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แนวทางการการจัดเตรียมเอกสารตามขอกําหนดอัตราคาใชจาย 

สําหรับโครงการตามขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข 

และศูนยปองกันและควบคุมโรคแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC) 

ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2561 

 

ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐาน/เอกสาร 
1. หมวดบุคลากร 
  
1.1 เงินเดือน 
(คาจางเจาหนาท่ี
โครงการ) 
 

 
 
1.จางเจาหนาท่ีโครงการท่ีปฏิบัติงาน
ประจําเต็มเวลา หรือบางเวลา ซ่ึง
ไมใชขาราชการหรือเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีไดรับเงินเดือน หรือคาจาง
ประจําจากภาครัฐหรือจาก
หนวยงานประเภทอ่ืนของรัฐ โดย
กําหนดอัตราเงินเดือน ซ่ึงพิจารณา
เทียบเคียงคุณสมบัติ ความรู
ความสามารถ และประสบการณ 
ตามระดับดังนี้ 
 

- ระดับทรงคุณวุฒิ  เชี่ยวชาญ 
 

- ระดับชํานาญการพิเศษ 
 

-ระดับชํานาญการ 
 

- ระดับปฏิบัติการ 
 

- ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55,000 – 82,500 
 

38,500 – 55,000 
 

19,800 – 38,500 
 

11,000 – 19,800 
 

6,600 – 11,000 
 

 
 
การจางเจาหนาท่ีโครงการแบบ
เต็มเวลา หรือบางเวลาตอง
จัดทําคําสั่งหรือหนังสือขอ
อนุมัติจางเจาหนาท่ีโครงการ 
แบบเต็มเวลา (Fulltime) หรือ
บางเวลา (Part time) กําหนด
อัตราเงินเดือนและชวงเวลาการ
จางงาน 

 1.1 จางเจาหนาท่ีโครงการแบบเต็ม
เวลา (Full time) 
 
 
 

 จัดทําคําส่ังหรือหนังสือขออนุมัติ
จาง ระบุชื่อ หนาท่ีความ
รับผิดชอบ ชวงเวลาและอัตรา
เงินเดือน 

หลักฐานประกอบการขอเบิกคาจางเจาหนาที่ Full time ประกอบดวย (1) หนังสือขออนุมัติเบิกจายเงินเดือน ระบุ
เดือน จํานวนเงินขอเบิก (2) ใบสําคัญรับเงินของเจาหนาท่ีโครงการแตละคน (3) สําเนาเช็คส่ังจายเงินเดือนของ
เจาหนาท่ีแตละคน 



2 
 
ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐาน/เอกสาร 
 1.2 จางเจาหนาท่ีโครงการแบบบาง

เวลา (Part time) 
- อัตราการจางพิจารณาจากหนาท่ี
ความรับผิดชอบ คํานวณตามจํานวน
ชั่วโมง และวันทํางานในแตละเดือน 
 

 จัดทําคําสั่งหรือหนังสือขออนุมัติ
จาง ระบุชื่อ หนาที่ความ
รับผิดชอบ ชวงเวลาและอัตรา
เงินเดือน 

หลักฐานประกอบการขอเบิกคาจางเจาหนาที่ Part time ประกอบดวย (1) หนังสือขออนุมัติเบิกจายเงินเดือน ระบุ
เดือน จํานวนเงินขอเบิก (2) ตารางการปฏิบัติงาน ระบุวัน เดอืน ป เวลาและลงลายมือชื่อผูปฏิบัติงาน (3) ใบสําคัญรับเงิน
ของเจาหนาท่ีโครงการแตละคน  (4) สําเนาเช็คส่ังจายเงินเดือนของเจาหนาท่ีแตละคน 

1.2 การข้ึน
เงินเดือน 

- กรณีขึ้นเงินเดือนใหเจาหนาท่ี
โครงการในแตละป จะสามารถขึ้น
เงินเดือนไดเมื่อทํางานครบ 1 ป เชน
เริ่มปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2557 
สามารถขึ้นเงินเดือนไดในเดือน
มกราคม 2558  โดยจะตองทําหนังสือ
ขออนุมัติขึ้นเงินเดือนใหเจาหนาท่ี 
ตองไมเกินรอยละ 6 ของอัตรา
เงินเดือนท่ีไดรับ 

ไมเกินรอยละ 6 
ของอัตราเงินเดือน 

1.จัดทําหนังสือขออนุมัติขึ้น
เงินเดือนของลูกจาง ระบุชื่อและ
อัตราเงินเดือนท่ีไดรับเพิ่มขึ้น 
โดยตองมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปที่ผานมา 
2. สําเนาคําส่ังจาง 
  

1.3 คาตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

- เจาหนาที่ที่ทํางานลวงเวลาใหกับ

โครงการใหไดร ับคาลวงเวลาตาม
ชั่วโมงที่ทํางาน โดยกําหนดอัตราคา
ลวงเวลาดังนี้ 
1.วันราชการปกติ (จันทร- ศุกร) 
ปฏิบัติงานหลังเวลาราชการปกติ 
16.30 น. เปนตนไป  
2.วันเสาร-อาทิตย และ
วันหยุดราชการ  
หมายเหตุ  
1. สําหรับโครงการท่ีมีเจาหนาท่ี
โครงการตองปฏิบัติงานในลักษณะ
งานบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข (ผลัด/เวร) ใหไดรับ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามอัตราท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดไวในขอบังคับ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
จายเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ี

 
 
 

 
60 บาท/ช่ัวโมง 
(ไมเกิน 4 ชม./วนั) 
 
70 บาท/ช่ัวโมง 
(ไมเกิน 7 ชม./วัน) 

 

1. จัดทําหนังสือขออนุมัติ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ระบุชื่อผูปฏิบัติงาน และ 
ผูควบคุมการปฏิบัติงาน 
2. โครงการท่ีเจาหนาท่ี
โครงการแบบเต็มเวลาหรือบาง
เวลาปฏิบัติงานในลักษณะงาน
บริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข ใหเบิกคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามอัตราท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดไวใน
ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยการจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับ
หนวยบริการสาธารณสุข พ.ศ.
2544 
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ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2544 และหลักเกณฑแนบทาย
ขอบังคับ ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผน
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 
2. หากมีการเบิกเงินนอยกวาจํานวน
เงินท่ีควรไดรับใหเพ่ิมชองตาราง
สรุปวา “ขอเบิกเพียง” 
3. การปฏิบัติงานไมเต็มชั่วโมง 
ไมสามารถนํามาคิดคาตอบแทนได 

หลักฐานประกอบการขอเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลา ประกอบดวย (1).หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามความจําเปนของภาระงาน  ระบุชื่อผูปฏิบัติงานและผูควบคุมงาน (2) หนังสือขออนุมัติเบิกจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   (3) ตารางการปฏิบัติงาน ระบุ วัน, เดือน, ป, เวลา ลงลายมือชื่อ
ผูปฏิบัติงาน  (4) ตารางสรุปการปฏิบัติงาน ท่ีระบุจํานวนวันและจํานวนชั่วโมง  รวมท้ังจํานวนเงินท่ีระบุในตาราง 
จะตองสอดคลองกับจํานวนวันและจํานวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติงานจริง (5) ใบสําคัญรับเงินของผูปฏิบัติงาน (6) สําเนาเช็ค
สั่งจาย  
1.4 คาตอบแทน 
(Compensation)  

- สําหรับขาราชการหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐ ท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงาน
โครงการ 
1. ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการ 
  1.1 บุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขท่ีไมไดปฏิบัติงานดาน
บริการทางการแพทย 
  1.2 เจาหนาท่ีอ่ืนๆ เชน 
นักวิชาการ, เจาหนาท่ีการเงินและ
บัญชี , เจาหนาท่ีพัสดุ เปนตน 
2. ปฏิบั ติงานดานการแพทยและ
สาธารณสุขในระดับโรงพยาบาล 
หรือเรียกชื่ออ่ืน 
  2.1 แพทย / สัตวแพทย 
 
 
    
  2.2 เภสัชกร 
 
 
   

 
 
 
70 บาท/ช่ัวโมง 
(ไมเกิน 5,600 
บาท/เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
140 บาท/ ช่ัวโมง 
(ไมเกิน 11,200 
บาท/เดือน) 
 
90 บาท/ช่ัวโมง 
(ไมเกิน 7,200 
บาท/เดือน) 
 

1. หนังสือขออนุมัติหรือคําสั่ง
ใหเจาหนาท่ี (ขาราชการ/
พนักงานราชการ) มีสวนรวมใน
การดําเนินงานโครงการระบุ
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีจะ
ปฏิบัติงาน โดยจํานวนวันและ
จํานวนชั่วโมงท่ีจะปฏิบัติงานใน
แตละเดือน ข้ึนอยูกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบของแตละ
บุคคล และความเห็นชอบของ
ผูบริหารแตละโครงการ ท้ังนี้
จะตองอยูภายใตวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับของแตละ
โครงการ 
2. ชวงเวลาของการ
ปฏิบัติงานข้ึนอยูกับ
ผูปฏิบัติงาน และตองไมเกิน 
80 ช่ัวโมง/เดือน ภายใน
วงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 
3. ไมตองมีตารางลงชื่อ /วัน/
เวลา ท่ีปฏิบัติงาน 
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2.3 .นักวิทยาศาสตร  นัก เทคนิค
การแพทย พยาบาลวิชาชีพ และ
นักวิชาการสาธารณสุข 
 
 2.4 เจาหนาท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ขอ 2.1 ถึงขอ 2.3 
 

80 บาท/ช่ัวโมง 
(ไมเกิน 6,400 
บาท/เดือน) 
 
70 บาท/ช่ัวโมง 
(ไมเกิน 5,600 
บาท/เดือน) 

4. หักภาษี ณ ท่ีจาย รอยละ 1  

หลักฐานประกอบการขอเบิกคาตอบแทน ประกอบดวย (1) หนังสือขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทน (2) สําเนาเช็คสั่ง
จายแตละคน (3) ใบสําคัญรับเงินของผูปฏิบัติงาน (4) แบบฟอรมสําหรับประกอบการเบิกจายเงินคาตอบแทน 
จะตองมีผูมีอํานาจหรือผูจัดการรับรองการปฏิบัติงานทุกเดือน  (5) สรุปผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 
(6) หลักฐานประกอบการหักภาษี ณ ท่ีจาย 
1.5 คาใชจาย
สําหรับ
โครงการวิจัย 
 
 
1.5.1 คาตอบแทน
นักวิจัยท่ีเปน
ขาราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
1.5.2 คาตอบแทน
อาสาสมัครและ
คาตอบแทนอ่ืนๆ  

สําหรับโครงการวิจัย ท่ีอยูภายใต
ข อ ต ก ล ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ด า น 
Research (สําหรับนักวิจัยท่ีเปน
ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ) 
 
- อัตราคาตอบแทนใหไดรับตาม
สัดสวน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานวิจัย
เทียบกับอัตราเงินเดือนท่ีไดรับ   
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการสามารถจายคาตอบแทน
ใหอาสาสมัครตามอัตราท่ีกําหนดไว
ในโครงรางวิจัย 
(หากไมไดกําหนดไวในโครงรางวิจัย 
ใ ห ห น ว ย ง า น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ
โครงการวิจัยพิจารณาใชระเบียบ
ราชการหรือระเบียบของหนวยงาน) 

 
 
 
 
 
ไมเกิน 10,000 
บาท/คน/เดือน 
 

คาตอบแทนรวมของนักวิจัย 
รวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 
3 0 ข อ ง เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
โครงการ และเวลาท่ีใชในการ
ทําวิจัยทุกโครงการรวมกัน 
ตองไม เกินรอยละ 50 ของ
เวลาทํางานปกติของราชการ 
1. จัดทําคําสั่งหรือหนังสือขอ
อนุ มัติแตง ตั้ งนักวิจัย ผูช วย
นักวิจัย พรอมท้ังระบุชื่อและ
คาตอบแทนรายเดือน 
2. หักภาษี ณ ท่ีจาย 
รอยละ 1  

หลักฐานประกอบการขอเบิกคาตอบแทน ประกอบดวย (1) หนังสือขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนนักวิจัย/ผูชวย
นักวิจัย (2) ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนนักวิจัย/ผูชวยนักวิจัยแตละคน (3) สําเนาเช็คสั่งจายคาตอบแทนแตละคน 
(4) เอกสารหลักฐานประกอบการหักภาษี ณ ท่ีจาย 
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             ตัวอยางหนังสือและแบบฟอรมสําหรับการเบิกจายคาตอบแทน (Compensation) 

 

                                        ตัวอยางหนังสือมอบหมายงาน 

         (บันทึกขอความตามแบบราชการ) 

(ครุฑ)) 

สวนราชการ   หนวยประสานโครงการภายใตความรวมมือระหวาง MoPH-TUC 

ท่ี สธ 0209.15/                                    วันท่ี                               

เรื่อง  ขออนุมัติใหขาราชการดําเนินงานโครงการ 

 

เรียน  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

  ตามท่ีกองยุทธศาสตรและแผนงาน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินงานโครงการ   

A1 ภายใตความรวมมือระยะท่ี 4 ปงบประมาณโครงการท่ี 3 (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562)  นั้น 

  ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมกํากับการ

ดําเนินงานโครงการไดอยางถูกตองตามระเบียบราชการ และแนวทางท่ีกําหนด จึงขออนุมัติใหขาราชการภายใต

สังกัดสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ดําเนินงานโครงการ A1 จํานวน 2 คน โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

1. นาง ก. ใหรับผิดชอบ .......................................... 

