
ค่าใช้จ่าย อัตราค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการเบิกจ่าย หมายเหตุ

1. ใบส ำคัญรับเงิน หำกเกินกว่ำอัตรำท่ีก ำหนดไว้ให้หัวหน้ำ

2. ส ำเนำบัตรประชำชน ส่วนงำนเป็นผู้อนุมัติก่อน

    1.2 ค่ำตอบแทนวิทยำกรปฏิบัติกำร ช่ัวโมงละ 300 บำท 3. หนังสือเชิญ/หนังสือตอบรับ/ก ำหนดกำร

    1.3 ค่ำตอบแทนผู้เขียนบทควำม ไม่เกิน 500 บำท ต่อเอกสำรกำรบรรยำย 4. ใบตัดยอดจำกระบบ e-humanities

คู่มือประกอบกำรบรรยำย 5. บันทึกข้ออนุมัติเกินอัตรำ (ถ้ำมี)

1.วันท ำกำรช่ัวโมงละ 50 บำท ไม่เกิน 1. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงำนนอกเวลำ 

4 ช่ัวโมง 2. ตำรำงบันทึกกำรฏิบัติงำน (ใบขวำง)

2.วันหยุดช่ัวโมงละ 60 บำท ไม่เกิน 3. ข้อมูลกำรสแกนน้ิวมือ

7 ช่ัวโมง 4. ใบตัดยอดจำกระบบ e-humanities

1.ช่ัวโมงละ 30 บำท 1. ใบส ำคัญรับเงิน

2.คร่ึงวันไม่น้อยกว่ำ 3 ช่ัวโมง 125 บำท 2. ส ำเนำบัตรนักศึกษำ/ส ำเนำบัตรประชำชน

3.เต็มวันไม่น้อยกว่ำ 7 ช่ัวโมง ไม่รวม 3. แบบลงเวลำปฏิบัติงำนของ นศ.

เวลำหยุดพัก 250 บำท 4. ใบตัดยอดจำกระบบ e-humanities

     1.6 ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 คน อัตรำคนละ 1. ค ำส่ังแต่งต้ัง

พิจำรณำหลักสูตรเปิดใหม่ 3,000 บำท 2. ใบส ำคัญรับเงิน

3. ใบตัดยอดจำกระบบ e-humanities

     1.7 ค่ำตอบแทนผู้ประสำนงำน 1. ค ำส่ังแต่งต้ัง 2. ใบตัดยอด e-humanities

โครงกำรฯ 2. ใบตัดยอด e-humanities

3. ใบส ำคัญรับเงิน/ส ำเนำบัตรประชำชน

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย เร่ือง อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย)

1. หมวดค่าตอบแทน

    1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำย ช่ัวโมงละ 600 บำท 

     1.4 ค่ำล่วงเวลำ ต้องขออนุมัติก่อนกำรปฏิบัติงำน

     1.5 ค่ำตอบแทน นศ.ปฏิบัติงำน

ต้องได้รับกำรแต่งต้ังจำกมหำวิทยำลัย

ต้องได้รับกำรแต่งต้ังจำกคณะฯตำมค ำส่ังแต่งต้ัง
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2. หมวดค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่าย อัตราค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการเบิกจ่าย หมายเหตุ

1. ใบเสร็จรับเงิน

2. ลำยมือช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม/อบรม

3. วำระกำรประชุม

4. ใบตัดยอดจำกระบบ e-humanities

1. ภำยในส่วนงำนม้ือละ 150 บำท/คน 1. ใบเสร็จรับเงิน

2. ภำยนอกส่วนงำนม้ือละ 400บำท/คน 2. เอกสำรตำมค่ำใช้จ่ำยภำยในโครงกำร

กรณีเกิน 1 ม้ือ ให้เบิกจ่ำยได้ไม่เกิน 3. ใบตัดยอดจำกระบบ e-humanities

800 บำท/คน/วัน 4. โครงกำรท่ีได้รับอนุมัติ

1. ใบเสร็จรับเงิน

2. ลำยมือช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม/อบรม

3. วำระกำรประชุม/ก ำหนดกำร

4. ใบตัดยอดจำกระบบ e-humanities

1. ใบเสร็จรับเงิน 

2. ใบตัดยอดจำกระบบ e-humanities

3. บันทึกขออนุมัติ

1. บันทึกขอจัดซ้ือจัดจ้ำง

2. ใบเสร็จรับเงิน

3. ใบตัดยอดจำกระบบ e-humanities

     2.1 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม ม้ือละ 120 บำท/คน

     2.2 ค่ำอำหำรในกำรอบรม

ม้ือละ 40 บำท/คน     2.3 ค่ำอำหำรว่ำง

บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยเบิกจ่ำยได้ตำมจริง เหมำะสม ประหยัด     2.4 ค่ำเล้ียงรับรอง

ต้องผ่ำนกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ตำม พรบ.     2.5 ค่ำของท่ีระลึก เบิกจ่ำยได้ตำมจริง เหมำะสม ประหยัด
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2. หมวดค่าใช้สอย (ค่าเดินทางไปราชการ)

ค่าใช้จ่าย อัตราค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการเบิกจ่าย หมายเหตุ

