน (ตัวอักษร)…(สองหม่ืนสองพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
 
 

 
 
 
คําช้ีแจง 1. ค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเช่าท่ีพักให้ระบุอัตราวันละและจํานวนวันท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลใน  
               ช่องหมายเหตุ 

2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็ฌนผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีได้รับเงิน กรณีเป็นการรับ 
   จากเงินยืม ให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับจากเงินยืม 

 3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ท่ีขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน  
   เป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน 

ค่าใช้จ่าย 
ลง

ลายมือ
ช่ือ ลําดับ 

 
ช่ือ ตําแหน่ง 

ค่า
เบี้ย
เล้ียง 

ค่าเช่า
ท่ีพัก 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้ 
จ่ายอื่น 

รวม 
(16) 

วัน เดือน 
ปี 

หมาย
เหตุ 

1 นส. บุปผา  
มงคลศิลป์ 

นวกสธ.ชก 720 2,250 4,940 - 7,910  29 ต.ค. 
53 

 

2 นส. ดูดี  มี
สง่า 

พยาบาลวิชา
ชํานาญการ 

720 2,250 4,440 - 7,410  29 ต.ค. 
53 

 

3 นาง
อรวรรณ  
ไชยเสน 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชํานาญการ 

720 2,250 4,340 - 7,310  29 ต.ค. 
53 

 

           

           
           
           
           

รวมเงิน 2,160 6,750 13,720 - 22,630 
สัญญายืมเลขท่ี 9/54 วันท่ี 20 

ตค.53 

������………………………�	
������� 

          (��������  	�
�����) 

���������ก���ก�����������������ก�� 

                  ������   29  ����
	  2553 
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2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552 

 
สาระสําคัญประกอบดว้ย  
การฝึกอบรม  หมายถึง  การอบรม  การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบตัิการ  การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบตัิการ  การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดงูาน การฝึกงานหรอืท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ   โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดท่ีแนน่อน  มี
วัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาบุคลากรหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน  โดยไม่มีการรับปรญิญา
หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาต่อ ไม่ใช่การประชุมหารือ
ระหว่างส่วนราชการ ไม่ใช่การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
บุคลากรของรฐั หมายถึง ข้าราชการทุกประเภท รวมท้ังพนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ส่วนราชการ หมายถงึ สํานกันายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่าง
อ่ืนท่ีมีฐานะเปน็ หรือเทียบเท่าซึ่งไม่มฐีานะเป็นกรม แตม่ีหัวหนา้ส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นอธิบด ี
การดูงาน หมายถึง  การเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่งกาํหนดไว้ใน
โครงการ หลักสูตร หรือในการแผนการจัดการประชุมระหวา่งประเทศให้มกีารดูงาน ก่อนระหวา่ง 
หรือหลัง รวมถึงโครงการ หลักสูตรท่ีมีเฉพาะการดงูานภายในประเทศท่ีหนว่ยงานของรฐัจัดขึ้น 
 
การฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ประเภท  ได้แก ่
 

การฝึกอบรมประเภท ก  :  ผู้เข้าอบรมเกนิกึ่งหนึง่เปน็บุคคลากรของรฐัซึง่เปน็ 
ข้าราชการตําแหน่งประเภทท่ัวไป  : ทักษะพิเศษ 
ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ  : เช่ียวชาญ  , ทรงคุณวฒุ ิ
ข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ  :  สูง 
ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหาร      :  ต้น  , สูง 
 

การฝึกอบรมประเภท ข  : ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบคุคลากรของรัฐซึ่งเป็น 
ข้าราชการตําแหน่งประเภทท่ัวไป  : ปฏิบัติงาน ,ชํานาญงาน , อาวโุส 
ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ  : ปฏิบัตกิาร , ชํานาญการ , ชํานาญการพิเศษ 
ข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ  :  ต้น 
 

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก: ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่ง  มิใช่บุคลากรของรฐั   
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หลักการจัดฝกึอบรม 
1. โครงการ / หลักสูตร การฝึกอบรมท่ีส่วนราชการเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ต้อง

ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
2. การจัดฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมให้ส่วนราชการพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ท่ีปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้น ตามจํานวนท่ีเห็นสมควรและให้
พิจารณาในด้านการเงินก่อนด้วย 

3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอกจัดได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น 
4. การจัดฝึกอบรม การเดินทางไปจัด (เจ้าหน้าท่ี) และการเข้ารับการฝึกอบรม (ผู้เข้าอบรม) ต้อง

ได้รับอนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติเดินทางไปราชการและการ
จัดการประชุมของทางราชการ 

 

บุคคลท่ีจะเบิกค่าใช้จ่ายได ้
1. ประธานในพิธีเปดิ – ปดิ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
2. เจ้าหนา้ท่ี 
3. วิทยากร 
4. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
5. ผู้สังเกตการณ์ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้ให้ส่วนราชการผู้จัดเปน็ผู้เบกิจ่าย หากจะเบิกจ่ายจากส่วนราชการตน้สังกดัให้ทํา