2. นาง ข. ใหรับผิดชอบ .......................................... 

ท้ังนี้ ขอใหขาราชการดังกลาว ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานเปนรายเดือนท่ีสอดคลองกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติใหขาราชการท้ังสองราย ดําเนินงานโครงการและใหไดรับ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานของโครงการเดือนละ............. บาท  ดวย จะเปนพระคุณ 
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ตัวอยางหนังสือมอบหมายงาน 

(คําส่ัง) 

 

คําสั่งกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

ท่ี.............../2561 

เรื่อง แตงตั้งขาราชการปฏิบัติงานโครงการ  A1 

…………………………………………… 

 

  ตามท่ี กองยุทธศาสตรและแผนงาน  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินงานโครงการ  

A1 ภายใตความรวมมือระยะท่ี 4 ปงบประมาณโครงการท่ี 3 (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562) นั้น 

  ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมกํากับการ

ดําเนินงานโครงการไดอยางถูกตองตามระเบียบราชการและแนวทางท่ีกําหนด จึงแตงตั้งใหขาราชการภายใตกอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน ดําเนินงานโครงการ A1 จํานวน 2 คน ดังนี้ 

1. นาง ก. ใหรับผิดชอบ........................................... 

2. นาง ข. ใหรับผิดชอบ........................................... 

ท้ังนี้ ใหขาราชการดังกลาว ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน เปนรายเดือนท่ีสอดคลองกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

       

      สั่ง ณ วันท่ี .........กันยายน 2561 

       (ลงนาม) 

                                                        ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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ตัวอยางเอกสารแนบทายหนังสือขออนุมัติ/คําส่ัง 

 

เอกสารแนบทาย 

รายชื่อและหนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการ 

ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานโครงการ   A1 

 

ลําดับ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1 นาง ก. นักวิชาการสาธารณสุข 1.ตรวจสอบความถูกตองและลงนามในงบ

กระทบยอด 
2.ตรวจสอบความถูกตองเอกสารประกอบการ
เบิกจายเงิน 
3.จัดทํารายงานความกาวหนาของโครงการเพ่ือ
นําเสนอท่ีประชุม 
4......................................... 
5......................................... 

2. นาง ข. นักวิชาการการเงินและ
บัญชี 

1.ศึกษาวิเคราะหขอมูล เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงานของหนวยงาน 
2.ใหคําปรึกษาเก่ียวกับระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 
3.ตรวจสอบรายงานการจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
4............................................. 
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ตัวอยางหนังสือขอเบิกคาตอบแทน 

(บันทึกขอความตามแบบราชการ) 

(ครุฑ) 

สวนราชการ  หนวยประสานโครงการภายใตความรวมมือระหวาง MoPH-TUC 

ท่ี สธ 0209.15/     วันท่ี ....................................... 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหขาราชการท่ีดําเนินงานโครงการ 

เรียน  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

  ตามหนังสือกองยุทธศาสตรและแผนงาน ท่ี สธ 0209.15/...........ลงวันท่ี ....................... 

อนุมัติใหขาราชการชวยดําเนินงานโครงการ  A1  ซ่ึงไดรับงบประมาณสนับสนุนภายใตความรวมมือระยะท่ี 4 

ปงบประมาณโครงการท่ี 3 (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562) นั้น 

ในการนี้ เพ่ือเบิกจายคาตอบแทนใหกับขาราชการท่ีชวยดําเนินงานโครงการดังกลาว จึงขอ 

อนุมัติคาตอบแทนการปฏิบัติงานโครงการ ประจําเดอืน  ............... ใหกับ นาง ก. จํานวน ..............บาท (...........) 

และนาง ข.จํานวน ...........บาท (...............). รวม..............บาท (.............................) โดยไดแนบรายละเอียดการ

ดําเนินงานโครงการของขาราชการท้ังสองรายมาพรอมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานโครงการใหกับขาราชการ

ดังกลาว จํานวน.................บาท (...........................)  
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ตัวอยางแบบฟอรมขอเบิกคาตอบแทน 

 

แบบฟอรมการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานของขาราชการท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงาน โครงการ  A1  

ท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยปองกันและควบคุมโรคแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC) 

ชื่อ – สกุล......................................................................บานเลขท่ี......................ถนน................................... 

แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ..........................จังหวัด............................................................ 

ไดรับเงินจากโครงการ      A1 

 

รายการ    จํานวนเงิน 
     ท่ีไดรับ 

     หมายเหตุ 

 
คาตอบแทนประจําเดือน...................................... 
จํานวนวันท่ีปฏิบัติงาน.......................................... 
จํานวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติงาน..................................... 
 
 
 
 

 รายละเอียดผล
การปฏิบัติงาน
แนบทาย 

รวม   
 

                                  (.......................................................................)  จํานวนเงินเปนตัวอักษร 

 

ผูรับรองการปฏิบัติงาน (เปนขาราชการระดับสูงกวา) 

ลงชื่อ..................................................................... 

      (......................................................................) 

ตําแหนง................................................................... 

 

                                                            ลงชื่อ...............................................................ผูรับเงิน 

                                                                    (.............................................................) 

 

                                                            ลงชื่อ................................................................ผูจายเงิน 

                                                                   (.............................................................) 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐาน/เอกสาร 

2. หมวดสิทธิ
ประโยชน และ
สวัสดิการพิเศษ 
 
2.1 เงินสมทบ
ประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 เงินสนับสนุน
คาตรวจสุขภาพ 
 
 
 
 

-เ จ า ห น า ท่ี โ ค ร ง ก า ร ทุ ก ค น ท่ี
ปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา (Full 
time) มีสิทธิ ไดรับสิทธิประโยชน
และสวัสดิการพิเศษ 
- ตามท่ีกฎหมายบังคับใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เจาหนาท่ีโครงการท่ีปฏิบัติงานเต็ม
เวลา (Full time) ทุกคน มีสิทธิรับ
เงินสนับสนุนคาตรวจสุขภาพ 
 
 
หมายเหตุ  ไมอนุมัติใหซ้ือประกัน
สุขภาพของเอกชน 
 

 
 
 
 
รอยละ 5 ของ
อัตราเงินเดือน แต
ไมเกิน 750 บาท/
คน/เดือน 

 
 
 
 
 
 
อัตราไมเกิน 
2,000 บาท/คน/ป 

 
 
 
 
1. หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน
สมทบประกันสังคม(สวนของ
นายจาง) ใหกับเจาหนาท่ี
โครงการ 
2. ใบเสร็จรับเงินจาก
ประกันสังคม 
3. แบบแสดงรายการ สปส 1-
10 
4. สําเนาเช็คสั่งจาย 
 
1. หนังสือขออนุมัติเบิกจายคา
ตรวจสุขภาพ 
2. ใบเสร็จรับเงินของ
โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนตาม
ความเปนจริง 
3. สําเนาเช็คสั่งจาย 
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ประเภท
คาใชจาย 

หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

3.หมวดการ
เดินทาง 
(Travel) 
3.1 การ
ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
(Field 
Work) /
นิเทศงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-เจาหนาท่ีโครงการหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ี
ผูจัดการโครงการเห็นควรใหออกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม (ตางพ้ืนท่ี) มีสิทธิ์จะไดรับคาเบ้ีย
เล้ียงเหมาจายสําหรับเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานซ่ึงจะครอบคลุม 
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาท่ีพัก (ถามี)  
 
 
1) คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายประเภทพักคางคืน 
 
2) คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายประเภทไมพักคางคืน 
 
หมายเหตุ   
- จะไมจายใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีซ่ึงมีบานพักตั้งอยู แตอยางไรก็ตามผู
มีอํานาจ/ผูจัดการโครงการสามารถ
พิจารณาจายไดในกรณีท่ีเปนการ
ปฏิบัติงานภาคสนามในจังหวัดเดียวกันแต
ตางอําเภอหรือตางตําบลซ่ึงหางไกล โดย
จายไดในอัตราไมเกินครึ่งหนึ่งของอัตรา
ประเภทไมพักคางคืน คือไมเกิน 500 บาท 
และในกรณีท่ีจําเปนท่ีตองพักคางคืน
เนื่องจากมีช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงานท่ียาวนาน
และเกี่ยวของกับความปลอดภัย ใหพัก
คางคืนไดเปนกรณีพิเศษ ท้ังนี้ใหเปนไป
ตามแผนงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติโดย
ใหไดรับคาเบ้ียเล้ียงเหมาจายไมเกิน 
2,000 บาท  
ท้ังนี้เปนไปตามงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการท่ีไดรับอนุมัติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,000 บาท/คน/วัน 
 

1,000 บาท/คน/วัน 
 

 
 
 

1.จัดทําหนังสือขออนุมัติ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/นิเทศงาน ระบุ วัน 
เดือน ป สถานท่ีและชื่อ
เจาหนาท่ีท่ีรวมเดินทางทุกคน 
2.ตารางสรุปคาใชจายแตละคน 
3.กรณีท่ีมีการเชารถตูจะตอง
ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ.2560 ทุกข้ันตอน 
3.1. รายงานขอความเหน็ชอบ 
จากผูบังคับบัญชา ท่ีระบุ
รายละเอียด ดังนี้ 
3.1.1 เหตุผลความจําเปน ใน
การซ้ือ/จาง/เชา 
3.1.2 รายละเอียด (สเปค)  
ของครุภัณฑ ท่ีจะซ้ือ/จาง/เชา 
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ประเภท
คาใชจาย 

หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1.3 ราคามาตรฐาน / ราคา 
กลาง หรือราคาครั้งหลังสุด ไม
เกิน 2 ป  
3.1.4 วงเงินท่ี ซ้ือ/จาง 
3.1.5 กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
3.1.6 วิธีการจัดซ้ือ/จาง 
3.1.7 หลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือก 
3.1.8 ขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ 
 
 

 
  



13 
 
ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ตอ) 
3.1 การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม (Field 
Work) /นิเทศงาน 
(ตอ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 ใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบสําคัญรับเงินของผูรับจาง 
3.3 สําเนาเช็คสั่งจาย 
4.ใบสําคัญรับเงินของ
เจาหนาท่ีท่ีออกปฏิบัติงาน 
5.ใบรายงานการเดินทาง บก.
111 ท่ีระบุการเดินทางโดย 
แท็กซ่ี /รถประจําทาง/รถยนต
สวนตัว/เครื่องบิน เอกสาร
ประกอบการเดินทางดังนี้  
5.1 ตั๋วเครื่องบิน ,ใบเสร็จคาตั๋ว
เครื่องบิน   
Boarding Pass เท่ียวไปและ
เท่ียวกลับ 
5.2 ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
(กรณีขออนุมัติใชรถยนต
ราชการ)  หรือเบิกจายคา
พาหนะรถยนตสวนตัว โดย 
คํานวณระยะทางจากอําเภอ
หรือจังหวัดท่ีพักอาศัยถึง
อําเภอหรือจังหวัดท่ีจัด 
ประชุม ไป-กลับ X 4 บาท 
 
หมายเหตุ ตองมีหนังสือขอ
อนุมัติจากตนสังกัดพรอมท้ัง
ระบุทะเบียนรถท่ีใชเปน
พาหนะ 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ตอ) 
3.2 การประชุม
เชิงปฏิบัติการ  
การสัมมนา  
การฝกอบรม และ
การประขุมวิขา
การอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
- ผูเขารวมประชุมท่ีไมใชคนในพ้ืนท่ี 
จะไดรับคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายจาก
งบประมาณของโครงการ  โดยคา
เบี้ยเลี้ยงเหมาจายท่ีไดรับข้ึนอยูกับ
สถานท่ี (พ้ืนท่ี) ของกิจกรรม 
ระยะเวลาของการประชุม และความ
จําเปนท่ีตองพักคางคืน โดยใหไดรับ
ไมเกินอัตราท่ีกําหนด 
 
1) คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายประเภท 
    พักคางคืน 
2) คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายประเภท 
    ไมพักคางคืน 
หมายเหตุ 
1.พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (นนทบุรี , ปทุมธานี , 
สมุทรปราการ , นครปฐมเฉพาะ
อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธ
มณฑล) ใหถือเปนเขตพ้ืนท่ี
เดียวกัน 
2. โครงการสามารถนําคาเบ้ียเล้ียง
เหมาจายมาเปนคาใชจายในการ
บริหารจัดการประชุมได (Meeting 
package)  
3. ผูเขารวมประชุมท่ีเปนคนใน
พ้ืนท่ี หมายถึง ผูซ่ึงมีบานพักอาศัย
อยูในเขตอําเภอ/จังหวัด เดียวกัน
กับสถานท่ีจัดประชุม ไมสามารถรับ
คาเบ้ียเล้ียงเหมาจายได  อยางไรก็
ตามหากมีความจําเปนตองพักคาง
คืนเนื่องจากตองเดินทางไกล หรือ
เกี่ยวของกับความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 บาท/คน/

วัน 
1,000 บาท/คน/

วัน 
 

 
 
