
 
หลักเกณฑ์ กฎหมาย

ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ที�เกี�ยวข้องกับ

การทําวิจัย

วนัศุกรที์� 25 มถินุายน 2564  เวลา 13.00-14.00 น
ณ หอ้งประชุมศรเีมอืงใหม ่ชั�น 3 สาํนักงานอธกิารบดี



ณัฐธิดา อินทรธิราช
นั ก วิ ช า ก า ร เ งิ น แ ล ะ บัญ ชี  ก อ ง ค ลั ง

เพชรา ทัดเทียม
นั ก วิ ช า ก า ร เ งิ น แ ล ะ บัญ ชี  ก อ ง ค ลั ง

รู้จัก...กองคลัง

ลักขณา กอแก้ว
นั ก วิ ช า ก า ร เ งิ น แ ล ะ บัญ ชี  ก อ ง ค ลั ง



ขั�นตอนการเบกิจา่ย

1 หากไดร้บัเงินงวด 1 ,2,3 เพื�อดาํเนนิงานและจดัทําเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว 

2 ใหร้วบรวมเอกสารเพื�อสง่ใชใ้บสาํคัญ มายงังานวจิยั ภายใน 30 วนั
หลังจากเสรจ็สิ�นสญัญาทนุ และงานวจิยัจะสง่ต่อมายงักองคลัง 

3 กองคลังเสนอเอกสาร และเก็บเอกสารการสง่ใชใ้บสาํคัญ
 ไวใ้นการเบกิจา่ยงวดที� 3 

3 หากมเีงินเหลือจา่ยจากการดาํเนนิงาน ใหคื้นเป�นเงินรายได้มหาวทิยาลัยฯ



ค่าวัสดุ  
-วสัดสุาํนกังาน
-วสัดงุานบา้นงานครวั
-วสัดกุ่อสรา้ง
-วสัดวุทิยาศาสตร์
-วสัดเุชื�อเพลิงและหล่อลื�น
ฯลฯ

หมวดที�สามารถเบกิจา่ยได้

ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนนกัวจิยั
-ค่าวทิยากร
-ค่าปฎิบติังานนอกเวลาราชการ
-ค่าตอบแทนนกัศึกษา

1
ค่าใช้สอย
-ค่าใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ
-ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื�องดื�ม
-ค่าจา้งเหมา
-ค่าธรรมเนยีม

2 3

เพิ�มหมวดรายจา่ยใหข้ออนมุติัอธกิารบดี หากมหีมวดรายจา่ยแล้ว สามารถถัวจา่ยได้



ค่าตอบแทนนกัวจิยั1.1
ตามประกาศมหาวทิยาลัย เรื�อง แนวทางปฏิบติัทางการเงิน บญัชแีละพสัดหุมวดเงินอุดหนนุทั�วไปเพื�อ
การวจิยั พ.ศ.2549

1.ค่าตอบแทนผูท้รงคณุวุฒ ิหรอืผูเ้ชี�ยวชาญ ผูอํ้านวยการแผนงานที�ใหคํ้าปรกึษา ใหตั้�งงบประมาณรวม
ทั�งหมดไดไ้มเ่กิน รอ้ยละ 10 ของงบประมาณโครงการ ทั�งนี�เบกิจา่ยไดไ้มเ่กิน 20,000 บาท ต่อโครงการ
หรอืต่อชุดโครงการ    (ใหค่้าตอบแทนผูอํ้านวยการแผนงานวจิยัได ้ในกรณทีี�ไมไ่ดเ้ป�นทีมผูว้จิยั)

2.ค่าตอบแทนนกัวจิยั ใหตั้�งงบประมาณรวมทั�งหมดไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 20 ของงบประมาณโครงการ 
   ทั�งนี� เบกิจา่ยไดไ้มเ่กิน 40,000 บาท ต่อคน ต่อป�งบประมาณ

3.ค่าตอบแทนขอ้ 1 และ 2 ใหตั้�งงบประมาณรวมทั�งหมดไดไ้มเ่กิน รอ้ยละ 20 ของงบประมาณโครงการ



ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ย ค่าใชจ้า่ยการฝ�กอบรม การจดังานและการประชุมระหวา่ง
ประเทศ พ.ศ. 2549 แก้ไข (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2555 

