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การจัดโครงการอบรม สัมมนา (หน่วยงานภาครัฐ)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สิทธิในการเบิก
1. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
1.1 ค่าอาหารว่าง
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 35 บาท/มื้อ
- บุคคลภายนอก 35 บาท/มื้อ
- นักศึกษา 10 บาท/มื้อ
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 150 บาท/มื้อ
- บุคคลภายนอก 150 บาท/มื้อ
- นักศึกษา 70 บาท/มื้อ

2. ค่าสมนาคุณวิทยากร
2.1 วิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ
- บรรยายให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
บุคคลภายนอกฟัง 600 บาท/ชั่วโมง
- บรรยายให้นักศึกษา 300 บาท/ชั่วโมง
2.2 วิทยากรที่มิใช่บุคลากรภาครัฐ
- บรรยายให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
บุคคลภายนอกฟัง 1,200 บาท/ชั่วโมง
- บรรยายให้นักศึกษา 300 บาท/ชั่วโมง

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- สาเนาคาสั่งเข้าร่วมโครงการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า ยกเว้น บุคคลภายนอก
ไม่ต้องมีรายชื่อในคาสั่ง (ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ยืมเงิน)
- บันทึกข้อตกลงทาอาหาร
- ใบสาคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (เช้า – บ่าย)
2. ค่าสมนาคุณวิทยากร
วิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ /วิทยากรที่มิใช่
บุคลากรภาครัฐ
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- สาเนาคาสั่ งเข้าร่ว มโครงการพร้ อมรั บรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า ยกเว้น บุคคลภายนอก
ไม่ต้องมีรายชื่อในคาสั่ง (ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ยืมเงิน)
- สาเนาหนังสือเชิญวิทยากร
- ใบสาคัญรับเงิน (สาหรับวิทยากร) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชน
- กาหนดการในการอบรม ที่ระบุหัวข้อ ระยะเวลา
ชื่อวิทยากรอย่างชัดเจน
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (เช้า – บ่าย)
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3. ค่าตกแต่งสถานที่
เบิกตามที่จ่ายจริงเน้นประหยัดและเหมาะสม

4. ค่าวัสดุฝึกอบรม
เบิกตามที่จ่ายจริงเน้นประหยัดและเหมาะสม

5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายแผ่นพับ

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
3. ค่าตกแต่งสถานที่
3.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- ใบเสนอราคา (แสดงรายละเอียด เช่น ประเภท
ดอกไม้ วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งให้เหมาะสม
กับงบประมาณที่จ่าย
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด
- ใบรับสั่งจ้าง (eGP)
- ใบสั่งจ้าง (MIS)
3.2 กรณีไม่มชี ื่ออยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 3.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
4. ค่าวัสดุฝึกอบรม
4.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- ใบเสนอ
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด
- ใบรับสั่งซื้อ (eGP)
4.2 กรณีไม่มีชอื่ อยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 4.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายแผ่นพับ
5.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- ใบเสนอราคา
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หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด
- ใบรับสั่งจ้าง (eGP)
- ใบสั่งจ้าง (MIS)
5.2 กรณีไม่มีชอื่ อยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 5.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
6. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับ 6. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
การฝึกอบรม
- เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินใบละ 300 บาท
6.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน
- ใบเสนอราคา
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด
- ใบรับสั่งซื้อ (eGP)
6.2 กรณีไม่มีชอื่ อยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 6.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
หมายเหตุ
1. สิทธิในการเบิกตามข้อ 4, 5 และ 6 (ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าแผ่นพับ กระเป๋าหรือ
สิ่งที่บรรจุเอกสาร) ทั้ง 3 ข้อนี้ รวมแล้วต้องไม่ไม่เกิน 30% ของงบประมาณทั้งหมดในโครงการ
2. กรณียืมเงินทดรองจ่าย ต้องมารับเอกสารที่งานพัสดุก่อนจัดโครงการเพื่อนาไปให้ร้านค้า ลงนาม
ในเอกสารให้เรียบร้อย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายแผ่นพับ รับเอกสารใบสั่งจ้าง (eGP)
และใบสั่งจ้าง (MIS) และค่าวัสดุ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร ใบรับสั่งซื้อ (eGP)
3. กรณีค่าสัมมนาคุณวิทยากรผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งนักศึกษาและอาจารย์ ให้พิจารณาจานวนผู้เข้าร่วม
อบรม ถ้าเกินกึ่งหนึ่ง ให้ใช้อัตราค่าสัมมนาคุณวิทยากรในประเภทนั้น
4. กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS จะใช้เวลาในการเบิกมากกว่า