 
1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
โครงการประชุม ระบุวัน เดือน 
ปและสถานท่ีท่ีจัดประชุม 
2. หนังสือขออนุมัติยืมเงินและ
ประมาณการคาใชจาย 
3. หนังสือขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ (กรณีท่ีไปจัดประชุม
นอกเขตกทม.และปริมณฑล) 
ระบุวันเดินทางใหครอบคลุม 
และระบุชื่อเจาหนาท่ีท่ีรวม
เดินทางไปประชุม 
4. กําหนดการประชุม 
(Agenda) 
5. หนังสือเชิญผูเขารวมประชุม
และหนังสือเชิญวิทยากร (ถามี
วิทยากร)  
6. ตารางลงทะเบียนผูเขารวม
ประชุม และวิทยากร 
7. หนังสือขออนุมัติเบิกจายเงิน
และคืนเงินเหลือจาย (กรณีท่ีมี
เงินเหลือจาย)  
8. สําเนาเช็คสั่งจาย 
9. สําเนาใบฝากเงินคืนเขา
ธนาคาร 
10. ใบสําคัญรับเงินของ
ผูเขารวมประชุมในพ้ืนท่ีทุกคน 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ตอ) 
3.2 การประชุม
เชิงปฏิบัติการ  
การสัมมนา  
การฝกอบรม และ
การประขุมวิขา
การอ่ืนๆ 
(ตอ) 
 
 
 
 
 

3. (ตอ) อาจมีสิทธิท่ีจะไดรับคาเบ้ีย
เล้ียงเหมาจายไดเปนกรณีพิเศษ 
ท้ังนี้ผูจัดการโครงการเปนผู
พิจารณาตามความเหมาะสม เปน
กรณีๆไป โดยใหอยูภายใต
งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน 
4. เจาหนาท่ีโครงการ (ลูกจาง
โครงการ) สามารถข้ึนเครื่องบินช้ัน
ประหยัด กรณีท่ีตองเดินทางไป
ประชุมนอกพ้ืนท่ี (ตางจังหวัด) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยเลี้ยง
เหมาจายประเภทพักคางคืน
และไมพักคางคืน ของผูเขารวม
ประชุมทุกคน 
12. ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยเลี้ยง
เหมาจายของวิทยากร   ( 
สําหรับวิทยากรท่ีไมไดพักอาศัย
ในพ้ืนท่ีอําเภอ/จังหวัดท่ีจัด
ประชุม)  
13. เอกสารหลักฐานคาใชจาย
ในการเดินทาง 
13.1 ใบรายงานการเดินทาง 
บก.111 ท่ีระบุการเดินทางโดย 
แท็กซ่ี /รถประจําทาง/รถยนต
สวนตัว/เครื่องบิน  
13.2 ตั๋วเครื่องบิน ,ใบเสร็จคา
ตั๋วเครื่องบิน   
Boarding Pass เท่ียวไปและ
เท่ียวกลับ 
13.3 ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
(กรณีขออนุมัติใชรถยนต
ราชการ)  หรือเบิกจายคา
พาหนะรถยนตสวนตัว โดย
คํานวณระยะทางจากอําเภอ
หรือจังหวัดท่ีพักอาศัยถึงอําเภอ
หรือจังหวัดท่ีจัดประขุม  
ไป-กลับ X 4 บาท 
 



16 
 
ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ตอ) 
3.2 การประชุม
เชิงปฏิบัติการ  
การสัมมนา  
การฝกอบรม และ
การประขุมวิขา
การอ่ืนๆ 
(ตอ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ ตองมีหนังสือขอ
อนุมัติจากตนสังกัดพรอมท้ัง
ระบุทะเบียนรถท่ีใชเปนพาหนะ 
หากไมมีหนังสือ อนุมัติดังกลาว 
จะพิจารณาจายในอัตราคารถ
โดยสารประจําทางหรือรถไฟ
เทานั้น 
 
14.กรณีท่ีมีการเชารถตู จะตอง
ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
14.1.ใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบสําคัญรับเงินของผูรับจาง 
14.2 สําเนาเช็คสั่งจาย 
15.ตารางสรุปคาใชจายของ
ผูเขารวมประชุมแตละคน 
จําแนกตามคาใชจายซ่ึงจะตอง
สอดคลองกับจํานวนเงินใน
ใบสําคัญรับเงิน และจํานวนเงิน
ในแบบฟอรมบก.111 
16.หนังสือขออนุมัติเบิก
จายเงินและคืนเงินเหลือจาย 
(กรณีท่ีมีเงินเหลือจาย)  
17.สําเนาใบฝากเงินคืนเขา
ธนาคาร (กรณีมีการคืนเงิน) 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ตอ) 
 
3.3 คาใชจายใน
การเดินทาง 
 (คาแท็กซ่ี) 
 
 

 
 
 
 
1. คาใชจายในการเดินทางสําหรับ
เจาหนาท่ีโครงการท่ีเดินทางไปทํา
กิจกรรมนอกสถานท่ี เชน ไป
ธนาคาร จัดประชุม อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
กับกิจกรรมของโครงการ  
2. ผูเขารวมประชุม/กิจกรรมท่ีสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและพักอาศัย
ในพ้ืนท่ีเดียวกันกับสถานท่ีจัดประชุม 
 
หมายเหตุ 
  สําหรับโครงการท่ีตั้งอยู
ตางจังหวัด ใหผูจัดการโครงการมี
สิทธิพิจารณาเบิกจายไดตามความ
เหมาะสมท้ังนี้การเบิกจายคา
แท็กซ่ี/คาพาหนะเดินทางตองไมขัด
ตอระเบียบราชการ 
  

 
 
 
 
600 บาท/เท่ียว 
(รวมคาธรรมเนียม
ผานทางพิเศษ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
1. หนังสือขออนุมัติเดินทาง 
2. ใบรายงานการเดินทาง (บก.
111) 
3. หนังสือขออนุมัติเบิก
คาใชจาย 
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ตัวอยาง การคิดคาเบ้ียเล้ียงเหมาจาย  (Per Diem)  แบบพักคางคืนและไมพักคางคืน   

ตัวอยางท่ี 1 ขออนุมัติจัดประชุม วันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ 2562 ณ จังหวัดชลบุรี ประชุม 3 วัน 

เบิกเบ้ียเล้ียงเหมาจายเกินวันประชุมไมได 

กรณีท่ี 1 ผูเขารวมประชุมเดินทางไปเย็นวันท่ี 19 กุมภาพันธ และเดินทางกลับ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 

วิธีคิด  จาย Per Diem แบบพักคางคืนได 3 วัน x 2,000 บาท = 6,000 บาท (พักคางคืน วันท่ี 19, 

20, 21 กุมภาพันธ) 

 

