แนวทางการเบิกจ่ายเงิน
สารบัญ

เลขที่หน้า

เอกสารชุดที่ 1 Flowขั้นตอนการรับ-จ่ายเงิน สสจ. แพร่ ปี 61

1-4

เอกสารชุดที่ ๒ แนวทางการเบิกจ่ายเงิน

1-9
10-13

มาตรการประหยัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ภาคผนวก

สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
1-9
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

แบบฟอร์ม

1. สัญญายืมเงิน+ใบมอบฉันทะ
2. แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3. แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง พ.ศ.2550
4. หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น

เอกสารอ้างอิง 1. คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1932/2555 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรื่อง
มอบอานาจในการอนุมัติ การเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การ
จัดงาน การประชุม ระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขที่ 2999/2559
ลง วันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องมอบอานาจในการจ่ายเงินบารุง
3. คาสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 3209/2560 ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
หนังสือที่ พร 0017.3/ว4009 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560

จัดทำโดย

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ( งำนกำรเงินและบัญชี นำงพิสมัย กำรินไชย )

แนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงิน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่

จัดทำโดย : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่
กลุ่มงำนบริหำรทัว่ ไป (งำนกำรเงินและบัญชี)ปรับปรุง ต ค. 2560

คำนำ
แนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงิน สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ ให้หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ ใช้เป็นแนวทำงใน
กำรเบิ ก จ่ำยเงิน งบประมำณเงิน นอกงบประมำณเพื่ อ ให้ ถูก ต้องตำมระเบี ย บกำรเบิ ก
จ่ำยเงิน และเป็นเครื่องมือในกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในขององค์กร ลดควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำผิดตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำย ด้ำนกำรเงินกำร
คลั ง ให้ เป็ น ไปตำมแนวทำงปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน หรื อ
ผู้เกี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ ำงถู ก ต้ อ ง ผู้ จั ด ท ำจึ งได้ จั ด ท ำแนวทำง กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิน ส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขจังหวัดแพร่ ขึน้
หวังว่ำแนวทำงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องในกำรนำไปปฏิบัติ
เพื่ อ เป็ น กำรลดระยะเวลำและภำระงำนของหน่ว ยงำน คุ้ ม ค่ ำ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และ
ประสิทธิภำพ

~1~

ขั้นตอนการรับแจ้งเงิน/จัดสรรเงินงบประมาณ
งานสารบรรณ
รับหนังสือแจ้งจัดสรรเงิน/โอนเงิน

งานการเงิน/แผน ตรวจสอบ
ทะเบียนคุมเงินจัดสรร
ยืนยันยอด ทุกจันทร์ ศุกร์

งานแผนงาน-กลุ่มยุทธศาสตร์
ทาทะเบียนคุมเงินจัดสรร
เสนอ นพ.สสจ. เพื่อพิจารณา
แจ้งกรอบงบประมาณ
ให้กลุ่มงานบริหาร/กลุ่มงานเกี่ยวข้อง/หน่วยงาน
เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ กลั่นกรอง
เสนอ คณะกรรมการ พิจารณา

ทะเบียนการจัดสรร
ยอดงบประมาณ

เอกสารการจัดสรร/โอน
งบประมาณ

จัดสรร /แจ้ง รหัสงบประมาณ
เอกสารแผนงาน/โครงการ

กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ปรับปรุงแผนงาน / โครงการ ที่ผ่านการพิจาณา
เสนอ รองนพ.สสจ. /หน.หน่วยงาน เห็นชอบ
ตรวจสอบแผนงาน/ โครงการ (แผนงาน)
ตามกรอบเงินงบประมาณ
เสนอ นพ.สสจ. (แผนงาน)
อนุมัติแผนงาน/โครงการ
ตรวจสอบการบันทึก SMS /โครงการ
กิจกรรม (แผนงาน)
(การเงิน)
ระบบ SMS สนย.

ส่ งแผนงาน/โครงการ ให้ กลุ่มงาน/
หน่ วยงาน (แผนงาน)
(การเงิน)
บันทึกการโครงการ/กิจกรรม
ระบบ SMS (กลุ่มงาน/หน่ วยงาน)

~2~

ขั้นตอนการยืมเงิน (ไม่เกิน 10 วันทาการ)
กระทบยอดเงินงบประมาณฯ
ทุกครั้ง
ตามทะเบียนคุมเงินหน่วยงาน

ผู้ยืมเงิน ทาสัญญายืม 2 ฉบับ
หน่วยงานย่อย ทาใบเบิกเงินเพื่อจ่ายใน
ราชการ (350)
(หลังจากได้รับการอนุมัติจัดกิจกรรม)

ไม่ถกู ต้ อง / เงินไม่เพียงพอ

แนบบัยนนคุ
ทะเบี
ทึกมเงิทะเบี
น โครงการ
ยนคุมเงิน
ยอดงบประมาณ
โครงการ
/ยอดงบประมาณ

ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ (แผนงาน)
จัดทาทะเบียนคุมการจัดสรร
(ตัดงบ)

ถูกต้ อง / งบเพียงพอ
ไม่ถกู ต้ อง / ครบถ้ วน

2 วัน

ลงทะเบียนเงินยืม
ตรวจสอบหลักฐานการ
ยืมเงิน (การเงิน)

เอกสารถูกต้ อง/ครบถ้ วน
เสนอ นพ.สสจ. อนุมัติยืม
(การเงิน)

1 วัน

คุมงบประมาณ แยกตาม รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก (การเงิน)

ขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS Web
Online (การเงิน)
7 วัน
บันทึกการเบิกจ่ าย ระบบ SMS
(การเงิน)
ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชี
หน่วยงาน / เขียนเช็ค (การเงิน)

~3~

ขั้นตอนการเบิกเงิน
กระทบยอดเงินงบประมาณฯ
ทุกครั้ง
ตามทะเบียนคุมเงินหน่วยงาน

เอกสารเบิกจ่ายเงิน (กลุ่มงาน)
- ใบขออนุมัติ เอกสารประกอบ
เอกสารเบิกเงิน (หน่วยงาน)
- ย่อยเพื่อจ่ายในราชการ (350)

ไม่ถกู ต้ อง / เงินไม่เพียงพอ

แนบบันทึก ทะเบียนคุมเงิน
โครงการ /ยอดงบประมาณ

ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
(แผนงาน) (ตัดงบ)
จัดทาทะเบียนคุมการจัดสรร (ตัดงบ)

ถูกต้ อง / งบเพียงพอ
ไม่ถกู ต้ อง / ครบถ้ วน

ลงทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐานการ
เบิกเงิน (การเงิน)

เอกสารถูกต้ อง/ครบถ้ วน
เสนอ นพ.สสจ. อนุมัติ
(การเงิน)
คุมงบประมาณแยกตาม รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก (การเงิน)

ขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS Web
Online (การเงิน)
บันทึกการเบิกจ่ าย ระบบ SMS
(การเงิน)
ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชี
หน่วยงาน / เขียนเช็ค (การเงิน)

~4~

ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืม

กระทบยอดเงินงบประมาณฯ
ทุกครั้ง
ตามทะเบียนคุมเงินหน่วยงาน

หนังสือขออนุมัติส่งใช้เงินยืม/เบิกเงิน
หลักฐานการจ่ายเงิน
สาเนาสัญญายืมเงิน/สาเนาใบเบิกเงินเพื่อจ่ายเงิน
ราชการ (หน่วยงาน กลุ่มงาน)

ไม่ถกู ต้ อง / ครบถ้ วน

แนบบันทึก ทะเบียนคุมเงิน
โครงการ /ยอดงบประมาณ

ตรวจสอบหลักฐานการ
คืนเงินยืม (การเงิน)
เอกสารถูกต้ อง/ครบถ้ วน
เสนอ นพ.สสจ. อนุมัติ
(การเงิน)

หลักฐานมากกว่าเงินยืม (เบิกเพิ่ม)
- ถ่ายเอกสารชุดที่ได้รับอนุมัติ รับรองสาเนา

หลักฐานเท่ากับเงินยืม
- ล้างลูกหนี้เงินยืม (การเงิน)

หลักฐานน้อยกว่าเงินยืม (คืนเงิน)
- รับคืนเงินสด ออกใบเสร็จรับเงิน (การเงิน)

แจ้งคืนงบประมาณเพิ่ม (แผนงาน)

ตัดงบประมาณเพิ่ม (แผนงาน)
แจ้ง/ลดเพิ่มเติมงบในระบบ SMS (การเงิน)
(แผนงาน)

ขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS (การเงิน)

1

แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ
กระบวนการ
1. การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านงานนอก
เว ล า ร า ช ก า ร
(กระทรวงการคลัง)