ได้ เมื่อผู้จัดร้องขอและต้นสังกัดตกลง 
 

ประเภทของค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม 
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม 
2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
4) ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบตัร 
5) ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์ 
6) ค่าใช้จ่ายในการตดิตอ่ส่ือสาร 
7) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
8) ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเปน็ในการจัดฝึกอบรม 
9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
10) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
11) ค่าอาหาร 
12) ค่าเช่าท่ีพัก 
13) ค่ายานพาหนะ 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ท่ีไม่ต้องทําตามระเบียบพัสดุ ไดแ้ก่ ค่าสมนาคณุวิทยากร คา่อาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 
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การเบิกจ่ายตามระเบียบ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัยกาํหนด     ดังน้ี 
ลําดับ รายการค่าใช้จ่าย ระเบียบใหม่ กรมฯกําหนด 

1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้/ตกแต่งท่ี
อบรม /พิธีเปิด-ปิด/ค่าพิมพ์/ค่าถ่าย
เอกสาร/ค่า เ ช่า อุปกรณ์และค่ า
ติดต่อส่ือสาร 
*วัสดุ อุปกรณ์ เ ช่น LCD,โน้ตบุ๊ค 
ฯลฯ ให้ใช้ของหน่วยงาน 
ยกเว้น มีความจําเป็นต้องเช่า  
 
 
 
 
*ค่าเช่าสถานท่ีจัดประชุม 

เบิกเท่าท่ีจ่ายจริงตาม
ดุลยพินิ จของหั วหน้ า
ส่วนราชการ 

ต าม ท่ี จ่ า ย จริ ง ไ ม่ เ กิ น
ความจําเป็น 
 
 
ดุลพินิจผอก.ศูนย์ 
 
ให้จัดหาสถานท่ีประชุม 
อบรม สัมมนา ภายใน
หน่ ว ย ง าน  /  สถ าน ท่ี
ราชการ 
 
คํานึงถึงความประหยัด 
สะดวกเหมาะสมในการ
เ ดิ นท า ง  เ ช่ นสถาน ท่ี
ร า ช ก า ร  ส ถ า น ท่ี ท่ี
เครือข่าย ศูนย์เขต 
 

2 ค่าสมนาคุณในการดูงาน ไม่จํากัดอนุมัติตามดุลย
พินิจหน.ส่วนราชการ 
 

หน่วยงานละ1,500  บาท 

3 -ค่ากระเป๋าเอกสาร สําหรับการ
ประชุม/สัมมนา/อบรมท่ีมีภาคี
เครือข่าย/บุคคลภายนอกเข้าร่วม
ป ร ะ ชุ ม ท่ี จํ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ผ ยแ พ ร่ 
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และงาน
ของกรมอนามัย ให้เป็นดุลพินิจของ
ผอก.สํานัก/กอง/ศูนย์ 
 
- ค่าซองพลาสติก หรือถุงผ้าสําหรับ
การประชุม/อบรม/สัมมนาเฉพาะ
บุคคลากรกรมอนามัย 
 
 

ไม่จํากัด ฯ ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินใบละ 
200 บาท 
 
 
 
 
 
 
ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินใบละ 
100 บาท 
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ลําดับ รายการค่าใช้จ่าย ระเบียบใหม่ กรมฯกําหนด 
4 ค่าสมนาคุณวิทยากรของรัฐ 

-ประเภท ข /บุคคลภายนอก 
-ประเภท ก 
 
ค่าสมนาคุณวิทยากรมิใช่ของรัฐ 
- ประเภท ข /บุคคลภายนอก 
 
- ประเภท ก 
 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ท่ีมีความรู้
ความสามารถพิเศษจําเป็นต้องจ่าย
ในอัตราสูงกว่า 
 
วิทยากรท่ีเป็นจนท.กรมอนามัย 
- การบรรยาย  
- การอภิปราย ไม่เกิน 5 คน 
 (รวมผู้ดําเนินการอภิปราย) 
- วิทยากรประจํากลุ่ม ไม่เกิน 2 คน/
กลุ่ม 
 

(บาท : ชม. : คน) 
-ไม่เกิน 600 
-ไม่เกิน 800  
 
 
-ไม่เกิน 1,200 
 
-ไม่เกิน 1,600  
 
-ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หน.ส่วนราชการ 
 

(บาท : ชม. : คน) 
-ไม่เกิน  600  
-ไม่เกิน  800  
 
 
-ไม่เกิน 1,200 
 
-ไม่เกิน 1,600  
 
- ต้องขออนุมัติจากอธิบดี 
ว 
ว 
 
 
ไม่เกิน  600  
ไม่เกิน  300 
 
 
 
