ค่ าตอบแทนปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการราชการ

ผูรับบริการ
หลักฐานการเบิกจายเงิน
1. จัดทําบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. บันทึกภาระงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. หลักฐานสแกนนิ้ว (ตองมีขอมูลทั้งเวลาเขา – ออก)
4. ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
5. หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลราชการ
(ฎีกาใบขวาง)
6. บันทึกขอสแกนลายนิ้วมือยอนหลัง
(กรณีลืมสแกนลายนิ้วมือ)

ระยะเวลา
1.จัดทําบันทึกขออนุมัติกอนวัน
ปฏิบัติงาน หรือภายในวันที่
ปฏิบัติงาน

2. สงหลักฐานการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ภายในวันที่ 5 ของเดือน

3. รับเงินภายในวันที่ 15 ของเดือน

**อัตราคาตอบแทนและหลักเกณฑการจาย
1. นอกเวลราชการในวันทําการ
ชั่วโมงละ 50 บาท เบิกไดไมเกิน 4 ชั่วโมง
2. นอกเวลราชการในวันหยุดราชการ
ชั่วโมงละ 60 บาท เบิกไดไมเกิน 7 ชั่วโมง

หมายเหตุ : หากสงหลักฐานการเบิกจายเงิน
หลังวันที่ 5 ของเดือนจะไดรับเงินในวันที่
15 ของเดือนถัดไป

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/อบรม
ผูรับบริการ

หลักฐานการเบิกจายเงิน

หลักฐานการเบิกจายเงิน
1. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ประชุม/อบรม
เอกสารแนบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ประกอบดวย
- หนังสือเชิญ หรือขอสั่งการใหเดินทางไปราชการ
- กําหนดการเดินทาง,รายละเอียดในการประชุม
- ประมาณการคาใชจายใหไกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด
2. สัญญายืมเงิน
3. ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน/คาที่พัก
4. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
****(ใชในกรณีที่มีการเบิกจาย คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/
คาพาหนะเดินทาง)
5. บันทึกขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม
หลักฐานการเบิกจายตามสิทธิที่เบิกได เชน
คาเบี้ยงเลี้ยงเดินทาง
ประเภท : ระดับ
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน,ชํานาญงาน,อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ , ชํานาญการ,ชํานาญ
พิเศษ
อํานวยการ : ตน
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ , ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : สุง
บริหาร : ตน , สูง

บาท : วัน : คน
240

270

**การนับเวลาเพื่อคํานวนเบี้ยเลี้ยง

- ออกจากที่อยูหรือที่ทํางานปกติจนกลับถึงที่อยูหรือที่ทํางานปกติ
- กรณีพักแรม นับ 24 ชม. เปน 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเปน 1วัน
- กรณีไมพกั แรมเศษเกิน 12 ชม. เปน 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเปนครึ่ง
วัน
- กรณีเดินทางลวงหนาเนื่องจากลากิจ / พักผอน / กอนปฏิบัติ
ราชการใหนับตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ
- กรณีไมเดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น
เนื่องจากลากิจ / พักผอน ใหนับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ

คาเชาที่พัก
อัตราคาเชาที่พัก
ประเภท : ระดับ
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน ,
ชํานาญงาน,อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ
ชํานาญการ ,ชํานาญ
การพิเศษ
อํานวยการ : ตน

เหมา
จาย

หองพักเดี่ยว

800

1,500

หองพักคู

850

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ตน

1,200

2,200

1,200

วิชาการ : ทรงคุณวุฒิ
บริหาร : สูง

1,200

2,500

1,400

*** กรณีเดินทางเปนหมูคณะ ใหเลือกเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกัน
ทัง้ คณะ
*** พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการ
ตําแหนงประเภททั่วไป ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ประเภทวิชาการ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ประเภทอํานวยการ ตน ใหพักคู
เวนแตไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปน

- กรณีจายจริง
ใชใบเสร็จับเงิน และใบแจง
รายการของโรงแรม (FOLIO)
- กรณีเหมาจาย
ไมตองใชใบเสร็จรับเงิน ใหใช
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ในกรณีดังตอไปนี้
1. ไดรับคําสั่งเปนตัวแทนคณะฯ
กรรมการ พรอมแนบคําสั่ง
เดินทางไปราชการ
2. หนวยแพทยพระราชทาน
3. ลงสํารวจพื้นที่โครงการ
บริการวิชาการกอนจัด
กิจกรรม
4. เดินทางปฏิบัติราชการ
ออกเวชปฏิบัติของหลักสูตร
แพทยศาสตร