เอกสารประกอบการเบิกเงิน
1.1 ค ำสั่งอนุมั ติให้เจ้ำหน้ำที่อยู่ป ฏิบั ติงำนนอก
เวลำรำชกำร พร้ อ มเหตุ ผ ลควำมจ ำเป็ น และ
รำยละเอียดของเนื้องำนที่จะทำ
1.2 บัญชีลงชื่อกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
และวันหยุดรำชกำร
1.3 หลั ก ฐำนกำรจ่ ำ ยเงิ น ค่ ำ ตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
1.4 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
1.5 หนังสือ/บันทึก อนุมัติให้จ่ำยเงิน
1.6 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

หมายเหตุ
-ให้ ป ฏิ บั ติ ต ำม ระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลั ง ว่ ำ ด้ ว ย
กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
กำรปฏิ บั ติ ง ำนนอกเวลำ
รำชกำร พ.ศ.2550
-ระเบี ย บกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น
จำกคลังกำรเก็บรักษำและ
กำรน ำเงิ น ส่ ง ค ลั ง พ .ศ .
2551 ข้อ 31-37

2 .ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร
ปฏิ บั ติงานนอกเวลา
ให้กับหน่วยบริการฯ

2.1. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
2.2.บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ป ฏิ บั ติ ง ำน และค ำสั่ ง ให้
ปฏิบัติงำน (กรณีมีคำสั่ง)
2.3.หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
2.4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และ
เ งื่ อ น ไ ข ก ำ ร จ่ ำ ย เ งิ น
ค่ ำ ต อ บ แ ท น แ น บ ท้ ำ ย
ข้ อ บั ง คั บ ก ร ะ ท ร ว ง
สำธำรณ สุ ข ว่ ำ ด้ ว ยกำร
จ่ ำ ย เงิ น ค่ ำ ต อ บ แ ท น
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับ
ห น่ ว ย บ ริ ก ำ ร ใน สั ง กั ด
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.
2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่5) พ.ศ.2552
-ระเบี ย บกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น
จำกคลังกำรเก็บรักษำและ
กำรน ำเงิ น ส่ ง ค ลั ง พ .ศ .
2551 ข้อ 31-37

2

กระบวนการ
เอกสารประกอบการเบิกเงิน
3 . ค่ าเบี้ ย ป ระชุ ม 3.1 ส ำเนำค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมกำรหรื อ
คณะอนุกรรมกำร
กรรมการ
3.2 หนั งสือมติ คณะรัฐมนตรีที่ อนุ มัติ ให้แต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำร
3.3 หนังสือมอบหมำยให้ไปประชุม แทน กรณี
คำสั่งแต่งตั้งโดยตำแหน่งหรือผู้แทน
3 .4 ห ลั ก ฐ ำ น ก ำ ร ล ง ล ำ ย มื อ ชื่ อ ข อ ง
คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรที่เข้ำประชุม
3.5 หลักฐำนกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุม แบบ4219
3.6 ใบส ำคั ญ รั บ เงิ น / ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว
ประชำชน
3.7 หนังสือ/บันทึก อนุมัติให้จ่ำยเงิน
3.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

หมายเหตุ
-ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
พ ร ะ ร ำ ช ก ฤ ษ ฎี ก ำ เบี้ ย
ป ระชุ ม ก รรม ก ำร พ .ศ .
๒ ๕ ๔ ๗ แก้ ไ ข (ฉบั บ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
-ระเบี ย บกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น
จำกคลังกำรเก็บรักษำและ
กำรน ำเงิ น ส่ ง ค ลั ง พ .ศ .
2551 ข้อ 31-37

(คณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ซึ่งตำมแบบบรรยำยลักษณะงำนกำหนดให้มีหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรพัสดุหรือควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ นหน่ ว ยงำนที่ ต นสั ง กั ด หรื อ ได้ รั บ
มอบหมำยให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ป ระจ ำเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ดังกล่ำว)
4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
4.2 วำระกำรประชุม
4.3 รำยงำนกำรประชุม
4.4 หลักฐำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร (ตำม
แบบแนบท้ ำ ยหนั ง สื อ กระทรวงกำรคลั ง ที่ กค
0406.4/ว132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2556
เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ ก ำรเบิ ก จ่ ำ ย ค่ ำ ตอบแทน
คณะกรรมกำร)
4.5 หนังสือ/บันทึก อนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
4.6 อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก ำ ร จ่ ำ ย
ค่ ำ ต อ บ แ ท น ใ ห้ กั บ
คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จ
จริงควำมรับ ผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539
ต ำ ม ห นั ง สื อ
กระทรวงกำรคลัง
ด่ ว น ที่ สุ ด ที่ ก ค .
0406.4/ว 38 ล ว . 28
เมษำยน 2558
-ระเบี ย บกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น
จำกคลังกำรเก็บรักษำและ
กำรน ำเงิ น ส่ ง ค ลั ง พ .ศ .
2551 ข้อ 31-37

4 . ค่ า ต อ บ แ ท น
คณะกรรมการพัสดุ /
คณะกรรมการสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ
ผิดทางละเมิด
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เอกสารประกอบการเบิกเงิน

หมายเหตุ

5. การเบิกเงินค่า
ตรวจ
กระดาษคาตอบ

5.1 สำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบ
5.2 สำเนำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรตรวจข้อสอบใน
แต่ละสำขำวิชำ
5.3 สำเนำรำยชื่อผู้เข้ำสอบ หรือคำรับรอง
จำนวนผู้เข้ำสอบของประธำนคณะกรรมกำร
จัดสอบ
5.4 หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน / ใบสำคัญรับเงิน
5.5 บันทึกอนุมัติให้จำ่ ยเงิน
5.6 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

ระเบียบว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
ค่ ำ ตอบแทนกำรสอบพ.ศ.
๒ ๕ ๔ ๙ ล ง วั น ที่ ๒ ๕
เมษำยน ๒๕๔๙ และวั น ที่
๒๓ พฤษภำคม ๒๕๔๙
-ระเบี ย บกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น
จำกคลังกำรเก็บรักษำและ
กำรน ำเงิ น ส่ ง ค ลั ง พ .ศ .
2551 ข้อ 31-37

6. การเบิกเงินรางวัล
กรรมการและ
เจ้าหน้าที่
สอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือก
ข้าราชการ

6.1 สำเนำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรในแต่ละ
ตำแหน่ง
6.2 สำเนำรำยชื่อผู้เข้ำสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
หรือคัดเลือก หรือคำรับรองจำนวนผู้เข้ำสอบที่
ประธำนคณะกรรมกำรจัดสอบรับรอง
6.3 ใบสำคัญรับเงิน
6.4 หนังสือ/บันทึกอนุมัติให้จ่ำยเงิน
6.5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

ระเบียบว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
ค่ ำ ตอบแทนกำรสอบพ.ศ.
๒ ๕ ๔ ๙ ล ง วั น ที่ ๒ ๕
เมษำยน ๒๕๔๙ และวั น ที่
๒๓ พฤษภำคม ๒๕๔๙
-ระเบี ย บกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น
จำกคลังกำรเก็บรักษำและ
กำรน ำเงิ น ส่ ง ค ลั ง พ .ศ .
2551 ข้อ 31-37
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กระบวนการ
7.การเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

เอกสารประกอบการเบิกเงิน
1.บันทึกขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร
2. สำเนำหนังสือเชิญประชุม/อบรม
3. กรณีใช้รถส่วนตัวต้องมีหนังสืออนุมัติใช้รถ
ส่วนตัวระบุเลขทะเบียนรถ ให้เบิกเงินเป็นค่ำชดเชย
โดยใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111)
รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บำท
รถจักรยำนยนต์ กิโลเมตรละ 2 บำท
4. ค่ำพำหนะเดินทำง กรณีไม่สำมำรถเรียก
ใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก. 111)
5 ค่ำโดยสำรเครื่องบิน- กรณีจ่ำยเป็นเงินสด ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินและกำกบัตรโดยสำรเครื่องบิน
- กรณีจ่ำยค่ำบัตรโดยสำรอิเล็กทรอนิกส์
(E– ticket) ใช้ใบรับเงินที่แสดงรำยละเอียดกำร
เดินทำง (Itinerary Receipt) - BOARDING PASS
6. แบบใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
(แบบ8708 ส่วนที่1)
- กรณีเดินทำงไปรำชกำรตั้งแต่ 2 คนขึน้ ไป ให้
เพิ่ม หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร (แบบ 8708 ส่วนที่2)
7.ใบเสร็จรับเงินค่ำทีพ่ ักและ Folio หรือเอกสำร
ประกอบอื่นๆ
8. รำยงำนผลกำรประชุม/อบรม
9. บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
10. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
(กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือก
เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ)