ไม่เกิน  300 

5 ค่าท่ีพักเดี่ยว   (บาท:วัน:คน) 
- ประเภท ก 
- ประเภท ข / บุคคลภายนอก 
 
 
 
 
ค่าท่ีพักคู่       (บาท:วัน:คน) 
- ประเภท ก 
- ประเภท ข / บุคคลภายนอก 

(บาทบ(((บาท 
ไม่เกนิ  2,000   
ไม่เกนิ  *1,200 
*กรณีมีเหตุจําเป็นไม่อาจ
พักรวมกับผู้อืน่ได้หรือไม่
เหมาะสม 
  
 
ไม่เกนิ 1,100 
ไม่เกนิ    750 

บ 
เบิกตามระเบียบ 
ใช้ folio และ  
ใบเสร็จรับเงนิแนบแล 
ใบ 

ค่าท่ีพัก :    การฝึกอบรมของส่วนราชการ   ท่ีผู้จัดอบรมไม่จัดท่ีพักใหห้รือจัดใหบ้างส่วน ให้ผู้เขา้อบรม
เบิกค่าท่ีพัก   ในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการได้  
ประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ตดิตามและวิทยากร จัดให้พักและค่าเช่าท่ีพักตามความเหมาะสม 
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ลําดับ รายการค่าใช้จ่าย ระเบียบใหม่ กรมฯกําหนด 
6 ค่าอาหาร  (บาท:คน:วัน) 

 
สถานท่ีราชการ สถานท่ีเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกประเภทการฝึกอบรม 
-เขตภาคทุกภาค นอกเหนอืจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ทุก
ระดบัการฝึกอบรม 

 
ตามท่ีจ่ายจริงมือ้ละไม่
เกิน 150 
 
 
 
 
 
 
มื้อละ 25 
 

 
ตามท่ีจ่ายจริง 
1 มื้อไมเ่กิน 350 
2 มื้อไมเ่กิน 600 
ครบมือ้ไมเ่กิน 800 
 
ตามท่ีจ่ายจริงมือ้ละไม่
เกิน 250 
 
มื้อละ 25 
 

7 เบี้ยเล้ียง : ให้นบัเวลาตัง้แตอ่อกจากท่ีพัก  จนกลับถึงท่ีพัก  แล้วนําจํานวนวันท้ังหมดมาคูณ
กับอัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางตอ่วัน   และใหห้ักค่าอาหารท่ีผู้จัดเล้ียง  ในอัตรามื้อละ 1/3 ของ
อัตราเบี้ยเล้ียงท้ังหมด  ท้ังนี้ให้นบั 24  ช่ัวโมงเป็น 1 วัน หรอืมากกว่า 12 ช่ัวโมง ให้ถือเป็น 
1 วัน       เดินทางล่วงหน้า ไดไ้ม่เกิน  24  ช่ัวโมง 
 
ตัวอยา่ง นส. ดวงใจ ซื่อสัตย์  ขา้ราชการประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ เดนิทางออก
จากท่ีพักวนัท่ี 22 ธนัวาคม 255x เวลา 08.40น. โดยรถประจําทาง เพ่ือร่วมประชุมวิชาการ
ในวันท่ี 23-24 ธันวาคม 255x ผู้จัดเปดิรบัลงทะเบียนวันท่ี 23 ธนัวาคม 255x เวลา 08.30 
– 09.00น. และจัดอาหารกลางวนัให้ 2 มื้อ จัดอาหารเย็นให้ 1 มื้อ และเดนิทางกลับถึงท่ีพัก
วันท่ี 24  ธนัวาคม 255x เวลา 20.50น.โดยเครื่องบนิ ได้ 3 วนั คูณดว้ยเบี้ยเล้ียง 240 บาท 
ได้เท่ากับ 720 บาท หักคา่อาหารท่ีผู้จัดเล้ียง  3 มื้อ เท่ากับ 240 บาท จะเหลือเบี้ยเล้ียง  
480  บาท 