***หมายเหตุ : หลักฐานการเบิกจาย
ทุกประเภท/ใบเสร็จรับเงินใหออกใน
นาม คณะแพทยศาสตร มศว
(หลักฐานการจายคาโดยสารเครือ่ งบิน
คาเชาทีพ่ กั และคาลงทะเบียนตางๆ
ตองระบุชื่อผูเดินทางหรือผูอบรมดวย)

คาพาหนะ
- รถโดยสารประจําทาง เบิกไดทุกประเภท ทุกระดับ
เทาที่จายจริงและประหยัด

- คารถแท็กซี่/รถรับจางไมประจําทาง
ตองจายจริงเหมาะสมและประหยัด
*เขตติดตอหรือผานกทม. เที่ยวละไมเกิน 600 บาท
*เขตติดตอจังหวัดอื่น เที่ยวละไมเกิน 500 บาท

- รถยนตราชการ

- คาชดเชยรถยนตสวนตัว
ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเดินทางไปราชการโดยใชพาหนะ
สวนตัว
รถยนตกม.ละ 4 บาท
รถจักรยานยนต กม.ละ 2 บาท
ระบุเดินทางจากไหน ถึง ไหน ไป-กลับ
เปนระยะทางกี่กิโลเมตร กิโลเมตรละกี่บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
เทาไหร

ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก.111) พรอมแนบอัตราคา
โดยสารของเที่ยวการเดินทางนั้น
มาดวย
ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก.111)
****ระบุมีสัมภาระ

ใชใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(ซึ่งระบุทะเบียนรถดวย)
- ใบเสร็จคาทางดวนพิเศษ
- ใบขออนุมัติใชรถยนต

ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
และแนบหลักฐานการคํานวณ
ระยะทางตามเสนทางของกรมทาง
หลวง

***หมายเหตุการเบิกคาชดเชยใช
รถสวนตัวใหแนบบันทึกขออนุมัติให
เดินทางโดยพาหนะสวนตัวทีเ่ สนอ
ผานคณบดีมาดวย

- คาโดยสารเครื่องบิน
ชั้นประหยัด (ระดับ 6 ขึ้นไป)
ชั้นธุรกิจ (ระดับ 9)
ชั้นหนึ่ง (ระดับ 10 ขึ้นไป)
****พนักงานมหาวิทยาลัยใหเทียบระดับตําแหนงตามใบเทียบ
ระดับ ขอไบเทียบระดับไดจากงานบุคคล

*กรณีจายเงินสด ใชใบเสร็จรับเงิน
และ Boarding Pass (กากตั๋ว)
*กรณีซื้อ E-Ticket
(ตั๋วทางระบบอิเล็กทรอนิกส) ใชใบรับ
เงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง
(Itinerary Receipt)

****ไมเขาหลักเกณฑขางตน ใหเบิกจายไดเทียบเทาภาคพื้นดิน

- คาโดยสารรถไฟ
ประเภทรถดวน ดวนพิเศษ ชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)
เบิกไดเฉพาะ
ประเภททั่วไป : ระดับชํานาญงาน ขึ้นไป
ประเภทวิชาการ : ระดับชํานาญการ ขึ้นไป
ประเภทอํานวยการ : ระดับตน, สูง
ประเภทบริหาร : ระดับสูง,สูง

ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(บก.111)
และ อัตราคาโดยสารในเที่ยวการ
เดินทางนั้น

คาใชจายโครงการฝกอบรม
ผูรับบริการ
ขั้นตอนการเบิกจาย
1. จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดฝกอบรม โดยระบุรายละเอียดให
ครบถวนดังนี้
- ระบุวัตถุประสงค วัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการฯ
- ระบุวงเงินคาใชจาย และรายละเอียดคาใชจาย เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาที่พัก และคาพาหนะ เปนตน
- ระบุงบประมาณเบิกจายใหชัดเจน
2. เขียนโครงการ/หลักสูตร ตองมีรายละเอียดครบถวน หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย สถานที่จัดฝกอบรม
ระยะเวลาดําเนินการ วิทยากรจากที่ใด งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบโครงการ และผลที่คาดวาจะไดรับ เปนตน
3. กําหนดการฝกอบรม
4. ประมาณการคาใชจายใหไกลเคียงความจริงมากที่สุด ตาม
หลักเกณฑและอัตราที่ระเบียบกําหนด
5. สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ (กรณียืมเงิน)
6. สงหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
7. เขียนใบรายงานการเดินทาง (กรณีมีการเบิกคาพาหนะแทกซี่ )
8. ใบแสดงรายการคาใชจายโครงการ
9. บันทึกขอเบิกคาใชจายโครงการฝกอบรม
คาสมนาคุณวิทยากร แบงเปน 3 ลักษณะ
การบรรยาย