หมายเหตุ
-ระเบี ย บเดิ น ทำงไปรำชกำร
2 5 5 0 แก้ ไ ข 2 5 5 2 และ
2554
- หนั ง สื อ มอบอ ำนำจที่ พร
0017.3/ว 238 ลว.28 ตค.
2558
-ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำก
คลังกำรเก็บรักษำและกำรน ำ
เงิ น ส่ ง คลั ง พ.ศ.2551 ข้ อ
31-37
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กระบวนการ
8. การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม/อบรม/
สัมมนา

เอกสารประกอบการเบิกเงิน
1.โครงกำรหรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจำก ผู้ว่ำ
รำชกำร จังหวัด / นพ. สสจ.
- โดยรำยละเอียดหลักสูตร/โครงกำรต้องชัดเจน
ระบุ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้ำหมำย สถำนที่จัดอบรม ระยะเวลำ
ดำเนินกำร แหล่งงบประมำณที่ใช้
2.บันทึกขออนุมัติจัดกำรประชุม/อบรม /สัมมนำ
3.รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ
4.สำเนำหนังสือเชิญวิทยำกร/หนังสือตอบรับของ
วิทยำกร
5.กำหนดกำรอบรมระบุชื่อวิทยำกรและชัว่ โมงที่
บรรยำย
6.ใบสำคัญรับเงินค่ำตอบแทนวิทยำกรระบุหวั ข้อ
และเวลำที่บรรยำย
7.สำเนำบัตรประชำชนของวิทยำกร
8.รำยงำนรับรองกำรประชุมกรณีผู้เข้ำร่วมประชุม
มำประชุมไม่ครบ และจัดอำหำร - อำหำรว่ำงเครื่องดื่มเต็มจำนวน
9.ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน ค่ำอำหำร/อำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม พร้อมสำเนำบัตรประชำชนของผู้
รับจ้ำง
10.ใบเสร็จรับเงินอื่น ๆ เช่นค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำ
วัสดุ เป็นต้น(กรณีรำยกำรซือ้ /จ้ำง ให้ปฏิบัติตำม
ระเบียบพัสดุโดยเคร่งครัด) และประทับตรำจ่ำยเงิน
แล้วในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
11 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

หมายเหตุ
-ระเบี ย บ ค่ ำใช้ จ่ ำ ย ใน ก ำร
ฝึ ก อบรม พ.ศ. 2549 แก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม 2552 และ แก้ ไ ข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2255)
-คำสั่งกระทรวงสำธำรณสุขที่
1 9 3 2 /2 5 5 5 แ ล ะ
4 4 3 /2 5 5 6 เรื่ อ งม อ บ
อ ำ น ำ จ ใน ก ำ ร อ นุ มั ติ ก ำ ร
เดิ น ทำงไปรำชกำร กำรจั ด
ประชุม กำรฝึ กอบรม กำรจั ด
งำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ร ะ ห ว่ ำ ง
ประเทศและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
-หนังสือมอบอำนำจตำมคำสั่ง
จั งหวั ดแพร่ ที่ 3209/2560
ล ว.17 ต ค.2560
-ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำก
คลังกำรเก็บรักษำและกำรน ำ
เงิ น ส่ ง คลั ง พ.ศ.2551 ข้ อ
31-37
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เอกสารประกอบการเบิกเงิน

9.กำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง 1.บันทึกขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำร
ด้วยวิธีคัดเลือก/วิธี 2. สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ประกำศเชิญชวน
3.ใบส่งมอบงำน
4.ใบตรวจรับพัสดุ
5.ใบสั่งซื้อ/จ้ำง/เช่ำ จำกระบบ GFMIS(SAP R/3)
6. ใบหักภำษี ณ ที่จ่ำย
7.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
8. รำยละเอียดเอกสำรประกอบจำกงำนพัสดุ
9. แบบแสดงควำมบริสุทธิใจ ในกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
10. ใบเสร็จรับเงินประทับตรำลงนำมรับรอง
กำรจ่ำยเงินแล้ว และลงวันที่จ่ำยเงิน (กรณีจำ่ ยเงิน
แล้ว)
ตัวอย่าง
จ่ำยเงินแล้ว
ลงชื่อ.................................................
วันที่...................................................

หมายเหตุ
-พร บ.กำรจั ด ซื้อจั ดจ้ำ งและ
กำรบริห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ.
2560
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บ ริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำค รั ฐ พ .ศ .
2560
-ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก ำ ห น ด ให้
หน่ ว ยงำนอื่ น เป็ น หน่ ว ยงำน
ของรั ฐ ตำมตำม พร บ.กำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
-หนั งสื อ ม อบ อ ำนำจ ต ำม
ค ำ สั่ ง จั ง ห วั ด แ พ ร่ ที่
3209/2560 ล ว.17 ต ค.
2560
-ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำก
คลังกำรเก็บรักษำและกำรน ำ
เงิ น ส่ ง คลั ง พ.ศ.2551 ข้ อ
31-37

7

กระบวนการ
10.กำรจัดซือ้ /จัด
จ้ำงด้วยวิธี
เฉพำะเจำะจง

เอกสารประกอบการเบิกเงิน

หมายเหตุ

1.บันทึกขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำร
2.ใบสั่งจ้ำง/สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร(200,000.บำท ขึน้ ไป)
3ใบแจ้งหนี้
4. ใบหักภำษี ณ ที่จ่ำย (กรณีจ้ำงนิติบคุ คลตั้งแต่
500.-บำท และบุคคลธรรมดำตั้งแต่ 10000.บำทขึ้นไป)
5.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
6. ข้อมูลสำระสำคัญในสัญญำ (เลขโครงกำร จำก
ระบบ EGP) กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000.-บำทขึน้ ไป
7. ใบเสร็จรับเงินประทับตรำลงนำมรับรอง
กำรจ่ำยเงินแล้ว และลงวันที่จ่ำยเงิน (กรณีจำ่ ยเงิน
แล้ว)

-พร บ.กำรจั ด ซื้อจั ดจ้ำ งและ
กำรบริห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ.
2560
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บ ริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำค รั ฐ พ .ศ .
2560
-ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก ำ ห น ด ให้
หน่ ว ยงำนอื่ น เป็ น หน่ ว ยงำน
ของรั ฐ ตำมตำม พร บ.กำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
-หนังสือมอบอำนำจตำมคำสั่ง
จั งหวั ดแพร่ ที่ 3209/2560
ล ว.17 ต ค.2560
-ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำก
คลังกำรเก็บรักษำและกำรน ำ
เงิ น ส่ ง คลั ง พ.ศ.2551 ข้ อ
31-37

ตัวอย่าง
จ่ำยเงินแล้ว
ลงชื่อ.................................................
วันที่...................................................
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กระบวนการยืมเงิน
กระบวนการ
เอกสารประกอบการเบิกเงิน
1.การยืมเงินไป 1.บันทึกขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร
2. สำเนำหนังสือเชิญประชุม
ราชการ
3. บันทึกขออนุมัติใช้ยำนพำหนะส่วนตัว (กรณีใช้รถ
ส่วนตัว)
4. สัญญำยืมเงิน 2 ฉบับ
5.บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
6.)ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ย

หมายเหตุ
-ระเบียบเดินทำงไปรำชกำร
2550 แก้ไข 2552และ
2554
- ระเบียบเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง
กำรเก็บรักษำและกำรนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 5
กำรเบิกจ่ำยเงินยืม

2. การยืมเงินไป 1. กรณีผู้จัดประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้ยมื เงิน
ประชุม/อบรม/ ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ
1.สำเนำบันทึกอนุมัติจดั และเข้ำรับกำรประชุม/อบรม/
สัมมนา
สัมมนำ
2. สำเนำโครงกำรและกำหนดกำรจัดประชุม/อบรม/
สัมมนำ
3. สำเนำหนังสือเชิญวิทยำกร และแขกผู้มเี กียรติ (ถ้ำ
มี) กรณีต้องเบิกค่ำใช้จำ่ ย
4. แบบประมำณกำรยืมเงินเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัด
ประชุม/อบรม ( ยกเว้น ค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรจัดอบรม
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ฯลฯ ให้ดำเนินกำร
ตำมระเบียบพัสดุ)
5. สัญญำกำรยืมเงิน 2 ฉบับ
6. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
7.ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ย
2. ผู้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้ยมื เงิน
ค่าใช้จ่ายในประเทศ
1 สำเนำคำสั่งอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร (ประชุม/
อบรม/สัมมนำ )
2 สำเนำโครงกำรจัดประชุม/อบรม/สัมมนำ
3 แบบประมำณกำรยืมเงินเป็นค่ำใช้จำ่ ย
4 สัญญำกำรยืมเงิน 2 ฉบับ
5. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน

-ระเบียบค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ฝึกอบรม พ.ศ. 2549 แก้ไข
เพิ่มเติม 2552 และ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2255)
-คำสั่งกระทรวงสำธำรณสุขที่
1932/2555และ
443/2556 เรื่องมอบ
อำนำจในกำรอนุมัติกำร
เดินทำงไปรำชกำร กำรจัด
ประชุม กำรฝึกอบรม กำรจัด
งำน กำรประชุมระหว่ำง
ประเทศและค่ำใช้จำ่ ยต่ำงๆ
- ระเบียบเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง
กำรเก็บรักษำและกำรนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 5
กำรเบิกจ่ำยเงินยืม
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กระบวนการ
3. ค่าเบี้ย
ประชุม

หมายเหตุ

เอกสารประกอบการเบิกเงิน

หมายเหตุ

3. ค่าเบี้ยประชุม
3.1 สำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
3.2 แบบประมำณกำรยืมเงินเป็นค่ำใช้จำ่ ย
3.3 สัญญำกำรยืมเงิน 2 ฉบับ
3.4 บันทึกขออนุมัติยมื เงิน
(เอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่เป็นสาเนาให้รับรอง
สาเนาถูกต้อง)

- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560
- พระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม
กรรมกำร พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ ไข
(ฉบั บ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
(ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบียบเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง
กำรเก็บรักษำและกำรนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 5
กำรเบิกจ่ำยเงินยืม

1. กรณีผู้ยืมเงินไม่สำมำรถรับเงินด้วยตนเองได้ ให้จัดทำใบมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
รับเงินแทนพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร บัตร
ลูกจ้ำงประจำของผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจรับเงิน
2. กรณีมีค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นต้องจ่ำยล่วงหน้ำ เช่นค่ำลงทะเบียน ให้ระบุ วัน/เวลำ
และเอกสำรประกอบ ในสัญญำยืมเงิน
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มาตรการประหยัด+ควบคุมภายใน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ปงี บประมาณ 2561
มาตรการประหยัดที่ใช้ดาเนินการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ของหน่วยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ตำมมติทปี่ ระชุม Staff วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560 ให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่
ดำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม/อมบรม /เดินทำงไปรำชกำร ตำมมำตรกำรประหยัด
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ ส ธ. 0201.024/ว 20
ลงวันที่ 26 มกรำคม 2553 เพื่อใช้เป็นแนวทำง ปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเงิน ของ สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด หรือหน่วยงำนในสังกัด ต่อไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
1. ค่าอาหาร - จัด ณ สถำนที่รำชกำร
ไม่ครบมือ้ ไม่เกิน 80.- บำท
- จัดในโรงแรม/เอกชน
ไม่ครบมือ้ ไม่เกิน 250.-บำท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- จัด ณ สถำนทีร่ ำชกำร
ไม่เกินมือ้ ละ 25 บำท
- จัดในโรงแรม/เอกชน
ไม่เกินมือ้ ละ 50 บำท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
- รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนรัฐ
ชั่วโมงละ 600 บำท
- ภำคเอกชน
ชั่วโมงละ 1,200 บำท
*กรณีที่หน่วยงำนภำยนอกเชิญวิทยำกรของ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ ให้หน่วยงำนที่เป็นผู้
ขอวิทยำกรรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงวิทยำกร
*กรณีผู้จัดประชุม/อบรม/ผู้รับผิดชอบโครงกำร ที่เป็นเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ ทำ
หน้ำที่เป็นวิทยำกรขอความร่วมมืองดเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
4. การเดินทางไปประชุม/อบรม ตามนโยบาย กรณีไปราชการต่างจังหวัด
1. ใช้รถรำชกำร ต้องมีผู้ไปรำชกำรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (ยกเว้นมีเหตุจำเป็นผู้มีอำนำจอนุมัติ
อำจอนุมัติเป็นครั้งๆ)
2. กรณีที่ไปประชุม/อบรมวันเวลำและสถำนที่เดียวกันให้ จัดทำขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรใน
ฉบับเดียวกัน
5. การขอใช้รถราชการ
ให้ผู้ขอใช้รถรำชกำรส่งใบขอใช้รถล่วงหน้ำเพื่อลดควำมซ้ำซ้อนใน กำรใช้รถในแต่ละครั้ง/วัน
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6. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
1.กำรเดินทำงไปรำชกำร ประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน ให้เดินทำง ก่อน 1 วัน
(ตำมควำมเหมำะสมและประหยัด)
2.กำรเดินทำงไปรำชกำรในจังหวัด เช่นกำรไปตรวจรำชกำร/ติดตำมงำนให้เบิกได้ตำมสิทธิ
7. ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ
1. กรณีเดินทำงโดยรถไฟตู้นอน ( แนบกำกตัว๋ ด้วย)
2. กรณีเดินทำงไปรำชกำรโดยเครื่องบิน เบิกได้ตำมสิทธิกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
(ต้องผ่ำนหัวหน้ำกลุม่ งำนเห็นชอบ) ให้ระบุเหตุผลและควำมจำเป็นในบันทึกขออนุมัติ
เดินทำงไปรำชกำร
*ผู้มีสิทธิเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ชั้นประหยัด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
ก. ผูด้ ำรงตำแหน่งระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผูต้ รวจรำชกำร ตำแหน่งประเภท
บริหำรระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ ฯลฯ (เว้นได้รับ
อนุมัติจาก ปลัดให้ใช้ชั้นสูงกว่าได้ )
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ เชี่ยวชำญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำรพิเศษ
ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำร ตำแหน่งประเภท
ทั่วไประดับชำนำญงำน ฯลฯ ทั้งนี้ นอกจำกที่ระบุใน (ก)
ค. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับหรือยศต่ำกว่ำที่ระบุใน (ก) หรือ (ข) เฉพำะกรณีที่มี ควำม
จำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำร

3. ค่ำพำหนะ (มำตรำ 22) กำรเดินทำงไปรำชกำร โดยปกติให้ใช้ ยำนพำหนะประจำทำง
และให้เบิกค่ำพำหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มยี ำนพำหนะประจำทำงหรือมีแต่ต้องกำรควำม
รวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่รำชกำรให้ใช้พำหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทำงไปรำชกำรจะต้องชีแ้ จงเหตุผลและ
ควำมจำเป็นไว้ ในหลักฐำนกำรขอเบิกค่ำพำหนะนั้น
8. กรณีใช้ยานพานะส่วนบุคคล
ให้เบิกเงินชดเชยในกำรใช้พำนะส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของหรือผู้
ครอบครอง แล้วแต่กรณีได้ในอัตรำต่อ 1 คัน/ครั้ง
1. กรณีเดินทำงไปรำชกำรตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป หรือกรณีมีควำมจำเป็นเช่น สถำนที่ไป
ประชุมไม่มรี ถโดยสำรประจำทำง/ไม่สะดวกในกำรเดินทำง
2. กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในเขตบริกำรที่ 1 ดังนี้
รถยนต์ส่วนบุคคล
กม.ละ
4 บำท
รถจักรยำยนต์
กม.ละ
2 บำท
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9 ค่าจ้างเหมารถ ให้รวมค่าน้ามัน
9.๑ รถตู้ (ค่ำเช่ำให้รวมค่ำน้ำมัน โดยงำนพัสดุ กลุม่ งำนบริหำรดำเนินกำร)
แนวคิด
ค่าจ้างเหมา=ค่ำเช่ำ +น้ำมันใช้ประมำณกำร กม./ลิตร* หรือสืบค้นรำคำท้องถิ่น
9.๒ รถบัส (ค่ำเช่ำให้รวมค่ำน้ำมันโดยงำนพัสดุกลุม่ งำนบริหำรดำเนินกำรสืบค้นรำคำ
ท้องถิ่น)
10. เมื่อสิ้นสุดโครงกำรและดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้ใช้เงินเหลือจ่าย
(ยกเว้นมีเหตุผลและควำมจำเป็นให้ขออนุญำต นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด เป็นผู้อนุมัติ)
อัตราค่ารถยนต์โดยสารจาก แพร่ ไปยังอาเภอต่างๆ
ไปอาเภอ
สอง
ร้องกวำง
สูงเม่น
เด่นชัย
ลอง
วังชิน้
หนองม่วงไข่
เมืองแพร่