8 ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบิกตามจ่ายจริงไม่
กําหนด 

เบิกไดต้ามท่ีหนว่ยงานผู้
จัดเรียกเก็บ 
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 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร  ดังน้ี 
 1. ช่ัวโมงการฝึกอบรมท่ีมีลักษณะเปน็การบรรยาย  ใหจ่้ายค่าสมนาคุณวิทยากรไดไ้ม่เกนิ 1 คน 
 2.  ช่ัวโมงการฝึกอบรมท่ีมีลักษณะเปน็การอภิปรายหรอืสัมมนาเปน็คณะ    ให้จ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรไดไ้ม่เกิน 5 คน  โดยรวมถึงผู้ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาท่ีทําหน้าท่ีเช่นเดียวกับวทิยากร
ด้วย 
 3. ช่ัวโมงการฝึกอบรมท่ีมีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือ
สัมมนา  หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม  ซึ่งได้กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม   และ
จําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 
 4. ช่ัวโมงการฝึกอบรมใดมวีทิยากรเกนิกว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ตาม (1) (2) หรือ (3)  ใหเ้ฉล่ีย
จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไมเ่กินภายในจํานวนเงินท่ีจ่ายไดต้ามหลักเกณฑ์ 
 5. เพ่ือประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร   การนบัช่ัวโมงการฝึกอบรมให้นบัตาม
เวลาท่ีกาํหนดในตารางการฝึกอบรม   โดยไมต่้องหักเวลาท่ีพักรบัประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่มแต่
ละช่ัวโมง  การฝึกอบรมต้องมีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 นาที  กรณีการฝึกอบรมมีเวลา
ไม่ถงึ 50 นาที  แต่ไมน่้อยกว่า 25 นาที  ให้เบกิค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึง่หนึ่ง 
 

หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม 
1. โครงการ หรือหลักสูตรการอบรมท่ีไดร้ับอนุมตัิเรียบร้อยแล้ว 
2. ตรารางการอบรม / กําหนดการอบรม /AGENDA 
3. หนังสือส่งตัวจากตน้สังกดัของผู้เข้ารับการอบรม (กรณีผู้จัดจ่ายค่าเบี้ยเล้ียง/ ท่ีพัก/พาหนะ 

ให้ผู้เข้ารับการอบรม) 
4. คําส่ังหรือหนังสืออนมุัติใหเ้ดินทางไปจัดการฝึกอบรมของคณะผู้จัด 
5. รายช่ือของผู้เขา้รับการอบรม พร้อมลายมือช่ือผู้เข้ารับการอบรม เช้า – บ่าย (กรณีอบรม

เต็มวัน) 
6. ใบเสร็จรับเงนิ หรือใบสําคญัรับเงินค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
    สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (สําหรับผู้จัดท่ีเบิกจ่ายให้กับผู้เข้ารบัการอบรม/ผู้อบรมท่ี    
     หนว่ยงานให้เบกิแบบจ่ายจริง) 
7. ใบเสร็จรับเงนิค่าเช่าท่ีพัก (สําหรบัผู้จัดท่ีเบิกจ่ายใหก้ับผู้เข้ารบัการอบรม / ผู้เข้าอบรมท่ี

หนว่ยงานให้เบกิตามท่ีจ่ายจริง) 
8. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 

8.1 ค่าพาะหนะ (แบบ บก.111) 
8.2 ค่าเครือ่งบนิ แนบกากตัว๋ พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
8.3 ค่ารถไฟช้ัน ๆ แนบกากตัว๋ 
8.4 ใบเสร็จรับเงนิค่าทางดว่น 
8.5 ใบเสร็จรับเงนิค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง ระบุหมายเลขทะเบียนรถท่ีได้รบัอนมุัตไิปราชการ 
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9. ค่าตอบแทนวิทยากร 
9.1  หนงัสือเชิญวิทยากร 
9.2  หนงัสือตอบรบัวิทยากร 
9.3  หนงัสืออนุมตัิเดนิทางจากต้นสังกัดสําหรับขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสหกิจ (กรณี

เบิกค่าใช้จ่ายเดนิทางท่ีผู้จัด) 
9.4   ใบสําคญัรบัเงนิ คา่ตอบแทนวิทยากร 

10. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  กรณีจําเป็นเร่งด่วยในระหวา่งจัดอบรม 
10.1 ค่าวัสด ุ
10.2 ค่าจ้างเหมา 
 

ข้อผิดพลาดท่ีตรวจพบบ่อย 
1. หลักฐานประกอบการเบิกคา่ใช้จ่ายไม่ครบถว้น  เช่น  ขาดหนังสือส่งตวัจากตน้สังกัดผู้เข้า

อบรม  ขาดหนงัสือตอบรบัวิทยากร  
2. ลายช่ือของผู้เข้ารับการอบรมกับลายมอืช่ือและหนังสือส่งตวัไมต่รงกัน 
3. ค่าเครือ่งบนิไม่แนบกากตั๋ว 
4. รายช่ือผู้เข้าพักไม่ตรงกบัแบบลงทะเบียน 
5. ลงลายมือช่ือในแบบรายงานการเดนิทาง (แบบ 8708) ไม่ครบถว้น 

 
3)    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
 การเบิกจ่ายเงินคา่รับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และ ค่าอาหาร  ให้เบิกได้ในกรณี
เป็นการประชุมระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ   หรอืส่วนราชการกับรฐัวิสาหกิจ  หรือเอกชน   
ในอัตรา 
 -  ค่าอาหารว่างและเครือ่งดืม่   ไมเ่กินคนละ  25  บาท/ครึ่งวนั 
 -  ค่าอาหารกลางวนัหรืออาหารเย็น   ไมเ่กนิคนละ  80  บาท  (กรณีจัดประชุมครึง่วนัเช้า
ต่อเนื่องไปถงึบ่าย  หรือ  ครึ่งบ่ายต่อเนื่องไปถงึค่ํา 