ค่าตอบแทนวทิยากร1.2



ใบสาํคัญรบัเงินค่าตอบแทนวทิยากร
สาํเนาบตัรประชาชน (เซน็สาํเนาถกูต้อง)
กําหนดการ ระบุ หวัขอ้บรรยาย และชื�อวทิยากร 
หนงัสอืตอบรบัจากวทิยากร
สาํเนาโครงการ

1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตอบแทน

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

- อบรมประเภท ก. หมายถึงผูเ้ขา้อบรมเกินกึ�งหนึ�งเป�นขา้ราชการตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสงู
- อบรมประเภท ข. หมายถึงผูเ้ขา้อบรมเกินกึ�งหนึ�งเป�นขา้ราชการประเภททั�วไป วชิาการและผูอํ้านวยการ
 ระดบัต้น 



   ค่าตอบแทนวิทยากร



ขอ้ควรรู ้
วทิยากรมมีากกวา่?

หากวทิยากรเกินกวา่จาํนวนที�
กําหนดใหเ้ฉลี�ยเงินสมนาคณุ

วทิยากรไมเ่กินภายในจาํนวนเงินที�
จา่ยไดต้ามหลักเกณฑ์

 

นักวจิยั (แนวปฏิบติั)

กรณ ีนักวจิยัเป�นวทิยากร
ไมค่วรเบกิจา่ยค่าตอบแทน
วทิยากร เนื�องจากไดร้บัค่า
ตอบแทนนกัวจิยัแล้ว



 
หลักเกณฑ์การจา่ย
- จา่ยตอบแทนการปฏิบติังานตามหน้าที�ปกตินอกเวลาราชการ
- ต้องไดร้บัอนมุติัจากผูม้อํีานาจอนุมติัก่อน
- กรณมีรีาชการจาํเป�นเรง่ด่วนต้องปฏิบติังานนอกเวลาโดยไมไ่ด้รบัอนุมติัใหร้บีขออนุมติัโดยไมช่กัชา้

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

อัตราการจา่ย

- ปฏิบติังานหลายชว่งเวลาในวนัเดยีวกันใหน้บัรวมกันได้
- ถ้าไดร้บัค่าตอบแทนอื�นจากการทํางานนอกเวลา ใหเ้บกิได้ทางเดียว

1.3

(ไมรวมพักเท่ียง)



บนัทึกขอ้ความขออนมุติั
หลักฐานการจา่ยเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
บญัชแีสดงการมาทํางานนอกเวลาราชการ
รายงานผลการปฏิบติังาน
เอกสารต้นเรื�อง, โครงการ, หนงัสอืขออนมุติั

1.
2.
3.
4.
5.

 ลกูจา้งโครงการ/ผูช้ว่ยนกัวจิยั/เป�นการจา้งเหมา
ไมส่ามารถเบกิจา่ยค่า OT. ได้

 
 - ใหร้ายงานผลการปฏิบติังานนอกเวลาราชการต่อผูม้อํีานาจอนมุติัภายใน 
    15 วนันับแต่วนัที� เสรจ็สิ�นการปฏิบติังาน 15 วนั

 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย



เบกิไมไ่ด้

การจดัอบรมหรอืการจดังาน
ในวนัหยุดราชการ ไมส่ามารถ
เบกิ OT. ได ้ใหเ้บกิไดเ้ฉพาะวนั
ก่อนและวนัหลัง

ขอ้ควรรู ้



ค่าตอบแทนนกัเรยีน นกัศึกษา ที�ชว่ยปฏิบติังานราชการ

กรณปีฏิบติังานไมน้่อยกวา่ 7 ชั�วโมงต่อวนั (ไมร่วมพกัเที�ยง) 
อัตราค่าตอบแทนนกัเรยีน นกัศึกษา

1.
      ไดร้บัค่าตอบแทนในอัตราไมเ่กิน 300 บาทต่อคน
2. กรณปีฏิบติังานไมน่อ้ยกวา่ 3 ชั�วโมงครึ�งต่อวนั
     ไดร้บัค่าตอบแทนในอัตราไมเ่กิน 150 บาทต่อคน

1.4
ในการจา้งนกัเรยีน นกัศึกษา มาชว่ยปฏิบติังานราชการในชว่งป�ดภาคเรยีนในวนั
ทําการหรอืวนัหยุดราชการ ใหห้วัหนา้สว่นราชการพจิารณาจา้งไดต้ามความจาํเป�น
เหมาะสม และเพื�อประโยชนข์องทางราชการ (ปฏิบตังานในสถานที�ตั�ง)

ระเบยีบกระทรวงการคลัง  ว.30 ลว.3เมย.2558



ค่าตอบแทนนกัเรยีน นกัศึกษา ที�ชว่ยปฏิบติังานราชการ

บนัทึกขออนมุติัใหน้กัศึกษาปฏิบติังาน
ใบลงเวลาและบนัทึกภาระงานชว่ยปฏิบติังานระหวา่งเรยีน
 ใบสาํคัญรบัเงิน (นกัศึกษา)
 สาํเนาบตัรนนกัศึกษา

เอกสารประกอบการเบกิจา่ย
1.
2.
3.
4.

ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล ไม่มีอัตรากําหนดในระเบียบที�เกี�ยวข้อง
สําหรับการเบิกจ่ายให้ขออนุมัติอธิการบดีเพื�อพิจารณา1.5



ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง
1. พระราชกฤษฏีกาค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที�แก้ไขเพิ�มเติม ฉบบัที�
(2) พ.ศ. 2527, ฉบบัที� (3) พ.ศ.2528, ฉบบัที� (4) พ.ศ.2529, ฉบบัที� (5) พ.ศ.2534, ฉบบัที�
(6) พ.ศ.2541, ฉบบัที� (7) พ.ศ.2548 , ฉบบัที� (8) พ.ศ.2553 
2. หนงัสอืกระทรวงการคลังที� กค 0502/ว 42 ลงวนัที� 26 กรกฎาคม 2550 เรื�อง หลักเกณฑ์
การเบกิค่าพาหนะ รบัจา้งขา้มเขตจงัหวดั เงินชดเชย และค่าใชจ้า่ยอื�นที�จ าเป�นต้องจา่ยเนื�องใน
การเดนิทางไปราชการ
3. ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ.2550 และ (ฉบบัที�
2) พ.ศ.2554 4. หนงัสอืกระทรวงการคลัง ดว่นที�สดุ ที� กค 0406.4/ว 5 ลงวนัที� 31 มกราคม
2554

ค่าใชส้อย2
ค่าใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการA



เดนิทางไปราชการ เบกิอะไรไดบ้า้ง ?
1. ค่าเบี�ยเลี�ยงเดนิทาง
2. ค่าเชา่ที�พกั
3. ค่าพาหนะ 
4. ค่าใชจ้า่ยอื�นที�จาํเป�นต้องจา่ยเนื�องจากเดนิทางไปราชการ 



อัตราค่าเบี�ยเลี�ยง



การนบัเวลาเพื�อคํานวณ
เบี�ยเลี�ยงเดนิทาง

 

1.ใหน้บัตั�งแต่ออกจากที�อยูห่รอืที�ทํางานปกติ
       จนกลับถึงที�อยูห่รอืที�ทํางานปกติ 

2. กรณพีกัแรม 24 ชั�วโมง นบัเป�น 1 วนั
     เศษเกิน 12 ชั�วโมงขึ�นไป นบัเป�น 1 วนั

3. กรณไีมพ่กัแรม หากนบัไดไ้มถึ่ง 24 ชั�วโมง แต่เกิน  
12 ชั�วโมง เบกิเบี�ยเลี�ยงได ้1 วนั สว่นที�ไมถึ่ง 12
ชั�วโมง ใหน้บัไดเ้กินกวา่ 6 ชั�วโมง ใหเ้บกิค่าเบี�ยเลี�ยง
ไดค้รึ�งวนั

4. กรณเีดนิทางล่วงหนา้ เนื�องจากลากิจ ลาพกัผอ่น
ก่อนปฏิบติัราชการใหน้บัตั�งแต่เริ�มปฏิบติัราชการ
(ตามกําหนดการ)

5. กรณเีดนิทางกลับหลังจากปฏิบติัราชการเสรจ็
สิ�น เนื�องจากลากิจ/ลาพกัผอ่น ใหน้บัถึงสิ�นสดุ
เวลาปฏิบติัราชการ (ตามกําหนดการ)



10 เมย.= 08.00 น.
11 = 08.00 น.
12 = 08.00 น.
13 = 08.00 น.
08.00-17.30

ตัวอยา่ง กรณพีกัแรม 24 ชั�วโมง นบัเป�น 1 วนั เศษเกิน 12 ชั�วโมงขึ�นไป นบัเป�น 1 วนั