อัตราปกติ : เที่ยว
*อัตราโดยวิธตี กลง
(บาท)
ราคา : เที่ยว (บาท)
50
600
40
350-400
30
200
40
600
50
800
90
1,000-1200
ไม่มีรถโดยสำรประจำทำง
400
-

หมำยเหตุ
อัตราค่าโดยสาร
สารวจเมื่อวันที่
21 มีนาคม 2560

มีรถบริกำรรอบเวียง

หมายเหตุ
- กรณีไม่ทรำบอัตรำค่ำโดยสำร รถประจำทำง ใช้หลักกำรอ้ำงอิงค่ำชดเชยอัตรำค่ำใช้พำหนะ
ส่วนตัวเป็นอัตรำกำรเบิกรถโดยสำรประจำทำงและค่ำจ้ำงเหมำ (กรณีเดินทำงยำมวิกำล)
-. ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนำจอนุมัติจำ่ ยเงิน
(แนวคิดใช้ระยะทำงจำกที่อยู่/ที่พักหรือสถำนที่ปฏิบตั ิรำชกำรกับสถำนียำนพำหนะประจำทำงหรือ
สถำนที่จัดยำนพำหนะ x อัตรำเงินชดเชยค่ำพำหนะ)
*ค่ำโดยสำรโดยวิธีตกลงรำคำอำจจะมีควำมแตกต่ำงในแต่ละครั้งทีจ่ ้ำง ขึน้ อยู่กับปัจจัยสภำพพื้นที่
ทำงเข้ำหมูบ่ ้ำน หรือทีพ่ ักอำศัยของผู้ป่วยอยูห่ ำ่ งไกล
** อ้ำงอิงข้อมูลจำกสหกรณ์เดินรถแพร่ สำนักงำนตั้งอยู่ในบริเวณสถำนีขนส่งเทศบำลเมืองแพร่**
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สอง
ร้องกวำง
สูงเม่น
เด่นชัย
ลอง
วังชิน้
หนองม่วงไข่

ระยะทางจากแพร่ไปยังอาเภอต่างๆ
ไปอำเภอ
จำนวนระยะทำง (กิโลเมตร)
49
30
12
24
43
79
28

ตารางการคิดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเทียบระยะทางจากอาเภอเมืองแพร่ไปยัง
อาเภอต่าง ในจังหวัดแพร่
อำเภอ
ระยะทำง (กม.)
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง
ทั้งไป-กลับ คิดเป็นเงิน
(บำท)
สอง
30
240
ร้องกวำง
42
336
สูงเม่น
12
96
เด่นชัย
25
200
ลอง
49
392
วังชิน้
87
696
หนองม่วงไข่
19
152
ตารางการคิดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเทียบระยะทางจากจังหวัดแพร่
ไปยังจังหวัดใกล้เคียง (ตัวอย่าง )
จังหวัด
ระยะทำง (กม.)
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง
ทั้งไป-กลับ คิดเป็นเงิน
(บำท)
เชียงใหม่
222
1,776
ลำปำง
111
888
อุตรดิตถ์
74
592
หมำยเหตุ กำรคำนวณระยะทำง อ้ำงอิงจำกเว็บไซต์กรมทำงหลวง

~1~

สรุ ปค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุ มระหว่ างประเทศ
ระเบียบที่เกีย่ วข้อง
1)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2549 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
2)หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ ก ค.0406.4/ว.5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่ องมาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าปี 2556
การฝึ กอบรม หมายถึง
- การอบรม การประชุม/สัมมนา ทางวิชาการ/เชิงปฏิบตั ิการ การบรรยายพิเศษ การฝึ กศึกษา/
การฝึ กงาน การดูงาน
- มีโครงการ หลักสู ตร และช่วงเวลาที่แน่นอน ที่ได้ รับอนุมตั ิจากหัวหน้ าส่ วนราชการ (ผูว้ า่ ราชการฯ)
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจ
- วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคน หรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
- ไม่มีการรับปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับการฝึ กอบรม
1. “การฝึ กอบรมประเภท ก” หมายความว่า การฝึ กอบรมที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็ น
บุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็ นข้าราชการตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสู งข้าราชการตาแหน่ง
ประเภทบริ หารระดับต้นและระดับสูง หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า (ระดับ 9 ขึน้ ไป)
2.“การฝึ กอบรมประเภท ข” หมายความว่า การฝึ กอบรมที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็ น บุคลากร
ของรัฐ ซึ่งเป็ นข้าราชการตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับปฏิบตั ิงาน ระดับชานาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษข้าราชการตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้น หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า (ระดับ1-8 เดิม)
3. การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก คือ การฝึ กอบรมที่ผเู ้ ข้ารับการอบรม เกินกึ่งหนึ่ง มิใช่บุคลากรภาครัฐ
*การฝึ กอบรมบุคคลภายนอกให้ จัดได้ เฉพาะการฝึ กอบรมในประเทศเท่ านั้น*
บุคคลที่เบิกค่ าใช้ จ่ายได้
1. ประธานในพิธีเปิ ด – ปิ ด การฝึ กอบรม แขกผูม้ ีเกียรติ และผูต้ ิดตาม
2. เจ้าหน้าที่
3. วิทยากร
4. ผูเ้ ข้ารับการอบรม
5. ผูส้ งั เกตการณ์

~2~
ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิ ด-ปิ ด การฝึ กอบรม
3. ค่าวัสดุ เครื่ องเขียนและอุปกรณ์
4. ค่าประกาศนียบัตร
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ งพิมพ์
6. ค่าหนังสื อสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึ กอบรม
9. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
10. ค่ากระเป๋ าหรื อสิ่ งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง ไม่
เกินอัตราใบละ 300บาท (มาตรการประหยัด สสจ. กาหนดให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่
เกินใบละ 150 บาท)
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร
13. ค่าอาหาร
14. ค่าเช่าที่พกั
15. ค่ายานพาหนะ
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตาม 1-9 ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง ความจาเป็ น เหมาะสมและประหยัด
ค่าใช้จ่ายตาม 12-15 ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามกาหนดไว้ในระเบียบนี้
1. อัตราค่ าเช่ าที่พกั

ระดับการฝึ กอบรม
1. การฝึ กอบรมประเภท ก

อัตราบาท : คน : วัน
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรการ.สสจ.
พักเดี่ยวไม่เกิน พักคู่ไม่เกิน พักเดี่ยวไม่เกิน
พักคู่ไม่เกิน
2,400.1,300.2,400.1,300.1,450.900.1,450.900.-

2. การฝึ กอบรมประเภท ข
และการฝึ กอบรมบุคลภายนอก*
* จัดให้ พกั 2 คนต่ อห้ อง (ตามหนังสื อด่ วนที่สุดที่ ก ค.0406.4/ว.5 ล ว.14 ม ค.2556)

~3~
2. อัตราค่ าอาหาร/ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ม
1. จัดประชุม/อบรมในสถานที่ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานอื่นของรัฐ
ระดับการฝึ กอบรม

กระทรวงการคลังกาหนด

อัตราบาท : คน : วัน
มาตรการ สสจ.แพร่ .

จัดครบทุกมื้อไม่เกิน

ไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน

จัดครบทุกมื้อไม่เกิน

ไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน

850
600

600
400

400
400

80
80

1. การฝึ กอบรมประเภท ก

2. การฝึ กอบรมประเภท ข
และการฝึ กอบรมบุคลภายนอก
2. จัดประชุม/อบรมในสถานที่เอกชน
ระดับการฝึ กอบรม
1. การฝึ กอบรมประเภท ก

2. การฝึ กอบรมประเภท ข
และการฝึ กอบรมบุคลภายนอก

กระทรวงการคลังกาหนด

อัตราบาท : คน : วัน
มาตรการ สสจ.แพร่ .

จัดครบทุกมื้อไม่เกิน

ไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน

จัดครบทุกมื้อไม่เกิน

ไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน

1,200
950

850
700

500
500

250
250

• ทั้งนี้ หากส่ วนราชการมีความจาเป็ นที่จะต้องจัดฝึ กอบรมในสถานที่เอกชน ให้ระบุความจาเป็ นที่ตอ้ ง

จัดในสถานที่เอกชนไว้ในโครงการด้วย
• บันทึกขออนุมตั ิจดั ฝึ กอบรมในสถานที่เอกชนพร้อมระบุเหตุผลและความจาเป็ น

3. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
ระดับการฝึ กอบรม
1. การฝึ กอบรมทุกประเภท

กระทรวงการคลังกาหนด

อัตราบาท : คน : มื้อ
มาตรการ สส จ.แพร่ .