หลักฐานการเบิก 
 1.  บันทึกขออนุมตัิจัดการประชุมของส่วนราชการ 
 2.  ระเบียบวาระการประชุม 
 3.  สรปุรายงานผลการจัดประชุม   ท่ีมีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมและลงรายมือช่ือรับรองรายงาน
การประชุมโดยผู้จัดการประชุม 
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4)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550 

สาระสําคัญ : ต้องไดร้ับการอนุมตัิจากหน.หนว่ยงาน ก่อนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  
และเป็นการปฏิบัตงิาน ณ ท่ีตั้งหนว่ยงานเท่านั้น 
วันทําการ  หมายถึง  วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ และวันอ่ืนๆท่ีส่วนราชการกําหนดเปน็อย่างอ่ืนด้วย 
วันหยุดราชการ หมายถึง  วนัเสารแ์ละวนัอาทิตย์  หรอืวนัหยุดราชการท่ีคณะรฐัมนตรี

กําหนดใหเ้ป็นวนัหยุด 
 

 การเบิกเงินค่าตอบแทน  ให้เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์  ดังน้ี 
 1. การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการในวนัทําการ  ให้มสิีทธิเบกิเงนิตอบแทนได้ไม่เกินวนัละ 4 
ช่ัวโมง ในอัตราช่ัวโมงละ  50  บาท 
 2. การปฏิบัตงิานในวนัหยุดราชการ  ให้มีสิทธิเบกิเงนิตอบแทนได้ไม่เกนิวนัละ 7 ช่ัวโมง ใน
อัตราช่ัวโมงละ  60  บาท  และให้เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท  
 

 การปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี  ไม่อาจเบิกเงินค่าตอบแทนตามระเบียบน้ีได ้
1.  การอยู่เวรรกัษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรกัษาความปลอดภัยแหง่ชาติ       หรอืตาม

ระเบียบหรือคําส่ัง อ่ืนใดเกีย่วกับการรกัษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
2.  การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  ไมเ่ต็มจํานวนช่ัวโมง 

 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  กรณีปฏิบัติงานหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้
รับรองการปฏิบัติงาน  หากปฏิบัติงานคนเดียว  ให้รับรองเอง  ท้ังนี้หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ให้เป็นไปตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  และให้
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีอาจอนุมัติปฏิบัติงานฯ  ภายใน  15 วันนับตั้งแต่วันท่ีเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงาน 
 
5) การเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2552  ตามหนังสือท่ี สธ 0201.042.1/ว.
100 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2552 
 

หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน   เพ่ือจ่ายเงนิค่าตอบแทนสําหรบั
เจ้าหนา้ท่ีท่ีปฏิบตัิงานในหนว่ยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานนอกหน่วย
บริการ หรือต่างหนว่ยบรกิาร ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ดังนี ้

1. ให้หัวหน้าหน่วยบริการกําหนดประเภทและจํานวนเจ้าท่ีตามความเหมาะสมกับความจําเปน็
ของงาน และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะเงนิบํารุง 
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2. ปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเป็นเวร หรือเป็นผลัด ติดต่อกนัไมน่้อยกว่า 8 ช่ัวโมง เวน้แต่หวัหน้า
สถานบริการได้กําหนดใหป้ฏิบัติงานตดิต่อกนัน้อยกว่า 8 ช่ัวโมง ให้ได้รบัค่าตอบแทนลดลงตาม
ส่วน เศษของช่ัวโมงถ้าไม่ถงึครั่งช่ัวโมงใหต้ดัเศษท้ิง ถา้ถึงครึ่งช่ัวโมงให้ปดัเศษเปน็ 1 ช่ัวโมง 
หรือต้องปฏิบัตงิานในลักษษณะเปน็รายช่ัวโมง แล้วแต่กรณี 
อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเวร หรือเป็นผลดั  
• แพทย์  /  ทันตแพทย์     คนละ  1,100 บาท 
• เภสัชกร       คนละ    720  บาท 
• นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวชิาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข คนละ   600  บาท 
• พยาบาลเทคนิค จพ.สาธารณสุข จพ.เทคนิค   คนละ  480   บาท 
• จนท.อ่ืน ๆ เช่น เวชระเบียน การเงนิ ใหไ้ดร้ับคา่ตอบแทนตามตาํแหนง่ท่ีครองอยู่ในปัจ