กรณีท่ี 2 ผูเขารวมประชุม เดินทางไปเชาวันท่ี 20 กุมภาพันธ และเดินทางกลับเย็น วันท่ี 22 

กุมภาพันธ 

วิธีคิด   จาย Per Diem (แบบไมพักคางคืน 1 วัน x 1,000 บาท) + (แบบพักคางคืน 2 วัน x 2,000 

บาท) = 5,000 บาท 

 

กรณีท่ี 3 ผูเขารวมประชุม เดินทางไปเย็นวันท่ี 19 กุมภาพันธ และเดินทางกลับ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 

เนื่องจากไมมีรถโดยสาร  หรือเท่ียวบินกลับในวันท่ี 22 กุมภาพันธ  หรือไมสามารถเดินทางกลับเย็น

วันท่ี 22 กุมภาพันธ  ได เนื่องจากท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลและเสี่ยงอันตราย 

วิธีคิด    จาย Per Diem แบบพักคางคืนได 3 วัน x 2,000 บาท = 6,000 บาท  

  สําหรับกรณีจําเปนตองคางคืนวันท่ี 22 กุมภาพันธ ใหผูบริหารโครงการพิจารณาจายไดตาม 

  ความจําเปน แตไมเกินอัตรา Per Diem ไมพักคางคืน (ไมเกิน 1,000 บาท) 

  ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับงบประมาณโครงการท่ีไดรับ 

 

หมายเหตุ     1. การจายคาเบ้ียเล้ียงเหมาจาย ตองไมเกินกวาจํานวนวันท่ีจัดประชุม หรือมีเหตสุมควรท่ี

ไมสามารถเดินทางกลับได หรือกรณีความจําเปนจึงใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจหรือผูจัดการโครงการ 

        2. การเดินทางลวงหนา หรือเดินทางกลับภายหลังส้ินสุดการประชุมแลว (แมจะระบุใน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติแลวก็ตาม) ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมเทานั้น ท้ังนี้ ใหผูมีอํานาจหรือ

ผูจัดการพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการเบิกจาย 
3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ตอ) 
3.4 การประชุม / 
การสัมมนา / 
การฝกอบรม และ
การประขุมวิขา
การอ่ืนๆ ระหวาง
ประเทศ 
(ตางประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ผูเดินทางไปเขารวมประชุม 
สัมมนา ฝกอบรม ระหวางประเทศ 
จะไดรับคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย จาก
งบประมาณโครงการ โดยคาเบี้ย
เลี้ยงเหมาจายท่ีไดรับ จะไมเกิน
อัตราของ WHO/UN กําหนดไว  
2) สําหรับการประชุม สัมมนา 
ฝกอบรม ท่ีมีการจัดท่ีพักใหอยูใหอยู
อาศัยระหวางการประชุม ใหเบิกคาท่ี
พักไดตามท่ีจายจริง และผูเดิน
ทางเขารวมประชุมจะไดรับคาอาหาร
และคาใชจายเบ็ดเตล็ด (M&IE) ตาม
อัตราท่ี WHO/UN กําหนด 
3) การซ้ือตั๋วเครื่องบินเพ่ือเดินทางไป
ประชุม ณ ตางประเทศ  
มีขอกําหนดใหใชสายการบินของ
อเมริกาเทานั้น ยกเวนกรณีท่ี
ประเทศท่ีเดินทางไปเขารวมประชุม 
ไมมีสายการบินของประเทศอเมริกา
ผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาเบ้ียเล้ียง 
เหมาจายตามท่ี 
WHO/UN กําหนด 
ในแตละประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. หนังสือขออนุมัติ
ผูบังคับบัญชา เดินทางไปเขา
รวมประชุม ระบุชื่อผูเขารวม
ประชุม วัน และสถานท่ี โดยให
ขออนุมัติครอบคลุมวันเดินทาง
ไปและเดินทางกลับ 
2. ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน 
ปจจุบันมีการลงทะเบียนทาง 
Internet  และวิธีการ 
จายเงินจะมี 2 รูปแบบ  
รูปแบบท่ี 1  จายคาลงทะเบียน
โดยการตัดเงินทางบัตรเครดิต 
โดยจายเงินตามจํานวนเงินใน
ใบแจงหนี้บัตรเครดิตท่ีธนาคาร
แจงมา เอกสารท่ีใชในการ
เบิกจายประกอบดวย  
ก) พิมพเอกสารท่ีผูจัดประชุม
สงยืนยันการลงทะเบียน และ
การจายเงิน มาทาง E-mail  
ของผูเขารวมประชุม 
ข) ใบแจงหนี้บัตรเครดิต หรือ
สําเนาใบแจงหนี้บัตรเครดิต 
ตองรับรองสําเนาดวย  ซ่ึงจะ
คํานวณจากสกุลเงินท่ีจาย ใน
การลงทะเบียนมาเปนเงินไทย
แลว 
รูปแบบท่ี 2  การโอนเงินเขา
บัญชีธนาคารท่ีผูจัดแจงมา จะ
จายใหตามใบเสร็จท่ีธนาคาร
เปนผูออกใหซ่ึงจะรวมคา
ทําเนียมในการโอนดวย 
เอกสารท่ีใชในการเบิกจาย
ประกอบดวย  
ก) พิมพเอกสารท่ีทางผูจัด
ประชุม สงยืนยันการ
ลงทะเบียน และการจายเงิน
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3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ตอ) 
3.4 การประชุม / 
การสัมมนา / 
การฝกอบรม และ
การประขุมวิขา
การอ่ืนๆ ระหวาง
ประเทศ (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
3) (ตอ)- สายการบินของประเทศ
อเมริกา ไดแก  
- Delta Airline 
- United Airline 
- American Airline 

ทาง E-mail ของผูเขารวม
ประชุม 
ข) ใบเสร็จท่ีทางธนาคารเปนผู
ออกให 
 
3. ใบเสร็จคาซ้ือประกันภัยการ
เดินทางตางประเทศ 
4  สําเนาบัตรขาราชการ หรือ
บัตรประชาชน พรอมรับรอง
สําเนา 
5. ใบเสร็จรับเงินคาบัตร
โดยสารเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) 
, บัตรโดยสารเครื่องบิน , 
Boarding Pass ของทุก
เท่ียวบินท่ีเก่ียวของกับการ
เดินทาง รวมท้ังเท่ียวบินท่ี
เดินทางภายในประเทศ ของ
ประเทศท่ีไปรวมประชุม 
6. ใบสําคัญรับเงินคาเดินทาง 
รายละเอียดประกอบดวย 
(1) คาโดยสารรถแท็กซ่ีจาก
บานพักถึง  สุวรรณภูมิ (ไป-
กลับ)  
(2) คาโดยสารรถรับจางจาก
สนามบิน (เมืองท่ีเดินทางไป) – 
โรงแรมท่ีพัก (ไป – กลับ) 
7. การคิดคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย 
คิดตามอัตราขององคการ
อนามัยโลก (WHO) พรอมแนบ
เอกสารอัตราคาใชจายของ  
WHO ไวดวย 
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ตัวอยาง การคิดคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับเจาหนาท่ี เดินทางไปรวมประชุมในตางประเทศ เชน 