จายไดไมเกิน 1 คน

การอภิปราย/สัมมนาเปนคณะ

จายไดไมเกิน 5 คน รวมผูดําเนิน
รายการ

แบงกลุม – ฝกภาคปฏิบัติ
- อภิปราย
- ทํากิจกรรม

จายไดไมเกิน กลุมละ 2 คน

***หากวิทยากรเกินที่กําหนดใหเฉลี่ยจาย ไมเกินจํานวนเงินที่จายได

หลักฐานการเบิกจายเงิน

อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
ระดับการฝกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข

บุคลากรภาครัฐ
ไมเกิน 800
ไมเกิน 600

บาท : ชม. :คน
มิใชบุคลากรภาครัฐ
ไมเกิน 1,600
ไมเกิน 1,200

***ตองหักเวลาพักเที่ยงออกจากเวลาบรรยาย
***ไมตองหักเวลาพักรับประทานอาหารวางออกจากเวลาบรรยาย

อัตราคาอาหาร

**หลักฐานการเบิกจาย
คาสมนาคุณวิทยากร
- หนังสือเชิญวิทยากร
- ใบสําคัญรับเงินสําหรับ
วิทยากร
- สําเนาบัตรประชาชน

บาท : มื้อ : คน
ระดับการ
สถานที่ของรัฐ
สถานที่เอกชน
ฝกอบรม ครบมื้อ ไมครบมื้อ ครบมื้อ ไมครบมื้อ
ประเภท ก ไมเกิน 850 ไมเกิน 600 ไมเกิน
ไมเกิน 850
**หลักฐานการเบิกจาย
1,200
1. ใชใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ประเภท ข ไมเกิน 600 ไมเกิน 400 ไมเกิน 950 ไมเกิน 700
ภาษี ของโรงแรม
ผูประกอบการ
2. ใบแจงรายการของโรงแรม
(FOLIO)
อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
3. ใบสําคัญรับเงิน และสําเนา
บาท : มื้อ : คน
บัตร (กรณีเบิกคาอาหารไมมี
สถานที่ราชการ
ไมเกิน 35
ใบเสร็จฯ)
สถานที่เอกชน
ไมเกิน 50
4. ใชบิลเงินสด และสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับเงิน
กรณีรานคาไมสามารถออก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
อัตราคาเชาที่พัก
ใหไดและผูยืมตองจัดทํา
บาท :วัน :คน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ประเภทการ
พักเดี่ยว
พักคู
ประกอบการเบิกจายดวย
ฝกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข

ไมเกิน 2,400
ไมเกิน 1,450

ไมเกิน 1,300
ไมเกิน 900

ตัวอย่าง

แบบ บก.111

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่ วนราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัน เดือน ปี

รายละเอียดรายจ่ าย

จํานวนเงิน

23 มกราคม
57

ค่าพาหนะรับจ้ างไม่ประจําทาง จากบ้ านเลขที่
.............................................................. กทม. ถึง สถานีขนส่งเอกมัย

200

23 มกราคม
57

ค่ารถประจําทางออกจากสถานีขนส่งเอกมัย ถึง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารโรงแรม

124

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยบูรพา

25 มกราคม
57

ค่ารถประจําทางออกจากศูนย์ปฏิบตั กิ ารโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ถึง สถานี
ขนส่งเอกมัย

124

25 มกราคม
57

ค่าพาหนะรับจ้ างไม่ประจําทางจากสถานีขนส่งเอกมัย ถึง บ้ านเลขที่
..................................... ......... กทม.

200

รวมทัง้ สิน้

648

รวมทังสิ
้ ้น (ตัวอักษร) ........-หกร้ อยสีส่ บิ แปดบาทถ้ วน-............................
ข้ าพเจ้ า................................................................................. ตําแหน่ง..................................................
กอง..........คณะแพทยศาสตร์ .............. ขอรับรองว่า รายจ่ายข้ างต้ นนี ้ไม่อาจเรี ยกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้ าพเจ้ า
ได้ จา่ ยไปในงานของราชการโดยแท้
ลงชื่อ...................................................
วันที่..........................................................