1. ผู้บริหำร ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 1. หนังสือขออนุมัติเดินทำง 1. การเดินทางไปปฏิบัติงานต้องได้รับ

หัวหน้ำภำควิชำ 2. ใบเสร็จรับเงินจำกโรงแรมระบุช่ือผู้พัก อนุมัติให้เดินทางก่อนทุกคร้ัง***

2,500 บำท/คืน/คน หรือใบเสร็จรับเงินจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ค่ำเบ้ียเล้ียงนับ 24 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อำจำรย์ เลขำนุกำร ผอ. 3. ใบเสร็จรับเงินค่ำโดยสำรเคร่ืองบิน/ ถ้ำเศษเกิน 12 ช่ัวโมง นับเป็น 1 วัน

พนักงำนสำยปฏิบัติกำร 2,200บำท/คืน/คน รถโดยสำรประจ ำทำง/รถไฟ ในกรณีไม่พักแรมเกิน 12 ช่ัวโมงนับเป็น1 วัน

3. พนักงำนกลุ่มบริกำรฝีมือและบริกำร 4. ใบเสร็จค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง (กรณีเดินทำง แต่ถ้ำเกิน 6 ช่ัวโมง นับเป็นคร่ึงวัน

1,500 บำท/คืน/คน โดยรถส่วนตัว) 3. กรณีเดินทำงแบบจ้ำงเหมำรถตู้

จ่ำยตำมประเภทของประเทศ ก. ข. ค. 5. ใบเสร็จหรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีเดิน ต้องผ่ำนกำรขอซ้ือ/ขอจ้ำงกำรกำรเดินทำง

ทำงโดยรถตู้) พร้อมแนบส ำเนำทะเบียนรถ แต่ ถ้ำเดินทำงโดยรถส่วนบุคคคลสำมำรถ

และส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับจ้ำง เบิกค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงโดยไม่ต้องขอซ้ือ/ขอจ้ำง

1. ผู้บริหำร ศำสตรำจำรย์ 6. ใบเสร็จค่ำลงทะเบียนจำกหน่วยงำน 4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงต้องระบุใน

รองศำสตรำจำรย์ หัวหน้ำภำควิชำ 7. รำยงำนกำรเดินทำง (ส่วนท่ี 1) ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

270 บำท/วัน 8. ค่ำเบ้ียเล้ียงหลักฐำนค่ำใช้จ่ำยกำร 5. ค่ำท่ีพักและค่ำเบ้ียเล้ียงในกำรเดิน

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อำจำรย์ เลขำนุกำร ผอ. เดินทำง (ส่วนท่ี 2) ทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงประเทศใช้ประกำศ

พนักงำนสำยปฏิบัติกำร 240 บำท/วัน 9.  ใบตัดยอดจำกระบบ e-humanities มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยใน

1. ผู้บริหำร หัวหน้ำภำควิชำ กำรเดินทำง ฉบับท่ี 20/2552

ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 6. กำรเดินไปปฏิบัติงำนสำมำรถเบิกได้

3,100 บำท/วัน เฉพำะค่ำเบ้ียงเล้ียงเท่ำน้ัน ไม่สำมำรถ

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อำจำรย์ เลขำนุกำร ผอ. เบิกเป็นค่ำอำหำรหรือค่ำล่วงเวลำได้

พนักงำนสำยปฏิบัติกำร 2,100 บำท/วัน

     2.7 ค่ำท่ีพักเดินทำงไปปฏิบัติงำน 
(ต่ำงประเทศ)

และต ำแหน่งทำงวิชำกำร

     2.6 ค่ำท่ีพักเดินทำงไปปฏิบัติงำน 
(ภำยในประเทศ)

     2.8 ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง 
(ภำยในประเทศ)

     2.9 ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง 
(ต่ำงประเทศ)
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2. หมวดค่าใช้สอย (ค่าเดินทางไปราชการ)

ค่าใช้จ่าย อัตราค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการเบิกจ่าย หมายเหตุ

1. กรณีโดยสำรเคร่ืองบินต้องอยู่ในช้ัน 7. กรณีเดินทำงไปอบรมนอกสถำนท่ี

ประหยัด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ต้องขออนุมัติ

2. กรณีขอโดยสำรรถประจ ำทำง,รถไฟ เดินทำงทุกคร้ัง ยกเว้นกำรอบรมภำยใน -

เบิกจ่ำยได้ตำมจริง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ไม่ต้องขออนุมัติ

3. กรณีรถส่วนตัวเบิกค่ำน้ ำมันได้ตำมจริงแต่ เดินทำงแต่หำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม

ต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 4 บำท (ไป-กลับ) ให้ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมแทน

4. ค่ำแท็กซ่ี (TAXI) เบิกจ่ำยได้ตำมจริง 8. ค่ำเคร่ืองบิน ไม่สำมำรถเบิก ค่ำอำหำร

5. จ้ำงเหมำรถตู้เบิกจ่ำยได้ตำมจริง ค่ำประกันภัย และค่ำส ำรองท่ีน่ัง

     2.11 ค่ำลงทะเบียน เบิกจ่ำยได้ตำมจริง

     2.10 ค่ำยำนพำหนะ 

4