ขออนุมัติเดินทางไปเขารวมประชุม World AIDS ณ เมือง Cape Town ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต 

ระหวาง วันท่ี 5 – 10 มกราคม 2561 (จํานวนวันท่ีประชุม 6 วัน) 

 1) เขาไปดู อัตราคาใชจายท่ี http://apps.who.int/bfi/tsy/PerDiem.aspx เลือกประเทศ  

เลือกเมืองท่ีเดินทางไป คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายคิดเปนเหรียญสหรัฐ ซ่ึงจะรวมคาอาหารและคาท่ีพักไวแลว  

ถาเมืองท่ีจะเดินทางไป ไมมี WHO – Rate ใหใช Elsewhere ท่ีอยูในตาราง WHO – Rate ของประเทศนั้น

 2) การคํานวณเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย สิ่งท่ีจะตองใชในการพิจารณาจํานวนวันในการประชุม/อบรม 

สัมมนา/ศึกษาดูงาน เชน ผูเขารวมประชุมซ้ือตั๋วเท่ียวไป ออกเดินทางจากประเทศไทย วันท่ี 3 มกราคม  2561 

เวลา 09.00 น. ถึงเมือง Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต วันท่ี 4 มกราคม 2561 เวลา 20.00 น. และซ้ือตั๋ว

เท่ียวกลับ ออกเดินทางจากเมือง Cape town สาธารณรัฐแอฟริกาใต วันท่ี 10 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. 

ถึงประเทศไทย วันท่ี 11 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น. (สําหรับ เมือง Cape town จะอยูในอัตราวันละ 233 

USD ตอวัน รวมคาท่ีพักและคาอาหาร) (เบี้ยเลี้ยงเหมาจาย คิดเปน คาท่ีพัก 70% และคาอาหาร 30 %) 

(กรณีไมไดพักคางคืน ใหคิดจาก 233 USDX30%= 69.90 USD โดยใหจาย 70 USD) 

 วิธีคิด ใหดูวันเวลาในตั๋วเครื่องบินและวันท่ีเขารวมประชุมเปนหลัก  

  (ก) คิดคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายแบบไมพักคางคืน  70 USD X 3 วัน = 210 USD 

 (คิดวันเดินทางไป 3 ม.ค. 61 และวันเดินทางกลับ 10 – 11 ม.ค. 61 รวม 3 วัน) 

  (ข) คิดคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายแบบพักคางคืน    233 USD X 6 วัน = 1,398 USD 

 (วันท่ี 4 – 9 ม.ค. 61 รวม 6 วัน) 

 รวมเปนเงินคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายท้ังสิ้น   210 USD + 1,398 USD = 1,608 USD 

 3) การจายคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสามารถจายได 2 รูปแบบ  

  (ก) การจายเปนเงินไทย จะจายในอัตราแลกเปลี่ยน ตาท่ี TUC ไดการันตีไว ในแตละป 

 ซ่ึงจะคํานวณจากคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายท่ีไดรับเปนเงิน USD  

 เชน ในปงบประมาณโครงการปท่ี 3 ไดการันตีไว เทากับ 30 บาท ไดรับคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย 

 จํานวน 1,608 USD จะเทากับเงินไทย 1,608 USD X 30 บาท = 48,240 บาท 

  (ข) การจายเปนเงินเหรียญสหรัฐ  จะใชใบเสร็จจากการซ้ือเงินจากธนาคาร 

 ซ่ึงจะระบุอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีซ้ือไวในใบเสร็จ เปนเอกสารแนบ กับใบสําคัญรับเงิน 

 เพ่ือใชในการเบิกจาย โดยจะตองไปซ้ือเงินเหรียญสหรัฐท่ีธนาคาร 

 ตามจํานวนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายท่ีคํานวณได เชน คํานวณเบี้ยเลี้ยงเหมาจายได 1,608 USD 

 ก็ตองซ้ือ ท้ังหมด 1,608 USD 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

4.หมวดครุภัณฑ 
(Equipment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เปนหมวดท่ีใชจัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน หรือ จัดซ้ือครุภัณฑ
ทางการแพทย การจัดซ้ือ / จาง / 
เชา จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  
 
หมายเหตุ    
 
1.วิธีการจัดซ้ือ / จัดจาง และ
เอกสารประกอบตางๆ จะตอง
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  
2.วิธีคิดการหักภาษี ณ ท่ีจาย  
รอยละ 1 ใหคิดจากราคาสินคาท่ียัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหลักฐานตามข้ันตอน
ท่ีระบุไวในระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
1. รายงานขอความเหน็ชอบ 
จากผูบังคับบัญชา ท่ีระบุ
รายละเอียด ดังนี้ 
1.1 เหตุผลความจําเปน 
ในการซ้ือ/จาง/เชา 
1.2 รายละเอียด (สเปค) 
ของครุภัณฑ ท่ีจะซ้ือ/จาง/เชา 
1.3 ราคามาตรฐาน / ราคา
กลาง หรือราคาครั้งหลังสุด 
ไมเกิน 2 ป  
1.4 วงเงินท่ี ซ้ือ/จาง 
1.5 กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
1.6 วิธีการจัดซ้ือ/จาง 
1.7 หลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือก 
1.8 ขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการตางๆ 
หมายเหตุ    
1. วงเงิน 100,000 บาทข้ึนไป 
แตงตั้ง กรรมการ ตรวจรับ 
จํานวน 3 คน หากวงเงิน 
ต่ํากวา 100,000 บาทแตงตั้ง
กรรมการตรวจรับพัสดุ  
จํานวน 1 คน  
2. รายงานผลการพิจารณาผู
เสนอราคาและขออนุมัติสั่งซ้ือ 
3. ใบตรวจรับการจัดซ้ือ 
4. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
5. ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 
6. สําเนาเช็คสั่งจาย   
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