4

การจัดโครงการอบรม สัมมนา ภายนอก (เอกชน)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สิทธิในการเบิก
1. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น หรือ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
1.1 กรณีเบิกค่าอาหาร
1) ค่าอาหารว่าง
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 50 บาท/มื้อ
- บุคคลภายนอก 50 บาท/มื้อ
- นักศึกษา 10 บาท/มื้อ
2) ค่าอาหารกลางวัน
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 350 บาท/มื้อ
- บุคคลภายนอก 300 บาท/มื้อ
- นักศึกษา 70 บาท/มื้อ
3) ค่าอาหารเย็น
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 350 บาท/มื้อ
- นักศึกษาเบิกไม่ได้

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น
หรือค่าเบี้ยเลี้ยง
1.1 กรณีเบิกค่าอาหาร
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- สาเนาคาสั่งเข้าร่วมโครงการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า ยกเว้น บุคคลภายนอก
ไม่ต้องมีรายชื่อในคาสั่ง (ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ยืมเงิน)
- บันทึกข้อตกลงทาอาหาร
- ใบสาคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (เช้า – บ่าย)
- กรณีมีเบิกอาหารเย็นต้องมีลายมือชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ (เช้า – บ่าย – เย็น)
1.2 กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งเบิกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
1.2 กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งเบิกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
- คณบดี รองศาสตราจารย์ 270 บาท/วัน
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 240 บาท/วัน
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- นักศึกษา 90 บาท/วัน
- สาเนาคาสั่งเข้าร่วมโครงการพร้อมรับรอง
หมายเหตุ การนับจานวนชั่วโมงเพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. กรณีพักแรมให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน
หรือผู้ยืมเงิน)
12 ชม. ให้นับเป็น 1 วัน
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
2. กรณีไม่พักแรม เศษเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ
เกิน 6 ชม. นับเป็นครึ่งวัน
ส่วนที่ 2)
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หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
2. ค่าที่พัก
2. ค่าที่พัก
2.1 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พักเดี่ยว 1,450 บาท/คืน
2.1 สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
พักคู่ 1,800 บาท/คืน
(ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
2.2 นักศึกษา
พักเดี่ยว 200 บาท/คืน
2.2 สาเนาคาสั่งเข้าร่วมโครงการพร้อมรับรอง
พักคู่ 400 บาท/คืน
สาเนาถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ยืมเงิน)
2.3 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีของโรงแรมหรือ
ผู้ประกอบการต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
- จานวนเงินเป็นตัวเลข และตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
- ใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO)
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร
3.1 วิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ
วิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ/วิทยากรที่มิใช่
- บรรยายให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
บุคลากรภาครัฐ
ฟัง 600 บาท/ชั่วโมง
3.1 สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- บรรยายให้นักศึกษา 300 บาท/ชั่วโมง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
3.2 วิทยากรที่มิใช่บุคลากรภาครัฐ
3.2 สาเนาคาสั่ งเข้าร่ว มโครงการพร้อมรับรอง
- บรรยายให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
สาเนาถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฟัง 1,200 บาท/ชั่วโมง
หรือผู้ยืมเงิน)
- บรรยายให้นักศึกษา 300 บาท/ชั่วโมง
3.3 สาเนาหนังสือเชิญวิทยากร
3.4 ใบสาคัญรับเงิน (สาหรับวิทยากร) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชน
3.5 กาหนดการในการอบรม ที่ระบุหัวข้อ ระยะเวลา
ชื่อวิทยากรอย่างชัดเจน
3.6 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (เช้า – บ่าย)
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4. ค่าตกแต่งสถานที่
เบิกตามที่จ่ายจริงเน้นประหยัดและเหมาะสม