สถานที่ราชการ

สถานที่เอกชน

สถานที่ราชการ

สถานที่เอกชน

35

50

25

50

~4~
3. ค่ าสมนาคุณวิทยากร
1) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิทยากร
รู ปแบบกิจกรรม
การบรรยาย
การอภิปราย/สัมมนาเป็ นคณะ
กิจกรรมกลุ่ม/แบ่งกลุ่ม (ฝึ กปฏิบตั ิ/อภิปราย / ทากิจกรรม)

จานวนวิทยากร
ไม่เกิน 1 คน
ไม่เกิน 5 คน
ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

2. การนับเวลาบรรยาย
- นับตามเวลาที่กาหนดในตารางการฝึ กอบรม (ไม่ตอ้ งหักเวลาที่พกั รับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม)
- การบรรยายไม่นอ้ ยกว่า 50 นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ 1 ชัว่ โมง
- การบรรยายไม่ถึง 50 นาที แต่เกิน 25 นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ ึงหนึ่ง
3. อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
ระดับการฝึ กอบรม
1. การฝึ กอบรมประเภท ก

2. การฝึ กอบรมประเภท ข
และการฝึ กอบรมบุคลภายนอก

อัตราค่าวิทยากร ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง
เป็ นบุคลากรของรัฐ
ไม่เป็ นบุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชัว่ โมงละ 800 บาท
ไม่เกินชัว่ โมงละ 1,600 บาท
ไม่เกินชัว่ โมงละ 600 บาท
ไม่เกินชัว่ โมงละ 1,200 บาท
• มาตรการประหยัด สสจ.

กรณีผ้ จู ัดอบรม/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ทาหน้ าที่เป็ นวิทยากรให้
งดเบิกค่ าตอบแทนวิทยากร
* กรณี ที่จาเป็ นต้องจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสู งกว่าอัตราที่กาหนด เพราะวิทยากรเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์เป็ นพิเศษ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ*
การนับเวลาเบีย้ เลีย้ งเดินทาง
- ให้นบั เวลาตั้งแต่ออกจากที่พกั /สถานที่ปฏิบตั ิราชการปกติ จนกลับถึงที่พกั /สถานที่ปฏิบตั ิราชการปกติ
- กรณี ไปราชการไม่พกั แรม เกิน 12 ชัว่ โมงนับ เป็ น 1 วัน ไม่ถึง 12 ชัว่ โมง นับเป็ นครึ่ งวัน
(6 ชัว่ โมงขึ้นไป) จ่ายเบี้ยเลี้ยง ½ ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
- กรณีพกั แรม ให้นบั เวลา 24 ชัว่ โมงขึ้นไป นับเป็ น 1 วัน ส่ วนที่เกิน 24 ชัว่ โมง หากเกิน 12 ชัว่ โมง
คิดเป็ น 1 วัน (มีเลี้ยงอาหารกลางวันให้ หัก ค่าอาหารออก 1ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย)

~5~
การเบิกค่ าพาหนะ
1. เบิกได้ตามสิ ทธิ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. ค่าพาหนะระหว่างวันที่เข้ารับการฝึ กอบรมให้เบิกค่าพาหนะประจาทาง
ค่ าลงทะเบียน
- กรณี หน่วยงานผูจ้ ดั ฝึ กอบรมมีการเรี ยกเก็บค่าลงทะเบียน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราที่หน่วยงานผูจ้ ดั ฝึ กอบรม
เรี ยกเก็บ

สรุ ปค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ระเบียบที่เกีย่ วข้อง
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
3) หนังสื อเวียน สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น ร 0506/ว54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่ อง การ
เดินทาง ไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
1) อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บัญชีหมายเลข 2)
ระดับ
ระดับ 9 ขึ้นไป
ระดับ 8 ลงมา

อัตรา (บาท/วัน/คน)
270 บาท
240 ท

2) อัตราค่าที่พกั (บาท : วัน: คน) (บัญชีหมายเลข 3)
ระดับ
ระดับ 10 ขึ้นไป
ระดับ 9
ระดับ 8 ลงมา

อัตราเหมาจ่าย
1,200
1,200
800

อัตราจ่ายจริ ง
พักเดี่ยว
พักคู่
2,500
1,400
2,200
1,200
1,500
850

หลักเกณฑ์
สิ ทธิ พกั เดี่ยวหรื อพักคู่
สิ ทธิ พกั เดี่ยวหรื อพักคู่
เดินทางหมู่คณะให้พกั รวมกันสอง
คนขึ้น ไป/ห้อง
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3.) ค่าพาหนะส่ วนตัว
ประเภท
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

กิโลเมตร : บาท
หลักฐานเบิก
4
บก.111
2
บก.111

หมายเหตุ: 1.คานวณระยะทางตามเส้นทางกรมทางหลวง
2.ต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง ยกเว้น ไม่สามารถใช้พาหนะส่ วนตัวได้ตลอดเส้นทางให้ช้ ีแจง
เหตุผลความจาเป็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาต
4) ค่าพาหนะรับจ้าง (TAXI)
ระดับ
ทุกระดับมีสิทธิเบิก

รายการเดินทาง
การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหานะประจาทาง
และให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด
ในกรณี ที่ไม่มียานพาหนะประจาทางหรื อมีแต่ตอ้ งการความ
รวดเร็ วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู ้
เดินทางไปราชการต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็ นไว้ใน
หลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้สาหรับสาหรับกรณี
ดังต่อไปนี้
1) ไป-กลับ ระหว่างที่พกั ที่ทางานกับสถานียานพาหนะ
ประจาทาง สถานที่จดั ยานพาหนะภายใน จังหวัดเดียวกัน
ถ้าข้ามเขตจังหวัด
- เขตติดต่อ กทม. จ่ายจริ ง เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท
- เขตติดต่อจังหวัดอื่น จ่ายจริ ง เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท
2) ไป-กลับ ระหว่างที่พกั กับสถานที่ปฏิบตั ิราชการในจังหวัด
เดียวกัน วันละไม่เกิน 2 เที่ยว

หลักฐานเบิก
บก.111
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บัญชีหมายเลข ๒
อัตราเบีย้ เลีย้ งเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ในลักษณะเหมาจ่ าย

ข้ าราชการ

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรื อตาแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า หรื อข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๒ ลงมา หรื อผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา หรื อดะโต๊ะยุติธรรม หรื อข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรื อข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก ลงมา หรื อข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ลงมา

240

ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสู ง ตาแหน่งประเภทบริ หาร
หรื อตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า หรื อข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไป หรื อข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๔ ขึ้นไป หรื อข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป
หรื อข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ
ขึ้นไป

270
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บัญชีหมายเลข ๓
อัตราค่าเช่าที่พกั ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริ ง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินอัตรา ดังนี้

ข้ าราชการ

ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน) (บาท : วัน : คน)

ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ลงมาตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับ
ต้นหรื อตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า หรื อข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรื อผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษาหรื อ
ดะโต๊ะยุติธรรม หรื อข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรื อ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรื อ
ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอกลงมา ให้เบิกค่าเช่าที่พกั ได้เท่าที่
จ่ายจริ งไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ในกรณี เดินทางไปราชการเป็ นหมู่คณะให้พกั รวมกันสองคน
ขึ้นไป ต่อหนึ่ง ห้องโดยให้เบิกค่าเช่าที่พกั ได้เท่าที่จ่ายจริ ง ไม่เกินอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรื อมีเหตุ
จาเป็ นที่ไม่อาจพักรวมกับผูอ้ ื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

๑,๕๐๐

๘๕๐

ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสู ง ตาแหน่ง
ประเภทบริ หารระดับต้น หรื อตาแหน่งระดับ ๙ หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรื อข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า หรื อข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรื อข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวา
เอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษนาวา
อากาศเอกพิเศษหรื อข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอกอัตรา
เงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรื อ
ห้องพักคู่กไ็ ด้

๒,๒๐๐

๑,๒๐๐
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ข้ าราชการ

ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน) (บาท : วัน : คน)

ผูด้ ารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิตาแหน่งประเภท
บริ หารระดับสูง หรื อตาแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรื อข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสู งขึ้นไป หรื อ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ขึ้นไป หรื อข้าราชการทหารซึ่งมี
ยศพลตรี พลเรื อตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรื อข้าราชการตารวจซึ่งมียศ
พลตารวจตรี ขึ้นไป จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรื อห้องพักคู่
ก็ได้ในกรณี เดินทางไปราชการเป็ นหมู่คณะและผูด้ ารงตาแหน่งดังกล่าว
ข้างต้นเป็ นหัวหน้าคณะและมีความจาเป็ นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับ
ที่พกั เพื่อเป็ นที่ประสานงานของคณะหรื อบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พกั
ได้เพิ่มขึ้น สาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
หรื อจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียวก็ได้
(๒)