1

1
1

9.30

ได้ค่าเบี�ยเลี�ยง 3 วนั



กรณไีมพ่กัแรม หากนบัไดไ้มถึ่ง 24 ชั�วโมง แต่เกิน  12 ชั�วโมง เบกิเบี�ยเลี�ยงได้ 1
วนั สว่นที�ไมถึ่ง 12 ชั�วโมง ใหน้ับไดเ้กินกวา่ 6 ชั�วโมง ใหเ้บกิค่าเบี�ยเลี�ยงได้ครึ�งวนั

ได้ค่าเบี�ยเลี�ยง คร ��งวนั



ค่าเชา่ที�พกัเหมาจา่ย
การเบกิค่าเชา่ที�พกั ม ี2 ลักษณะ

1.

ค่าเชา่ที�พกั
หา้มเบกิในกรณ ี= พกัในยานพาหนะ, ทางราชการจดัที�พกัให้

ถ้ามกีารเดนิทางเป�นหมูค่ณะ ต้องเลือกเบกิค่าที�พกัในลักษณะเดยีวกันทั�งหมด

2. ค่าเชา่ที�พกัจา่ยจรงิ



หา้มเบกิในกรณ ี= พกัในยานพาหนะ, ทางราชการจดัที�พกัให้

หากต่ํากวาระดับชํานาญงาน ใหเดินทางโดยรถประจําทาง ท้ังน้ี 

หากมีความจําเปนตองน่ังเคร่ืองใหเบิกจายในอัตราภาคพ้ืนดิน

ค่าพาหนะ

คารถประจําทาง

เรือกลเดินประจํา

ตองไดรับอนุญาต

จากผูบังคับบัญชา

กอนการเดินทาง 

Google map จากกรมทางหลวง

ตําแหนงระดับชํานาญงานข้ึนไป

ค่า
พา
หน

ะร
บัจ
า้ง



ขอ้ควรรู ้

 เบกิไมไ่ด้

เดินทางไปราชการต่างอําเภอ
ไมถึ่ง 6 ชั�วโมงขึ�นไป 
ไมส่ามารถเบกิค่าเบี�ยเลี�ยงได้

ขอ้ควรระวงั

เดนิทางไปราชการต่างอําเภอ เพื�อ
เขา้อบรม เกินกวา่ 6 ชั�วโมง จะเบกิ
ค่าเบี�ยเลี�ยงไดกึ้�งหนึ�ง 
และหากมเีลี�ยงอาหาร จะไมส่ามารถ
เบกิค่าเบี�ยเลี�ยงได้

อาจารยป์ฏิบติังานน้อยกวา่
4 ป� วุฒปิ.โท และ 2 ป�วุฒปิ.เอก  = ปฏิบติัการ



การเบกิค่าอาหาร
อาหารวา่งและเครื�องดื�ม

-ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝ�กอบรมฯ พศ.2555
-หนังสอืกระทรวงการคลัง ดว่นที�สดุ ที� กค 0406.4/ว5 ลว.14 มค.2556
-หนังสอืกระทรวงการคลัง ดว่นที�สดุ ที� กค 0406.4/840 ลว.16มค.2556
-หนังสอื ที� นร 0506/ว24 ลว.6กพ.2556



อัตราคาอาหาร  การฝกอบรมในประเทศ

ประเภท ก หมายถึง ขา้ราชการระดบัทักษะพเิศษ, เชี�ยวชาญ ทรงคณุวุฒ,ิ บรหิารระดับตัน,บรหิารระดับ
สงูและอํานวยการระดบัสงุ
ประเภท ข หมายถึง ขา้ราชการระดบัปฏิบติังาน ชาํนาญการ  อาวุโส ชาํนาญการพเิศษ และอํานวยการ
ระดบัต้น หรอืเทียบเท่า



อัตราคาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม
การฝกอบรมในประเทศ

อบรม / ประชุม ในสถานที�เอกชน เบกิได้ไมเ่กิน  50  บาทต่อมื�อต่อคน

อบรม / ประชุม ในสถานที�ราชการ เบกิได้ไมเ่กิน  35  บาทต่อมื�อต่อคน



คาอาหาร / คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม
การประชุมราชการ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค 0406.4/840 ลว.16มค.2556 
และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ีนร 0506/ว24 ลว.6กพ.2556