จะบัน โดยให้เบกิตามวฒุิการศึกษาท่ีเริ่มต้นของสายงานในตําแหน่งท่ีเบิกคา่ตอบแทน 
• ปวช.  หรือเทียบเท่า     คนละ    360  บาท 
• ปวส.  หรือเทียบเท่า     คนละ    480  บาท 
• ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า    คนละ    600  บาท 
• ลูกจ้างตําแหนง่อ่ืน ๆ      คนละ    300  บาท 

 
อัตราค่าตอบแทนพยาบาลท่ีได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานเป็นลักษณะเวรหรือผลดับ่ายดกึ  
เสมือนเป็นการปฏิบัตริาชการในเวลาราชการปกติ (ไม่ใช่กรณีปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ) 
• พยาบาลวิชาชีพ      คนละ 240  บาท 
• พยาบาลเทคนิค      คนละ 180  บาท 
• เจ้าหนา้ท่ีพยาบาล     คนละ 145  บาท 

 
หลักฐานประกอบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 

1. หนังสือ / คาํส่ังอนุมตัิให้เจ้าหน้าท่ีอยู่ปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
2. หลักฐานการลงช่ือปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ พร้อมลายมือช่ือผู้ควบคุม 
3. หลักฐานการจ่ายเงินคา่ตอบแทนนอกเวลาการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการพร้อม

ลายมือช่ือผู้รบัรองการปฏิบตัิงาน 
4. อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี 

 
ข้อผิดพลาดท่ีตรวจพบบ่อย 

1. ไม่มีลายมือช่ือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในบัญชีลงเวลา 
2. ลายมือช่ือผู้ปฏิบตัิงานไม่ครบถ้วน 
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6)  เงินสวัสดิการเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร  
 
        ค่ารักษาพยาบาล  หมายถึง เงินท่ีสถานพยาบาลเรยีกเก็บในการรักษาพยาบาล  โดยการ
รักษาพยาบาลหมายถึง  การรักษาคนท่ีไม่สบาย  เจ็บป่วย  มีความบกพร่องหรอืผิดปกติทางร่างกาย
หรือจิตใจ   ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  “ไม่มีการจํากดัโรคในการรักษาพยาบาล  และไม่ดเูหตุของการ
เจ็บปว่ย”   กล่าวคือ  ไมว่่าจะเปน็โรคอะไร   ก็สามารถเบิกค่ารกัษาพยาบาลได้ท้ังโรคทางกายและทาง
ใจ  ท้ังนี้ยกเวน้  การส่งเสรมิป้องกันโรค  เช่น  การฉดีวัคซนีป้องกนัโรค  ค่าเคลือบฟลูออไรด์  เปน็ตน้ 
 
       ค่ารักษาพาบาลท่ีสถานพยาบาลเรยีกเก็บ  และสามารถนํามาเบิกจ่ายได้น้ัน  ประกอบด้วย 
     1.  ค่ายา  คา่เลือด  และส่วนประกอบของเลือดหรอืสารทดแทน  คา่เวชภัณฑ์  ค่าอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ค่าน้ํายาหรอือาหารทางเส้นเลือด  ค่าออกซิเจน  และอ่ืนๆ   ทํานองเดียวกันท่ีใช้ในการ
บําบดัรักษาโรค 
   2.  ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค   รวมท้ังค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ 
   3.  ค่าบริการทางการแพทย์   ค่าตรวจ  คา่วิเคราะห ์  แตไ่ม่รวมถึงคา่จ้างผู้พยาบาลพิเศษ   
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  และคา่บริการทําองเดียวกนัท่ีมีลักษณะเปน็เงนิตอบแทนพิเศษ 
   4.  ค่าห้องและคา่อาหารตลอดเวลาท่ีเข้ารบัการรักษาพยาบาล 
   5.  ค่าตรวจสุขภาพประจําปี      
    6.  ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบตุร และดแูลหลังคลอดบตุร 
 
 ผู้มีสิทธิ    หมายถึง   ข้าราชการ   ลูกจ้างประจํา  และผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ   ท้ังนี้ให้
หมายความรวมถึงลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย   และสัญญา
จ้างไม่ได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ด้วย 
 บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ   ประกอบด้วย   บิดามารดา  คู่สมรสและบุตร    ซึ่งต้องเป็น
บุคคลในครอบครัวท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วย 
 บุตรของผู้มีสิทธิ   หมายถึง   บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายลําดับท่ี  1-3  โดยนบัเรียงลําดับการเกิด
ก่อนหลัง    ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ(อายุไม่เกิน 20 ปบีริบูรณ์ หรือ ไม่ได้จดทะเบยีนสมรส)  หรือบรรลุ
นิติภาวะแล้วแตเ่ปน็คนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถซึง่อยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของ
บิดาหรือมารดา  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รบัเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการรกัษาพยาบาล   แตไ่ม่รวมถึงบตุรบุญ
ธรรม  หรือบุตรซึง่ได้ยกให้เป็นบตุรบุญธรรมบุคคลอ่ืนแล้ว 
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การเบิกจ่ายค่ารักษา  
1. ในสถานพยาบาลของทางราชการ 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ระบบการเบิกจ่าย 
ตามท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บ+ตามอัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด(ค่าบริการสาธารณสุข  
อุปกรณ์และอวัยวะเทียม) 