5. ค่าวัสดุฝึกอบรม
เบิกตามที่จ่ายจริงเน้นประหยัดและเหมาะสม

6. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายแผ่นพับ

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
4. ค่าตกแต่งสถานที่
4.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- ใบเสนอราคา (แสดงรายละเอียด เช่น ประเภท
ดอกไม้ วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งให้เหมาะสม
กับงบประมาณที่จ่าย
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด
- ใบรับสั่งจ้าง (eGP)
- ใบสั่งจ้าง (MIS)
4.2 กรณีไม่มชี ื่ออยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 4.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
5. ค่าวัสดุฝึกอบรม
5.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- ใบเสนอราคา
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงิน
- ใบรับสั่งซื้อ (eGP)
5.2 กรณีไม่มีชอื่ อยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 5.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
6. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายแผ่นพับ
6.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
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หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
- ใบเสนอราคา
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด
- ใบรับสั่งจ้าง (eGP)
- ใบสั่งจ้าง (MIS)
6.2 กรณีไม่มีชอื่ อยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 6.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
7. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับ 7. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
การฝึกอบรม
- เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินใบละ 300 บาท
7.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน
- ใบเสนอราคา
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด
- ใบรับสั่งซื้อ (eGP)
7.2 กรณีไม่มีชอื่ อยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 6.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
8. ค่ายานพาหนะ
8. ค่ายานพาหนะ
8.1 กรณีใช้รถมหาวิทยาลัย
8.1 กรณีใช้รถมหาวิทยาลัย
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงได้ตามจริง
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ค่าธรรมเนียมทางด่วนได้ตามจริง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- สาเนาคาสั่งเข้าร่วมโครงการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ยืมเงิน)
- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
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8.2 กรณีใช้รถรับจ้าง
- รถบัสปรับอากาศจุไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง
12,000 บาท/วัน รวมน้ามัน
- รถบัสปรับอากาศจุไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง
8,000 บาท/วัน รวมน้ามัน
- รถบัสพัดลมจุไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง 8,000 บาท
/วัน รวมน้ามัน
- รถบัสพัดลมจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 5,000 บาท
/วัน รวมน้ามัน
- รถสองแถวแดง 2,000 บาท/วัน รวมน้ามัน
- รถตู้ 2,500 บาท/วัน รวมน้ามัน

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
- นาม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ทีอ่ ยู่ เลขที่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000 เลขที่ผู้เสียภาษี 0994000336161
- ใบเสร็จเงินค่าทางด่วน (ถ้ามี)
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2)
8.2 กรณีใช้รถรับจ้าง
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- สาเนาคาสั่งเข้าร่วมโครงการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ยืมเงิน)
- ใบสาคัญรับเงิน
- สัญญาเช่ารถ
- คู่มือจดทะเบียนรถที่มีหน้าแสดงกรรมสิทธิ์
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
- สาเนาใบทะเบียนภาษี
- สาเนาใบขับขี่คนขับรถ
- ใบเสนอราคา
- ใบรับสั่งจ้าง (eGP)
- ใบสั่งจ้าง (MIS)
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2)
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8.3 กรณีรถยนต์ส่วนตัว
- รถยนต์ จ่ายตามจริงไม่เกิน กิโลเมตรละ
4 บาท
- รถจักรยานยนต์จ่ายตามจริงไม่เกินกิโลเมตรละ
2 บาท

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
8.3 กรณีรถยนต์ส่วนตัว
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- สาเนาคาสั่งเข้าร่วมโครงการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ยืมเงิน)
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2)
- กรอกรายละเอียดรายจ่าย ในใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) พร้อมแนบ
ระยะทางจากกรมทางหลวง
(http://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/)

หมายเหตุ
1. สิทธิในการเบิกตามข้อ 5, 6 และ 7 (ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าแผ่นพับ กระเป๋าหรือ
สิ่งที่บรรจุเอกสาร) ทั้ง 3 รายการนี้ รวมแล้วต้องไม่ไม่เกิน 30% ของงบประมาณทั้งหมดในโครงการ
2. กรณียืมเงินทดรองจ่าย ต้องมารับเอกสารที่งานพัสดุก่อนจัดโครงการเพื่อนาไปให้ร้านค้า ลงนาม
ในเอกสารให้เรียบร้อย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายแผ่นพับ รับเอกสาร ใบสั่งจ้าง (eGP)
และใบสั่งจ้าง (MIS) และค่าวัสดุ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร ใบรับสั่งซื้อ (eGP)
3. กรณีค่าสัมมนาคุณวิทยากรผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งนักศึกษาและอาจารย์ ให้พิจารณาจานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ถ้าเกินกึ่งหนึ่ง ให้ใช้อัตราค่าสัมมนาคุณวิทยากรในประเภทนั้น
4. กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS จะใช้เวลาในการเบิกมากกว่า
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ติดต่อราชการ)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
สิทธิในการเบิก
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1. กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
1. กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
1.1 คณบดี รองศาสตราจารย์ 270 บาท/วัน
1.1 สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
1.2 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 240 บาท/วัน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
1.3 นักศึกษา 90 บาท/วัน
1.2 สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
หมายเหตุ การนับจานวนชั่วโมงเพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
1) กรณีพักแรมให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน 12
1.3 รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
ชม. ให้นับเป็น 1 วัน
การเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1
2) กรณีไม่พักแรม เศษเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6
กรณีเดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไปให้แนบ
ชม. นับเป็นครึ่งวัน
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
2. ค่าที่พัก
2. ค่าที่พัก
2.1 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
2.1 สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- พักเดี่ยว 1,500 บาท/คืน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- พักคู่ 1,700 บาท/คืน
2.2 สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
2.2 นักศึกษา
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
- พักเดี่ยว 200 บาท/คืน
2.3 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีของโรงแรมหรือ
- พักคู่ 400 บาท/คืน
ผู้ประกอบการโดยระบุชื่อผู้เข้าพัก มี
กรณีเหมาจ่าย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 800 บาท/คืน
สาระสาคัญอย่างน้อย ดังนี้
การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 2 คน
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
ขึ้นไป โดยไปในเนื้องานเดียวกัน การเบิกค่าที่พัก ต้อง
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
เลือกเบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
- รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็นค่าอะไร
- จานวนเงินเป็นตัวเลข และตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
2.4 ใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO)
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3. ค่ายานพาหนะ
3.1 กรณีไปราชการโดยใช้รถรถมหาวิทยาลัย
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงได้ตามจริง
- ค่าธรรมเนียมทางด่วนได้ตาม