*

*

*

*

เอกสารประ
กอบการเบกิจา่ย

ค่าอาหา
รวา่งและเครื�องดื�ม 

บนัทึกขอ้ความขออนมุติัและเบกิจา่ย

ใบเสรจ็รบัเงิน หรอืใบสาํคัญรบัเงิน

รายชื�อผูเ้ขา้รว่มประชุม

(สาํเนาบตัรประชาชน)

หนังสอืเชญิประชุม

ค่าอาหาร 



1 มิถุนายน 2564เอ็มดีเอ็ม คัมปานี

ระเบียบมหาว �ทยาลัยอุบลฯ วา่ด้วย การเงินและรัพย์สิน พศ.2560

หลักฐานการ
จ่ายเงิน

ใบเสรจ็รบัเงิน



1

ใบเสรจ็รบัเงิน  ต้องมี 5 ข้อ

2

3

4

ชื�อ สถานที�อยู ่หรอืที�ทํางานของผูร้บัเงิน

วนั เดอืน ป� ที�รบัเงิน

รายการแสดงการรบัเงินระบุรายละเอียดค่าใชจ้า่ย

จาํนวนเงินทั�งตัวเลขและตัวอักษร

5 ลายมอืชื�อของผูร้บัเงิน -กรณใีบเสรจ็โรงแรมใหอ้อกใบ
เสรจ็ในนามหวัหนา้โครงการ
-รบัรองการจา่ยเงินสดแล้ว



ขอ้ควรรู ้
 ไมอ่าจเรยีกใบเสรจ็?

กรณกีารจา่ยเงินรายใด ซึ�งตาม
ลักษณะไมอ่าจเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจาก
ผูร้บัเงินได ้ใหผู้ร้บัเงินลงชื�อรบัเงิน
ในใบสาํคัญคัญรบัเงิน เพื�อใชเ้ป�น
หลักฐานการจา่ย

ใบเสรจ็ไมค่รบถ้วน 5 ขอ้?

ใหทํ้าใบรบัรองการจา่ยเงิน เพื�อใชเ้ป�น
เอกสารประกอบการขอเบกิจา่ยเงิน

 ใบเสรจ็สญูหาย?

ใหใ้ช ้สาํเนาใบเสรจ็ ซึ�งผูร้บัเงินเซน็
รบัรองเป�นเอกสารขอเบกิเงินแทน
หากไมอ่าจขอสาํเนาใบเสรจ็ ใหทํ้า
ใบรบัรองการจา่ยเงิน โดยชี�แจง
เหตผุล พฤติการณ์การสญูหาย
และรบัรองวา่ ยงัไมเ่คยนาํใบเสรจ็นั�นมาเบกิ
จา่ย แมพ้บภายหลังจะไมน่าํมาเบกิจา่ยอีก

 

1

2

3



ค่าจ้างเหมาบรกิาร

ค่าวสัดุ



1 มิถุนายน 2564เอ็มดีเอ็ม คัมปานี

1

ตามระเบยีบ 
กรมบญัชกีลาง ว122
ลว.9 มนีาคม 2561

แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับการจดัซื�อจดัจา้งพสัดุ

กรณทีี�นกัวจิยัไดร้บัทนุอุดหนนุวจิยัและพฒันาจากหนว่ยงานผูใ้หท้นุโดยตรง
หรอืผา่นหนว่ยงานต้นสงักัดโดยมคีวามประสงค์ใหน้กัวจิยัโดยตรง การจดัซื�อ
จดัจา้งพสัดเุพื�อใชใ้นการวจิยัและพฒันาดงักล่าว มใิชก่รณทีี�หนว่ยงานของรฐั
เป�นผูจ้ดัซื�อจดัจา้ง จงึมต้ิองดาํเนนิการตามพระราชบญัญติัการจดัซื�อจดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พศ.2560 แต่อยา่งใด

กรณทีี�หน่วยงานของรฐัเป�นผูทํ้าการวจิยัเองหรอืรบัจา้งทําการวจิยั หรอืเป�นผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาการ ซึ�งต้องมกีารจดัซื�อจดัจา้งพสัดเุพื�อนาํมาใชใ้นการวจิยัและ
พฒันา หรอืเพื�อการใหบ้รกิารทางวชิาการ เป�นกรณทีี�หนว่ยงานของรฐัเป�นผู้
ดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง จงึต้องดาํเนนิการตามพระราชบญัญติัการจดัซื�อจดั
จา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พศ.2560