๒,๕๐๐

๑,๔๐๐

กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่ าย ให้ เบิกได้ ไม่ เกินอัตรา ดังนี ้

ข้ าราชการ
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญ
การพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรื อตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรื อ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า หรื อข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรื อผูช้ ่วยผู ้
พิพากษา หรื อดะโต๊ะยุติธรรม หรื อข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรื อ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรื อข้าราชการตารวจซึ่งมี
ยศพันตารวจเอก ลงมา
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสู ง ตาแหน่งประเภทบริ หารหรื อตาแหน่งระดับ
๙ ขึ้นไป หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า หรื อข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้น
ไป หรื อข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ขึ้นไป หรื อข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
ขึ้นไปหรื อข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษขึ้นไป

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

๘๐๐

๑,๒๐๐

แบบ 216
สัญญาการยืมเงิน
เลขที่ ...................................................................
ยื่นต่อ..นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่...........................
วันครบกาหนด......................................................
ข้าพเจ้า ...................................................................... ตาแหน่ง .................................................... สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ......
จังหวัด .แพร่................... มีความประสงค์จะขอยืมเงินจาก ..................................................................................................................................
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ .................................................................................................................... ดังรายการรายละเอียดต่อไปนี้

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

รวมเงิน(บาท)

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฎิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนาใบสาคัญจ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)
ส่งใช้ภายในกาหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คืนภายใน ............................. วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินยืมนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตาม
กาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินได้ที่ข้าพเจ้า จะพึงได้รับจากทางราชการชดใช้จานวน
เงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที
ลายมือชื่อ .................................................................................... ผู้ยืม

วันที่ ............................................................................................

เสนอ .....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่......
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จานวน .......................................................................................... บาท
( .......................................................................................................................................... )
ลงชื่อ ........................................................................................

วันที่ ................................................................................................
คาอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้น เป็นเงิน .................................................................................................................................. บาท
( ................................................................................................................................................ )
ลงชื่อผู้อนุมัติ ........................................................................................
วันที่ ................................................................................................
ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน ................................................. บาท ( ............................................................................................................ )
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ .............................................................ผู้รับเงิน

ครั้งที่

หมายเหตุ

วัน เดือน ปี

วันที่ ............................................................................................
รายการส่งใช้เงินยืม

รายการส่งใช้
เงินสดหรือใบสาคัญ
จานวนเงิน

คงค้าง

ลายมือชื่อผู้รับ

1.ยื่นต่อ ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือตาแหน่งอื่นใด ที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
2. ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม
3. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินยืมไปใช้จ่าย
4. เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ

ใบรับเลขที่

ใบมอบฉันทะ
วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. .....................
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
ข้าพเจ้า ..................................................................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน...........................................................ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน บ้านเลขที่ ..............................................
ตรอก/ซอย ......................................................... ถนน ..................................................ตาบล/แขวง .....................................
อาเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................................................................................
ขอมอบฉันทะให้ ......................................................................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน...........................................................ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน บ้านเลขที่ ..............................................
ตรอก/ซอย ......................................................... ถนน ..................................................ตาบล/แขวง .....................................
อาเภอ/เขต ............................................... จังหวัด .................................................................................................................
เกี่ยวข้องเป็น .................................................................................กับข้าพเจ้าให้เป็นผู้ดาเนินการรับเช็คแทนข้าพเจ้าฯ
เนื่องจากข้าพเจ้า .................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................) เบอร์โทร..........................................
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................) เบอร์โทร..........................................
(ลงชื่อ)..........................................................................พยาน
(................................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาอนุมัติ
อนุมัติให้จ่ายเงินตามใบมอบฉันทะนี้ได้
(ลงชื่อ).................................................................ผูเ้ บิก
ตาแหน่ง................................................................
วันที่ .........../................./..................
หมายเหตุ
1. ให้ระบุถึงสาเหตุที่ไม่อาจมารับเงินด้วยตนเองได้
2. สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอย่างละ 1 ชุดแนบ

ตัวอย่ างบันทึกขออนุญาตไปราชการ

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ…………………………………………………………………………………………………...
ที่ …………………….………วันที่ ……………..……………………………………………………………
เรื่ อง ขออนุญาตไปราชการ
เรี ยน ............................................................................................................................
ด้วยข้าพเจ้า............................................................... ตาแหน่ง .....................................................
พร้อมด้วย ...................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตเข้าร่ วมประชุ/อบรม/สัมมนาเรื่ อง
..........................................................................
............................................................จัดโดย.......................................................................... โดยจะออกเดินทางจาก
ที่พกั วันที่ ........ เดือน................................พ.ศ.....................เวลา......... และเดินทางกลับวันที่ …… เดือน
........................................พ.ศ.....................เวลา................. รวม .……. .วัน ระหว่างไปราชการครั้งนี้เห็นควรให้
..............................................................ปฏิบตั ิราชการแทน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
(ลงชื่อ)……………………………..ผูข้ ออนุญาต
(……………………………)
ตาแหน่ง ………………………………

ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น
ตรวจสอบแล้วพบว่า…………………..
เห็นควร

อนุญาต
ไม่อนุญาต

.

(ลงชื่อ)……………………………….…
(……………………………)
ตาแหน่ง…………………………………..

ความเห็นผูม้ ีอานาจสั่งการ

อนุญาต
ไม่อนุญาต
(ลงชื่อ)……………………………….…
(……………………………)
ตาแหน่ง…………………………………..

แบบ 10
ใบขออนุญาตใช้ ยานพาหนะส่ วนตัวเดินทางไปราชการ
หน่วยงาน.............................................................................
วันที่..............เดือน...............................................พ.ศ .....................
เรี ยน นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดแพร่
ข้าพเจ้า ....................................................................ตาแหน่ง....................................
ขออนุญาตใช้ยานพาหนะประเภท..........................................................หมายเลขทะเบียน...................
ชื่อเจ้าของรถ........................................................................................ไปที่ใหน...................................
เพื่อ........................................................................................................ ในวันที่...................................
ถึงวันที่....................................................เวลา........................รวม................วัน มีผรู ้ ่ วมเดินทางไปด้วย
รวม.......................คน ดังนี้
ลาดับที่
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1 .....................................................................

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

2 .....................................................................

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

3 .....................................................................
...............................................................
(ลงชื่อ)......................................................ผูข้ ออนุญาต
เรี ยน นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดแพร่
..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................
(.............................................................)
......................./.................../.................
อนุญาต
(ลงชื่ อ).................................................................(ผู้มีอานาจอนุญาตใช้ ยานพานะ)
(..........................................................................)
………………./…………………/……………..

ตัวอย่ างใบสาคัญรับเงินกรณีใช้ ยานพาหนะส่ วนตัว
ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน
ส่ วนราชการ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแพร่
วัน เดือน ปี

บก. 111

จานวนเงิน
(บาท)

รายละเอียดรายจ่าย

หมายเหตุ

-เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่ วนตัวในการเดินทางไป
ราชการ ตามบันทึกขออนุมตั ิเดินทางไปราชการที่ .............
............../ ลงวันที่................เดือน.................พ.ศ. 255.....
จาก..บ้านเลขที่ ..............หมู่ที่...................ตาบล.................
อาเภอ.......................จังหวัด............................................
ถึง.(สถานที่ประชุม/อบรม)................................................
รวมระยะทาง..........................กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท ไปกลับ
เงิน

รวมทั้งสิ้ น
รวมทั้งสิ้ น ( ตัวอักษร ) (...............................................................)
ข้าพเจ้า .........................................ตาแหน่ง...........................................................................
สังกัด สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแพร่ ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรี ยกเก็บใบเสร็ จรับเงิน
จากผูร้ ับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของทางราชการโดยแท้จริ ง
ลงชื่อ
..........................................................
วันที่ ………………….…………………

ใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร
ชื่อส่ วนราชการผูจ้ ดั ฝึ กอบรม..................................................................................................
โครงการ / หลักสูตร...............................................................................................................
วันที่ .......... เดือน........................ พ.ศ ...................
ข้าพเจ้า .............................................................................เลขที่บตั รประชาชน.......................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................หมู่ที่ ....................ตาบล ............................................ อาเภอ.......................................
จังหวัด ..........................................
ได้รับเงินจาก.....................................................................................................จังหวัดแพร่ ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน

ค่าตอบแทนวิทยากร หัวข้อการบรรยาย..............................................................
วันที่..................................................................................................................
เวลา..09.00 น. – 11.00 น.
เงิน

จานวนเงิน ( .หกร้อยบาทถ้วน.................)
ลงชื่อ.......................................................................ผูร้ ับเงิน
(...............................................................)
ลงชื่อ.......................................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(.............................................................)