3.2 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง
- รถบัสปรับอากาศจุไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง
12,000 บาท/วัน รวมน้ามัน

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
2.5 รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 กรณี
เดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไปให้แนบส่วนที่ 1
และส่วนที่ 2)
กรณีเหมาจ่าย ไม่ต้องแนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน
3. ค่ายานพาหนะ
3.1 กรณีไปราชการโดยใช้รถรถมหาวิทยาลัย
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- นาม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ที่อยู่ เลขที่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000 เลขที่ผู้เสียภาษี
0994000336161
- ใบเสร็จเงินค่าทางด่วน (ถ้ามี)
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1
กรณีเดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไปให้แนบ
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
3.2 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
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- รถบัสปรับอากาศจุไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง 8,000
บาท /วัน รวมน้ามัน
- รถบัสพัดลมจุไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง 8,000
บาท/วัน รวมน้ามัน
- รถบัสพัดลมจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 5,000
บาท/วัน รวมน้ามัน

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
- สาเนาคาสั่ งเดิ นทางไปราชการพร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- ใบสาคัญรับเงิน
- สัญญาเช่ารถ
- คู่มือจดทะเบียนรถที่มีหน้าแสดงกรรมสิทธิ์
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

- รถสองแถวแดง 2,000 บาท/วัน รวมน้ามัน

- สาเนาใบทะเบียนภาษี

- รถตู้ 2,500 บาท/วัน รวมน้ามัน

- สาเนาใบขับขี่คนขับรถ
- ใบเสนอราคา
- ใบรับสั่งจ้าง (eGP)
- ใบสั่งจ้าง (MIS)

3.3 กรณีไปราชการรถยนต์ส่วนตัว
- รถยนต์ จ่ายตามจริงไม่เกิน กิโลเมตรละ 4
บาท

3.3 กรณีไปราชการรถยนต์ส่วนตัว
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า

- รถจักรยานยนต์จ่ายตามจริงไม่เกินกิโลเมตร
ละ 2 บาท

- ส าเนาค าสั่ งเดิ นทางไปราชการพร้ อมรั บรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1
กรณีเดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไปให้แนบ
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
- กรอกรายละเอียดรายจ่าย ในใบรับรองแทน
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น (แบบ บก.111) พร้อม
แนบระยะทางจากกรมทางหลวง
(http://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/)
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3.4 กรณีไปราชการโดยเครื่องบิน
- ข้าราชการ เบิ ก ได้ตามจ่ า ยจริง (ชั้น
ประหยั ด มาตรการประหยัด)
- พนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษาสายวิ ชาการ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบิกได้ตามจ่ายจริง
(ชั้นประหยัดมาตรการประหยัด)

3.5 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง (TAXI)
- ไป-กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ เข้ามาที่พัก
หรือสถานที่ราชการในเขตกรุงเทพฯ เที่ยว
ละไม่เกิน 500 บาท
- ไป-กลับ สนามบินดอนเมือง สถานีอื่นที่มี
ที่ตั้งภายในกรุงเทพฯ เที่ยวละไม่เกิน 400
บาท
- ไป-กลับ บ้านพัก เที่ยวละไม่เกิน 200 บาท

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
3.4 กรณีไปราชการโดยเครื่องบิน
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- สาเนาคาสั่ งเดิ นทางไปราชการพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- ใบเสร็จรับเงิน กรณีซื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับ
เงินที่แสดงรายละเอียด การเดินทาง
(ITINERY ERCEIPT)
- Boarding Pass
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1
กรณีเดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไป ให้แนบ
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
3.5 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง (TAXI)
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- สาเนาคาสั่ งเดิ นทางไปราชการพร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- ไม่ต้องมีกากตั๋วรถโดยสารประจาทาง
- เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเดินทางใน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.
111
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1
กรณีเดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไปให้แนบ
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