ระบบการเบิกจ่าย 
ตามกลุ่มวินิจฉัโรคร่วม(Diagnosis Related 
Groups: DRG)  ยกเว้นค่าห้อง  ค่าอาหาร  
อุปกรณ์และอวัยวะเทียม  เบิกได้ตาม
กระทรวงการคลังกําหนด 

วิธีการเบิก 
1. นําใบเสร็จรับเงินมาวางท่ีต้นสังกัด 
2. รพ.เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง 

วิธีการเบิก 
1. ขอหนังสือรับรองสิทธิ(หนังสือต้นสังกัด)

เพ่ือเข้ารักษา 
2.   รพ.เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง 

 
2.   อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหต ุอุบตัิภัย 

หรือมเีหตุจําเป็นเร่งด่วน 
 ผู้มีสิทธิและครอบครัว  สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
เท่านั้น   ท้ังนี้ต้องเข้าหลักเกณฑ์เจ็บป่วย  หรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน  จําเป็นเร่งด่วน   หากไม่
รักษาทันทีทันใด   อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ (ต้องไม่ใช่กรณีแพทย์นัดไว้  เช่น  นัดผ่าตัด) 
เมื่อได้มีใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนมาประกอบให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ดังนี้ 
1.  ค่าห้อง  และคา่อาหาร   ตามท่ีกระทรวงการคลังกาํหนด(วนัละ 600  บาท)   
2.  ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบําบัดรักษาโรค ให้เบกิจ่ายได้ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือให้สําหรบัการเบกิจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ 

      3.  ค่ารักษานอกจากขอ้ 1และ 2 เบิกได้ครึ่งหน่ึงของจํานวนท่ีจ่ายไปจริง  แต่ไม่เกิน4,000 บาท   
หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการของบุตร 
ลําดับ บุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่า

รักษาพยาบาล 
เงินช่วยเหลือ

บุตร 
1 ชอบด้วยกฎหมาย เบิกได้ เบิกได้ เบิกได้ 
2 บุตรบุญธรรมซ่ึงบิดามารดายกให้

เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน 
เบิกไม่ได้ เบิกไม่ได้ เบิกไม่ได้ 

3 วันท่ีเริ่มจํากัดบุตรไม่เกิน  3  คน 1 พ.ค. 2524 21 ธ.ค. 2523 1  ม.ค. 2522 
4 อายุบุตร 3-25 ปี ไม่เกิน 20 ปี

บริบูรณ์ 
ไม่เกิน 18 ปี 

บริบูรณ์ 
5 บุตรอายุไม่เกินข้อ 4  แต่บรรลุนิติ

ภาวะด้วยการสมรสตามกฎหมาย 
เบิกได้ เบิกไม่ได้ เบิกไม่ได้ 
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สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 
 

    เงินบํารุงการศึกษา   หมายถึงเงินประเภทต่างๆท่ีสถานศกึษาของทางราชการเรียกเก็บตาม
อัตราท่ีได้รับอนุมตัิจากกระทรวงศึกษาธิการ   ส่วนราชการเจ้าสังกดั  หรือท่ีกํากับ  มหาวิทยาลัย  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตาํบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตัง้หรือองค์การของรัฐบาล 
      โดยระดับอนบุาลจนถึงระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า   เงนิบํารงุการศึกษา  ให้
เบิกจ่ายตามประเภทและอัตราท่ีกําหนด  ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายในการศกึษาดังต่อไปนี ้

1.  ค่าสอนคอมพิวเตอร ์  กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใ์ห้นักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรฐัจัดให ้
 2.  ห้องเรียนพิเศษ EP  (English Program)  
 3.  ห้องเรียนพิเศษ MEP  (Mini English Program) 
 4.   หอ้งเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ(วิทยาศาสตรค์ณิตศาสตร์ 
ห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์) 
 5.  ค่าจ้างครชูาวต่างประเทศ 
 6.  ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 
 

ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาของทางราชการ 
1.  ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า   ปีละไม่เกิน 4,650  บาท 
2.  ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกนิ  3,200  บาท 
3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้หรอืเทียบเท่า  ปีละไม่เกิน 3,900  บาท 
4.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ  3,900  บาท 
5.  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ปีละไม่เกิน  11,000  บาท 
6.  ระดับปรญิญาตรหีรือเทียบเท่า   ตามท่ีจ่ายจริงแตไ่ม่เกินปีละ  20,000  บาท 
สําหรบัระดับอนุปริญญาตรหีรือเทียบเท่า   เงนิบํารุงการศกึษา  ท่ีใหเ้บิกจ่ายประกอบดว้ย

ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง  ท่ีสถานศึกษาได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าสังกดัให้
เรียกเกบ็  ท้ังนี ้ ไม่รวมคา่ปรับพ้ืนฐาน  ค่าปฐมนเิทศ  เงินบริจาค  และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการบรหิาร
และดําเนินงานของสถานศกึษา 
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ประเภทและอัตราเงินค่าเลา่เรยีนในสถานศึกษาของเอกชน 
 สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศกึษา  ค่าธรรมเนยีมการศกึษาปีละไม่เกนิ  

ท่ี ระดบั ไม่รบัเงนิอุดหนนุ รับเงนิอุดหนุน 
1 อนุบาลหรือเทียบเท่า 10,856 3,874 
2 ประถมศกึษาหรือเทียบเท่า 10,556 3,404 
3 มัธยมศกึษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 12,647 2,635 
4 มัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 12,947 2,605 

 

 สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า ปี
ละไม่เกิน 

ท่ี ค่าธรรมเนียมในประเภทวิชา ไม่รบัเงนิอุดหนนุ รับเงนิอุดหนุน 
1 คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร ์ 13,217 1,148 
2 พาณิชยกรรม หรือบริหารธรุกิจ 15,877 4,142 
3 ศิลปหตัถกรรม ศิลปกรรม 15,967 2,923 
4 เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร ์ 16,887 4,051 
5 ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 19,487 5,791 
6 ประมง 16,887 4,051 
7 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 15,877 4,142 
8 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 19,487 5,791 
 

สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนท่ีจ่ายจริงและไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้    

1. ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทัศนศาสตร์ ปีละ
ไม่เกนิ 30,000 บาท 

2. พาณิชยกรรม หรือบริหารธรุกิจ ศิลปหตัถกรรม หรือศลิปกรรม เกษตรกรรม  
หรือเกษตรศาสตร ์คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร ์อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ปีละไม่เกนิ 25,000 บาท 
สถานศึกษาของเอกชนระดบัปรญิญาตรี เบิกจ่ายได้ครึง่หนึ่งของจํานวนเงินท่ีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิปีละ 
20,000 บาท 
 

การยื่นขอรับสวัสดกิาร 
ค่าเล่าเรียน     
     -  ย่ืนภายใน  1  ป ี นบัแต่วนัเปดิภาคเรียนของแต่ละภาค 
     -  ย่ืนภายใน  1  ป ี  นบัแต่วนัเปดิภาคเรียนภาคตน้สําหรับกรณีเกบ็ค่าการศกึษาเป็นรายป ี
ค่ารักษาพยาบาล    
     -  ย่ืนภายใน  1  ป ี นบัถัดจากวันท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงิน     
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  หลักฐานประกอบการเบิกค่าเลา่เรียนบุตร 
• แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศกึษาบตุร  (แบบ 7200) 
• ใบเสร็จรับเงนิ 
• สําเนาใบอนุญาตของกระทรวงศกึษาธกิาร กรณีเป็นสถานศึกษาของเอกชน 
• หนังสือจากสถานศึกษารบัรองว่าเป็นหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการศกึษา / สร้างเสริม

ประสบการณ์ 
• อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี 
 

  หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก 
• แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรกัษาพยาบาล แบบ 7131 
• ใบส่ังยากรณีสถานพยาบาลไม่มียาจําหนา่ย 
• ใบรับรองรายการยาและอวยัวะเทียมไม่มีจําหน่ายในสถานพยาบาล 
• ใบเสร็จรับเงนิ 
• หนังสือรับรองจากแพทย์กรณีเบิกคา่ยานอกบัญชียาลักแห่งชาต ิ
• อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี 

 
  กรณเีบิกค่าเล่าเรียนบุตร  และค่ารกัษาพยาบาล  ครัง้แรก หลักฐานแนบ 2 ชุด ดังน้ี 

• สําเนาทะเบียนบ้าน กรณีคนละนามสกุลกับบตุร ,บดิา มารดา 
• สําเนาหลักฐานแยกันอยู่ กรณีไม่ประสงค์จะอยู่ร่วมกันฉนัสามี ภรรยา 
• สําเนาหลักฐานการหย่าท่ีระบุว่าบตุรอยู่ในปกครองของผู้ขอเบกิ 
• สําเนาหนงัสือสําคญัการรับรองบตุร  กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

     หนงัสือแจ้งการใช้สิทธแิละหนงัสือตอบรบัการแจ้งใช้สิทธิ กรณีคู่สมรสเปน็ขา้ราชการ หรอื
ลูกจ้างประจําหรือผู้รับบํานาญเบี้ย
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