600

-

600

-

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่ .......... เดือน........................ พ.ศ ...................
ข้าพเจ้า .............................................................................เลขที่บตั รประชาชน.......................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................หมู่ที่ ....................ตาบล ............................................ อาเภอ.......................................
จังหวัด ..........................................
ได้รับเงินจาก.....................................................................................................จังหวัดแพร่ ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน (…………………………………………...................)
ลงชื่อ.......................................................................ผูร้ ับเงิน
(...............................................................)
ลงชื่อ.......................................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(.............................................................)

จานวนเงิน

ส่ วนที่ 1
แบบ 8708
ใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทำกำร ...................................................
วันที่................เดือน..................................พ.ศ...............
เรื่ อง ขออนุมตั ิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เรี ยน ..............................................................................
ตำมสำเนำหนังสื อขออนุญำตไปรำชกำรที่............................................................. ได้อนุมตั ิให้
ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................ตำแหน่ง.................................................................
สังกัด..........................................................................พร้อมด้วย...............................................................................
...................................................................................................................................................................................
เดินทำงไปปฏิบตั ิรำชกำร....................………….......................................................................................................
...................................................................................................................................................โดยออกเดินทำงจำก
O บ้านพัก O สานักงาน O ประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่............เดือน........................พ.ศ.................เวลา...........น.
และกลับถึง O บ้านพัก O สานักงาน O ประเทศไทย วันที่........เดือน.....................พ.ศ.............เวลำ.............น.
รวมเวลำไปรำชกำรครั้งนี้.................วัน......................ชัว่ โมง
ข้ำพเจ้ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรสำหรับ O ข้าพเจ้า O คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท .......... อัตราวันละ.................บาท จานวน................วัน รวม............................บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท .......... อัตราวันละ.................บาท จานวน................วัน รวม............................บาท
ค่าเช่าที่พกั ประเภท.......................................................................จานวน................วัน รวม............................บาท
ค่าพาหนะ ................................................................
รวม............................บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ............................................................
รวม............................บาท
รวมเงินทั้งสิ้ น...........................บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร)........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นความจริ ง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
จานวน.......... ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ...................................................ผูข้ อรับเงิน
(............................................)
ตาแหน่ง.......................................................

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้
ลงชื่อ...........................................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
วันที่............................................................................

อนุมตั ิให้จ่ายได้

ลงชื่อ........................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
วันที่..........................................................

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจานวน............................................................บาท
(.........................................................................................................)ไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับเงิน ลงชื่อ............................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(.............................................)
(..........................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ตาแหน่ง.................................................................
วันที่............................................................
วันที่.......................................................................
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่....................................... วันที่..................................................................................
หมายเหตุ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

คำชี้แจง 1. กรณี เดินทางเป็ นหมูค่ ณะและจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่ มต้น
และสิ้ นสุ ดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกต่างกันของบุคคลนั้นใน
ช่องหมายเหตุ
2. กรณี ยนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผขู ้ อรับเงินเป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูร้ ับเงินและวันเดือนปี ที่รับเงิน
กรณี ที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สญ
ั ญายืมและวันที่ อนุมตั ิเงินยืมด้วย
3. กรณี ที่ยนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็ นหมู่คณะ ผูข้ อรับเงินมิตอ้ งลงลายมือชื่อในช่องผูร้ ับเงิน ทั้งนี้
ให้ ผูม้ ีสิทธิ แต่ละคนลงลายมือชื่อผูร้ ับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่ วนที่ 2)

หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ส่ วนที่ 2
ชื่อส่ วนรำชกำร...........................................................................
แบบ 8708
ประกอบใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของ...........................................................ลงวันที่................เดือน....................................................พ.ศ. ...........................
ลำดับ
ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

ค่ำเบี้ยเลี้ยง

ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำเช่ำที่พกั
ค่ำพำหนะ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

รวม

ลำยมือชื่อ
ผูร้ ับเงิน

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

หมำยเหตุ

รวมเงิน

จำนวนเงินทั้งสิ้ น (ตัวอักษร)............................................................................................... .........
คำชี้แจง 1.ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำเช่ำที่พกั ให้ระบุอตั รำวันและจำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมำยเหตุ
2.ให้ผมู ้ ีสิทธิแต่ละคนเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อผูร้ ับเงินและวันเดือนปี ที่ได้รับเงิน กรณี เป็ นกำรรับจำกเงินยืม ให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับจำกเงินยืม
3.ผูจ้ ่ำยเงินหมำยถึงผูท้ ี่ขอยืมเงินจำกทำงรำชกำร และจ่ำยเงินยืมนั้นให้แก่ผเู ้ ดินทำงแต่ละคน เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อผูจ้ ่ำยเงิน

ลงชื่อ........................................................ผูจ้ ่ำยเงิน
(..............................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่............................................................

แบบ บก. ๑๑๑

(ตัวอย่าง) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สาหรับการเดินทางไปราชการ ........................................................................................................................
วัน เดือน ปี
วันที่ .......เดือน
............ พ.ศ...............

รายละเอียดรายจ่าย
ค่ารถโดยสารประจาทาง จาก .................................. ถึง สถานีขนส่ง
.........................................................

จานวนเงิน(บาท)

วันที่ .......เดือน
............ พ.ศ...............

ค่ารถรับจ้าง จากสถานีขนส่ง........ ถึง .ที่พัก........................................................

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ( ........................................................................... )
ข้าพเจ้า.................................................................... ตาแหน่ง .................................................สังกัด....................................... จังหวัด............. ขอรับรองว่า
รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของทางราชการโดยแท้จริง

ลงชื่อ..........................................................
(.............................................................)
วันที่ ..............................................

แบบใบสำคัญรับเงินค่ ำใช้ จ่ำยในกำรฝึ กอบรมบุคคลภำยนอก
ชื่อส่ วนราชการผูจ้ ดั ฝึ กอบรม…………………………………………………………...โครงการ/หลักสู ตร………………………………………………………………………………………
วันที่……….เดือน……………………..พ.ศ 25………ถึง วันที่……….เดือน……………………..พ.ศ 25………จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม / สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้ น …………………คน
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม / สังเกตการณ์ ได้รับเงินจากกรม………………………………………..กระทรวง…………………………………….………………………ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เลขบัตร
ประชาชน

ที่อยู่

ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ รวมเป็ นเงิน วัน เดือน ปี ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับเงิน

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
ลงชื่อ………………………………………..ผูจ้ ่ายเงิน
(……………………………………)
ตาแหน่ง………………………………………………

ลายมือชื่อ

แบบ
4219

หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น
ส่วนราชการ.................................................................................
การประชุมเรื่อง..............................................................................................
วันที่.............................................................. สถานที่ประชุม...........................................................
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ผู้แทน

หมายเลข
โทรศัพท์

เบี้ยประชุม/
ค่าตอบแทน

ลายมือชื่อ
ผู้เข้าประชุม
ผู้รับเงิน

รวมเงิน
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
.............................................................................
เริ่มประชุมเวลำ..............................................น.
เลิกประชุมเวลำ.............................................น.
ลงชื่อ.............................................................ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(...........................................................)

ลงชื่อ.............................................................ผู้จ่ำยเงิน
(..........................................................)

วัน/เดือน/ปี

ชื่ อ-สกุล

บัญชีลงนามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแพร่
ประจาเดือน …………………...พ.ศ. .............................
เวลามา
ลายมือชื่ อ-สกุล
เวลากลับ

ลายมือชื่ อ-สกุล

หมายเหตุ

หลักฐานการจ่ ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแพร่ ประจาเดือน.............................
เบิกตามฎีกาที.่ ...................................ลงวันที่................................................
ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล

อัตรำเงิน
ตอบแทน

วันที่ปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร

รวมเวลำปฏิบตั ิงำน
จำนวนเงิน
วันปกติ วันหยุด ชัว่ โมง

วดป.
ที่รับเงิน

ลำยมือชื่ อ
ผูร้ ับเงิน

รวมจ่ำยเงินทั้งสิ้ น (ตัวอักษร)......................................................
ขอรับรองว่ำผูม้ ีรำยได้ขำ้ งต้นปฏิบตั ิงำนนอกเวลำจริ ง
ลงชื่ อ.................................................................................หัวหน้ำผูค้ วบคุม

ลงชื่ อ......................................................................................ผูจ้ ่ำยเงิน

หมำยเหตุ