14
สิทธิในการเบิก
3.6 กรณีไปราชการโดยรถประจาทาง
- รถทัวร์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่
กรมขนส่งทางบกกาหนด
- รถไฟ ข้า ราชการ เบิก ได้ต ามจ่า ย จริง
อาจารย์ เจ้ าหน้าที่ เบิ กได้ตั้งแต่ชั้นที่ 2 นั่ง
นอน ปรับอากาศลงมา

3.7 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง (TAXI)
- ไป-กลับ สนามบิน สุว รรณภูมิ เข้า มาที่พัก
หรือสถานที่ราชการในเขตกรุงเทพฯ เที่ยว
ละไม่เกิน 500 บาท
- ไป-กลับ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีรถไฟหัว
ล าโพง ห รือ ส ถ า นีอื ่น ที ่ม ีที ่ตั ้ง ภ า ย ใ น
กรุงเทพฯ เที่ยวละไม่เกิน 400 บาท
- ไป-กลับ บ้านพัก เที่ยวละไม่เกิน 200 บาท

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
3.6 กรณีไปราชการโดยรถประจาทาง
- ไม่ต้องมีกากตั๋วรถโดยสารประจาทาง
- เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเดินทางใน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
- รายงานเดินทางรายงานเดินทาง (แบบใบ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ
8708 ส่วนที่ 1 กรณีเดินทางเป็นคณะ ให้แนบ
เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1
และส่วนที่ 2
3.7 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง (TAXI)
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
- ไม่ต้องมีกากตั๋วรถโดยสารประจาทาง
- เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเดินทางใน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.
111
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1
กรณีเดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไปให้แนบ
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สิทธิในการเบิก
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1. กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
1. กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
1.1 คณบดี รองศาสตราจารย์ 270 บาท/วัน
1.1 สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อม
1.2 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 240 บาท/วัน
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
1.3 นักศึกษา 90 บาท/วัน
1.2 สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
หมายเหตุ การนับจานวนชั่วโมงเพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
1) กรณีพักแรมให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน
1.3 รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
12 ชม. ให้นับเป็น 1 วัน
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 กรณี
2) กรณีไม่พักแรม เศษเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน
เดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไปให้แนบส่วนที่ 1
6 ชม. นับเป็นครึ่งวัน
และส่วนที่ 2)
2. ค่าที่พัก
2.1 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
- พักเดี่ยว 1,450 บาท/คืน
- พักคู่ 1,800 บาท/คืน
2.2 นักศึกษา
- พักเดี่ยว 200 บาท/คืน
- พักคู่ 400 บาท/คืน

2. ค่าที่พัก
2.1 สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
2.2 สาเนาคาสั่ งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
2.3 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีของโรงแรมหรือ
ผู้ประกอบการโดยระบุชื่อผู้เข้าพัก มีสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
- จานวนเงินเป็นตัวเลข และตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
- ใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO)
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3. ค่ายานพาหนะ
3.1 กรณีไปราชการโดยใช้รถรถมหาวิทยาลัย
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงได้ตามจริง
- ค่าธรรมเนียมทางด่วนได้ตาม

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
2.4 รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 กรณี
เดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไป ให้แนบส่วนที่ 1
และส่วนที่ 2)

3. ค่ายานพาหนะ
3.1 กรณีไปราชการโดยใช้รถรถมหาวิทยาลัย
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- นาม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ทีอ่ ยู่ เลขที่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000 เลขที่ผู้เสียภาษี 0994000336161
- ใบเสร็จเงินค่าทางด่วน (ถ้ามี)
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1
กรณีเดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไปให้แนบ
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
3.2 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง
3.2 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง
- รถบัสปรับอากาศจุไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
12,000 บาท/วัน รวมน้ามัน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- รถบัสปรับอากาศจุไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง
- สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
8,000 บาท/วัน รวมน้ามัน
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
- รถบัสพัดลมจุไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง 8,000 บาท
- ใบสาคัญรับเงิน
/วัน รวมน้ามัน
- สัญญาเช่ารถ
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- รถบัสพัดลมจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 5,000 บาท
/วัน รวมน้ามัน
- รถสองแถวแดง 2,000 บาท/วัน รวมน้ามัน
- รถตู้ 2,500 บาท/วัน รวมน้ามัน