2



1 มิถุนายน 2564เอ็มดีเอ็ม คัมปานี

1

ค่าจา้งเหมาบรกิาร

2

เบกิจา่ยไดต้ามค่าใชจ้า่ยภายในวงเงินที�ระบุในขอ้เสนอโครงการวจิยั

หากเป�นการวา่จา้งจดัทําอุปกรณ ์จา้งเหมา ผูช้ว่ยนกัวจิยั หรอืจา้งเหมาเพื�อ
ใหไ้ดช้ิ�นงานที�เกี�ยวขอ้งกับการวจิยั ควรมกีารกําหนดการจดัจา้ง TOR

ใหห้วัหน้าโครงการ ลงนามในใบเสรจ็รบัเงิน หรอืใบสาํคัญรบัเงิน 3

ใหใ้ชใ้บกํากับภาษี ใบเสรจ็รบัเงินที�ถกูต้องตามกฎหมายจาก รา้นค้า บรษัิท

หรอืใบสาํคัญรบัเงิน, สาํเนาบตัรประชาชนผูร้บัเงิน (สาํเนาถกูต้อง)



การเดนิทางไปฝ�กอบรม ต่างคนต่างไป จะต่างคนต่างพกั ต่างเบกิจา่ยไดห้รอืไม่
 
ตอบ การเดนิทางไปราชการถ้าคําสั�งเดยีวกันเนื�องานเดยีวกันการเดนิทางพรอ้มกันจะต้อง
เบกิจา่ยตามระเบยีบวา่ดว้ยการเดนิทางไปราชการ
แต่ถ้าเป�นการเดนิทางไปเพื�ออบรมสมัมนาโดยที�ต้นสงักัด และผูจ้ดัไมไ่ดป้ระสานเรื�องการ
เดนิทาง และที�พกัใหแ้ละผูเ้ดนิทางต่างคนต่างไดร้บัคําสั�งอนมุติั ไมถื่อวา่เป�นการเดนิทาง
เป�นหมูค่ณะ จะไมเ่ดนิทางพรอ้มกัน และไมพ่กัรวมกันได้

 



อัตราค่าที�พกั กรณเีดนิทางเป�นหมูค่ณะ แต่พกัจรงิไมพ่กัคู่ จะเบกิไดใ้นอัตราใด
 
ตอบ ใหเ้บกิโดยใหใ้ชใ้บเสรจ็รบัเงินจรงิ ประกอบการเบกิโดยใหโ้รงแรมระบุวา่อัตราค่าที�พกั
เดี�ยวเป�นเท่าใด พกัคู่เป�นเท่าใด
แล้วพจิารณาวา่ครึ�งหนึ�งของหอ้งพกัคู่จา่ยจรงิเท่าใด ใหเ้บกิไดไ้มเ่กินครึ�งหนึ�ง และเบกิได้
ไมเ่กิน 900 บาทต่อคน

 



การเบกิค่าทางดว่นพเิศษ สามารถทําไดห้รอืไม ่หากใชร้ถยนต์สว่นตัวในการเดนิทางไป
ราชการ
 
ตอบ ไมไ่ด ้การเบกิค่าทางดว่นพเิศษ ใหถื้อปฏิบติัตามหนงัสอื กค 0409.6/ว24 เฉพาะ
รถยนต์ของสว่นทางราชการโดยขึ�นทะเบยีนเป�นครภัุณฑ์ของสว่นราชการนั�น
ซึ�งจาํเป�นต้องเดนิทางโดยผา่นทางดว่นพเิศษ และนาํใบเสรจ็รบัเงินมาเบกิจา่ยจากทาง
ราชการ

 



การเดนิทางไปราชการ เป�นหมูค่ณะ จะสามารถเลือกที�พกัต่างกันไดห้รอืไม่
 

ตอบ
ไมไ่ด ้การเดนิทางไปราชการ เป�นหมูค่ณะต้องพกัในลักษณะเดยีวกัน คือ เดนิทางไปต่าง
จงัหวดั ผา่นหลายจงัหวดั ในแต่ละคืนสามารถนอนที�พกัแตกต่างกันได ้โดยทกุคนต้อง
นอนในที�พกัเดยีวกัน และเบกิค่าใชจ้า่ยที�พกัลักษณะเดยีวกัน

 



THANK YOU

กองคลัง มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

ตรวจจา่ย กองคลัง
โทร. 3020 เพชรา, ณฐัธดิา
โทร. 3027 วชุิดา