3.3 กรณีไปราชการรถยนต์ส่วนตัว
- รถยนต์ จ่ า ยตามจริ ง ไม่ เ กิ น กิ โ ลเมตรละ
4 บาท
- รถจักรยานยนต์จ่ายตามจริงไม่เกินกิโลเมตร
ละ 2 บาท

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
- คู่มือจดทะเบียนรถที่มีหน้าแสดงกรรมสิทธิ์
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
- สาเนาใบทะเบียนภาษี
- สาเนาใบขับขี่คนขับรถ
- ใบเสนอราคา
- ใบรับสั่งจ้าง (eGP)
- ใบสั่งจ้าง (MIS)
3.3 กรณีไปราชการรถยนต์ส่วนตัว
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1
กรณีเดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไปให้แนบ
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
- กรอกรายละเอียดรายจ่าย ในใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) พร้อม
แนบระยะทางจากกรมทางหลวง
(http://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/)

3.4 กรณีไปราชการโดยเครื่องบิน
- ข้าราชการ เบิกได้ตามจ่ายจริง (ชั้นประหยัด
มาตรการประหยัด)
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบิกได้ตามจ่าย
จริง (ชั้นประหยัดมาตรการประหยัด)

3.4 กรณีไปราชการโดยเครื่องบิน
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
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3.5 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง (TAXI)
- ไป-กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ เข้ามาที่พักหรือ
สถานที่ราชการในเขตกรุ งเทพฯ เที่ยวละ
ไม่เกิน 500 บาท
- ไป-กลั บ สนามบิน ดอนเมื อง สถานี อื่น ที่มี
ที่ตั้งภายในกรุงเทพฯ เที่ยวละไม่เกิน 400 บาท
- ไป- กลับ บ้านพัก เที่ยวละไม่เกิน 200 บาท

3.6 กรณีไปราชการโดยรถประจาทาง
- รถทัวร์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กรม
ขนส่งทางบกกาหนด
- รถไฟ ข้าราชการ เบิกได้ตามจ่ายจริง อาจารย์
เจ้าหน้าที่ เบิกได้ตั้งแต่ชั้นที่ 2 นั่ง นอน ปรับ
อากาศลงมา

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
- ใบเสร็จรับ เงิน กรณี ซื้ อ E-Ticket ให้ ใช้
ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียด การเดินทาง
(ITINERY ERCEIPT)
- Boarding Pass
- รายงานเดิน ทาง (แบบใบเบิกค่ าใช้จ่า ย
ในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วน
ที่ 1 กรณีเดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไปให้
แนบส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
3.5 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง (TAXI)
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
- ไม่ต้องมีกากตั๋วรถโดยสารประจาทาง
- เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเดินทางใน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
- รายงานเดิน ทาง (แบบใบเบิกค่ าใช้จ่า ย
ในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วน
ที่ 1 กรณีเดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไป ให้
แนบส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
3.6 กรณีไปราชการโดยรถประจาทาง
- ไม่ต้องมีกากตั๋วรถโดยสารประจาทาง
- เขียนรายละเอี ยดค่าใช้จ่า ยการเดินทาง
ในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
- รายงานเดินทางรายงานเดินทาง (แบบใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
ส่ว นที่ 1 กรณีเ ดิน ทางเป็น คณะ ให้แ นบ
เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1
และส่วนที่ 2

19
สิทธิในการเบิก
3.7 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง (TAXI)
- ไป-กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ เข้ามาที่พักหรือ
สถานที่ราชการในเขตกรุงเทพฯ เที่ยวละไม่เกิน
500 บาท
- ไป-กลับ สถานีขนส่ งหมอชิต สถานีรถไฟ
หัวลาโพง หรือสถานีอื่นที่มีที่ตั้งภายในกรุงเทพฯ
เที่ยวละไม่เกิน 400 บาท
- ไป-กลับ บ้านพัก เที่ยวละไม่เกิน 200 บาท

4. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
- เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
3.7 กรณีไปราชการโดยใช้รถรับจ้าง (TAXI)
- สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า
- ไม่ต้องมีกากตั๋วรถโดยสารประจาทาง
- เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเดินทางใน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่
1 กรณีเดินทาง มากกว่า 2 คนขึ้นไปให้
แนบส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
4. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
4.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- ใบเสนอราคา
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
- ใบรับสั่งซื้อ (eGP)
4.2 กรณีไม่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 4.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน

หมายเหตุ
1. กรณียืมเงินทดรองจ่าย ต้องมารับเอกสารที่งานพัสดุก่อนจัดโครงการเพื่อนาไปให้ร้านค้า ลงนาม
ในเอกสารให้เรียบร้อย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายแผ่นพับ รับเอกสาร ใบสั่งจ้าง (eGP)
และใบสั่งจ้าง (MIS) และค่าวัสดุ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร ใบรับสั่งซื้อ (eGP)
2. กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS จะใช้เวลาในการเบิกมากกว่า
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่ออบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สิทธิในการเบิก
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น หรือค่า 1. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น
เบี้ยเลี้ยง
หรือค่าเบี้ยเลี้ยง
1.1 กรณีเบิกค่าอาหาร
1.1 กรณีเบิกค่าอาหาร
1) ค่าอาหารว่าง
- สาเนาโครงการพร้อ มรับรองสาเนาถูกต้อง
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 50 บาท/มื้อ
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- บุคคลภายนอก 50 บาท/มื้อ
- สาเนาคาสั่ งเข้าร่ว มโครงการพร้อมรับรอง
- นักศึกษา 10 บาท/มื้อ
สาเนาถูกต้องทุกหน้า ยกเว้น บุคคลภายนอก
2) ค่าอาหารกลางวัน
ไม่ต้องมีรายชื่อในคาสั่ง (ผู้รับผิดชอบโครงการ
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 350 บาท/มื้อ
หรือผู้ยืมเงิน)
- บุคคลภายนอก 300 บาท/มื้อ
- บันทึกข้อตกลงทาอาหาร
- นักศึกษา 70 บาท/มื้อ
- ใบสาคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบ
3) ค่าอาหารเย็น
สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับจ้าง
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 350 บาท/มื้อ
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (เช้า-บ่าย)
- นักศึกษาเบิกไม่ได้
- กรณีมีเบิกอาหารเย็นต้องมีลายมือชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ (เช้า-บ่าย-เย็น)
1.2 กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งเบิกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
1.2 กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งเบิกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
- คณบดี รองศาสตราจารย์ 270 บาท/วัน
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 240 บาท/วัน
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- นักศึกษา 90 บาท/วัน
- สาเนาคาสั่ งเข้าร่ว มโครงการพร้อมรับรอง
หมายเหตุ การนับจานวนชั่วโมงเพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) กรณีพักแรมให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน
หรือผู้ยืมเงิน)
12 ชม. ให้นับเป็น 1 วัน
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
2) กรณีไม่พักแรม เศษเกิน 12 ชม. เป็น 1 วั น
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ
เกิน 6 ชม. นับเป็นครึ่งวัน
ส่วนที่ 2)
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2. ค่าที่พัก
2.1 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
พักเดี่ยว 1,450 บาท/คืน
พักคู่ 1,800 บาท/คืน
2.2 นักศึกษา
พักเดี่ยว 200 บาท/คืน
พักคู่ 400 บาท/คืน

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

2. ค่าที่พัก
2.1 สาเนาโครงการพร้อ มรับรองสาเนาถูก ต้อ ง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
2.2 สาเนาคาสั่ ง เข้ า ร่ ว มโครงการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ยืมเงิน)
2.3 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีของโรงแรมหรือ
ผู้ประกอบการต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อย ดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
- จานวนเงินเป็นตัวเลข และตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
2.4 ใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO)
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร
3.1 วิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ
วิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ/วิทยากรที่มิใช่
- บรรยายให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
บุคลากรภาครัฐ
ฟัง 600 บาท/ชั่วโมง
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- บรรยายให้นักศึกษา 300 บาท/ชั่วโมง
(ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
3.2 วิทยากรที่มิใช่บุคลากรภาครัฐ
- สาเนาคาสั่งเข้าร่วมโครงการพร้อมรับรองสาเนา
- บรรยายให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
ถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
ฟัง 1,200 บาท/ชั่วโมง
- สาเนาหนังสือเชิญวิทยากร
- บรรยายให้นักศึกษา 300 บาท/ชั่วโมง
- ใบสาคั ญรับเงิน (สาหรับวิท ยากร) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชน
- กาหนดการในการอบรม ที่ระบุหัวข้อ ระยะเวลา
ชื่อวิทยากรอย่างชัดเจน
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (เช้า-บ่าย)

22
สิทธิในการเบิก
4. ค่าตกแต่งสถานที่
เบิกตามที่จ่ายจริงเน้นประหยัดและเหมาะสม

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
4. ค่าตกแต่งสถานที่
4.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- ใบเสนอราคา (แสดงรายละเอียด เช่น
ประเภทดอกไม้ วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งให้
เหมาะสมกับงบประมาณที่จ่าย
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด
- ใบรับสั่งจ้าง (eGP)
- ใบสั่งจ้าง (MIS)
4.2 กรณีไม่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 4.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน

5. ค่าวัสดุฝึกอบรม
เบิกตามที่จ่ายจริงเน้นประหยัดและเหมาะสม

5. ค่าวัสดุฝึกอบรม
5.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- ใบเสนอราคา
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงิน
- ใบรับสั่งซื้อ (eGP)
5.2 กรณีไม่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 5.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
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6. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายแผ่นพับ

7. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
- เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินใบละ 300 บาท

8. ค่ายานพาหนะ
8.1 กรณีใช้รถรถมหาวิทยาลัย
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงได้ตามจริง
- ค่าธรรมเนียมทางด่วนได้ตามจริง

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
6. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายแผ่นพับ
6.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- ใบเสนอราคา
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด
- ใบรับสั่งจ้าง (eGP)
- ใบสั่งจ้าง (MIS)
6.2 กรณีไม่มีชอื่ อยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 6.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
7. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้า
รับ การฝึกอบรม
7.1 กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน
- ใบเสนอราคา
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด
- ใบรับสั่งซื้อ (eGP)
7.2 กรณีทไี่ ม่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS
- เหมือนข้อ 7.1
- ใบจดทะเบียนร้านค้า
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
8. ค่ายานพาหนะ
8.1 กรณีใช้รถมหาวิทยาลัย
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
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8.2 กรณีใช้รถรับจ้าง
- รถบัสปรับอากาศจุไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง
12,000 บาท/วัน รวมน้ามัน
- รถบัสปรับอากาศจุไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง
8,000 บาท/วัน รวมน้ามัน
- รถบัสพัดลมจุไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง 8,000 บาท
/วัน รวมน้ามัน
- รถบัสพัดลมจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 5,000 บาท
/วัน รวมน้ามัน
- รถสองแถวแดง 2,000 บาท/วัน รวมน้ามัน
- รถตู้ 2,500 บาท/วัน รวมน้ามัน

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
- สาเนาคาสั่งเข้าร่วมโครงการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ยืมเงิน)
- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- นาม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ทีอ่ ยู่ เลขที่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000 เลขที่ผู้เสียภาษี 0994000336161
- ใบเสร็จเงินค่าทางด่วน (ถ้ามี)
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2)
8.2 กรณีใช้รถรับจ้าง
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- สาเนาคาสั่งเข้าร่วมโครงการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ยืมเงิน)
- ใบสาคัญรับเงิน
- สัญญาเช่ารถ
- คู่มือจดทะเบียนรถที่มีหน้าแสดงกรรมสิทธิ์
- สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
- สาเนาใบทะเบียนภาษี
- สาเนาใบขับขี่คนขับรถ
- ใบเสนอราคา
- ใบรับสั่งจ้าง (eGP)
- ใบสั่งจ้าง (MIS)

25
สิทธิในการเบิก

8.3 กรณีรถยนต์ส่วนตัว
- รถยนต์ จ่ ายตามจริ งไม่เกิน กิโลเมตรละ
4 บาท
- รถจักรยานยนต์จ่ายตามจริงไม่เกินกิโลเมตร
ละ 2 บาท

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2)
8.3 กรณีรถยนต์ส่วนตัว
- สาเนาโครงการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ยืมเงิน)
- สาเนาคาสั่งเข้าร่วมโครงการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ยืมเงิน)
- รายงานเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2)
- กรอกรายละเอียดรายจ่าย ในใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) พร้อมแนบ
ระยะทางจากกรมทางหลวง
(http://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/)

หมายเหตุ
1. สิทธิในการเบิกตามข้อ 5, 6 และ 7 (ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าแผ่นพับ กระเป๋าหรือ
สิ่งที่บรรจุเอกสาร) ทั้ง 3 รายการนี้รวมแล้วต้องไม่ไม่เกิน 30% ของงบประมาณทั้งหมดในโครงการ
2. กรณียืมเงินทดรองจ่าย ต้องมารับเอกสารที่งานพัสดุก่อนจัดโครงการเพื่อนาไปให้ร้านค้า ลงนามใน
เอกสารให้เรียบร้อย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายแผ่นพับ รับเอกสาร ใบสั่งจ้าง (eGP)
และใบสั่งจ้าง (MIS) และค่าวัสดุ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร ใบรับสั่งซื้อ (eGP)
3. กรณีค่าสัมมนาคุณวิทยากรผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งนักศึกษาและอาจารย์ ให้พิจารณาจานวนผู้เข้าร่วม
อบรม ถ้าเกินกึ่งหนึ่ง ให้ใช้อัตราค่าสัมมนาคุณวิทยากรในประเภทนั้น
4. กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ MIS จะใช้เวลาในการเบิกมากกว่า