4.หมวดครุภัณฑ 
(Equipment) 
(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
ตัวอยางวิธีคิดการหักภาษี ณ ท่ีจาย 
รอยละ 1  
1. ซ้ือสินคาจากรานคาท่ีจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคล  
-ราคาสินคา รวม (VAT)  7%    
                           5,350 บาท 
-ราคาสินคา             5,000 บาท 
หักภาษี ณ ท่ีจาย รอยละ 1 จาก
ราคาสินคา 5,000 บาท เทากับ  
50 บาท  
- ออกเช็คส่ังจายใหรานคา เทากับ 
5,350 – 50 = 5,300 บาท 
2. ซ้ือสินคาจากรานคาท่ีไมไดจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคล 
-ราคาสินคา        =10,500 บาท 
หักภาษี ณ ท่ีจาย รอยละ 1 เทากับ 
105 บาท  
- ออกเช็คส่ังจายใหรานคาเทากับ  
10,500 – 105 = 10,395 บาท 
เปนตน 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. มีการหักภาษีเงินได 
ณ ท่ีจายรอยละ 1 
จากราคาสินคาท่ีไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
7.1 ผูรับจางท่ีไมไดจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล มีการจางงาน
มูลคาตั้งแต 10,000 บาทข้ึนไป 
7.2 ผูรับจางท่ีจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลการจางงานมูลคา
ตั้งแต 500 บาทข้ึนไป 
8.ใบเสร็จรับเงินจากสรรพกร 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการ

เบิกจาย 
5.หมวดพัสดุ/วัสดุ 
(Supplies) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. หมวดสัญญา
วาจาง
บุคคลภายนอก 
(Contractual) 
 

- เปนหมวดสําหรับการจัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน หรือวัสดุการประชุม  
หมายเหตุ   
1) วิธีการจัดซ้ือ / จัดจาง และ
เอกสารประกอบตางๆ จะตอง
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
2) ดําเนินการและเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย เชนเดียวกับ
หมวดครุภัณฑ 
 
- เปนหมวดเก่ียวกับการจางเหมาให
บริษัทเอกชน บุคคล หรือหนวยงาน
ของรัฐอ่ืนๆ มาทํางานใหกับโครงการ 
และจะตอง ปรากฏในคําขอ
งบประมาณ รวมท้ังไดรับการอนุมัติ
จากหนวยงานผูใหทุน (U.S.CDC) 
จึงจะดําเนินการ จัดซ้ือ/จัดจาง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
หมายเหตุ 
สําหรับการจางลูกจางโครงการอยู
ในหมวด Personnel เทานั้น 
ซ่ึงไมใชเปนการจางเหมาบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการเบิกจาย
เชนเดียวกันกับหมวด
ครุภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหลักฐานตาม
ข้ันตอนท่ีระบุไวในระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการ

เบิกจาย 
7. หมวดส่ิงปลูก
สราง 
(Construction) 
 
 
8. หมวดอ่ืนๆ 
(Other) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปนหมวดท่ีเก่ียวของกับการ
กอสรางตอเติม อาคาร สถานท่ี  
ปจจุบันหนวยงานผูใหทุน 
(U.S.CDC) ไมอนุมัติคาใชจาย  
 
- เปนหมวดท่ีเก่ียวกับการทํา
กิจกรรม (Activities) ท่ีไมใชการ
เดินทางของขาราชการและลูกจาง
โครงการ ของกระทรวงสาธารณสุข 
ไดแกคาใชจายดังตอไปนี้ 
1) คาตอบแทนวิทยากร  
สําหรับวิทยากรท่ีสังกัดและไมสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
1.1 วิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิจาก
ภาคราชการ 
1.2 วิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ี
สังกัดหนวยงานอ่ืน (มหาวิทยาลัย
หนวยงานเอกชน บุคลากรอิสระ 
หรือผูเกษียณอายุราชการ) 
1.3 วิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิท่ี
ถายทอดความรูใหกับผูเขารวม
ประชุมเปนภาษาตางประเทศ 
หมายเหตุ การนับจํานวนช่ัวโมง 
50 นาทีข้ึนไป ใหนับเปน 1 ช่ัวโมง  
25 นาที ข้ึนไป ใหนับเปน ครึ่ง
ช่ัวโมง (30 นาที) 
 
2) คาเบ้ียเล้ียงเหมาจาย  
(Per Diem) / คาพาหนะเดินทาง 
2.1 สําหรับผูเขาประชุมท่ีไมไดสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และไมไดมีท่ี
พักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี อําเภอ/จังหวัด 
เดียวกันกับสถานท่ีจัดประชุม 
     -  แบบพักคางคืน 
 
     -  แบบไมพักคางคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600 บาท/ช่ัวโมง 
 

1,200 บาท/
ช่ัวโมง 

 
 

1,200 บาท/
ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 บาท/คน/วัน 
 
1,000 บาท/คน/วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ใบลงทะเบียนวิทยากร 
2. กําหนดการประชุม 
(Agenda) ท่ีระบุชื่อวิทยากร
และชวงเวลาท่ีเปนวิทยากร
ใหครบทุกคน 
3. ใบสําคัญรับเงิน
คาตอบแทนวิทยากร 
4. หนังสือเชิญวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนังสือเชิญประชุม 
2. หนังสือขออนุมัติเขารวม
ประชุมจากตนสังกัด 
3. ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยเลี้ยง
เหมาจาย 
4. เอกสารหลักฐานคาใชจาย
ในการเดินทาง 
(เอกสารเชนเดียวกับหมวด
Travel ขอ 3.2หนา 16) 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการ

เบิกจาย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ตอ) 
 
 

2.2 สําหรับวิทยากรท่ีไมไดสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และไมไดมีท่ี
พักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอ/จังหวัด
เดียวกันกับสถานท่ีจัดประชุม  
     - แบบพักคางคืน 
 
     - แบบไมพักคางคืน 
 
 
หมายเหตุ 
- กรณีท่ีวิทยากร เขารวมประชุมใน
ในพ้ืนท่ีเดียวกันกับพ้ืนท่ีพักอาศัย 
จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม ในวันท่ี
เปนวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) คาเบ้ียประชุม (Participation 
Support Cost) สําหรับผูเขารวม
ประชุม ท่ีสังกัดและไมสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และมีท่ีพัก
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอ/จังหวัด
เดียวกันกับสถานท่ีจัดประชุม 
 
 

 
 
 
 
2,000บาท/คน/วัน 
 
1,000บาท/คน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ใบสําคัญรับเงิน 
คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายของ
วิทยากร 
2.เอกสารหลักฐานคาใชจาย
ในการเดินทาง 
ของวิทยากร 
2.1.แบบฟอรม บก111 ท่ี
ระบุการเดินทางโดย Taxi / 
รถยนตสวนตัว/เครื่องบิน 
2.2 กรณีท่ีเดินทางโดย
เครื่องบิน เอกสาร
ประกอบดวย 1)ตั๋วเครื่อง 
2)ใบเสร็จคาตั๋วเครื่องบิน   
3) Boarding Pass เท่ียวไป
และเท่ียวกลับ 
2.3 ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
หรือเบิกจายคาพาหนะ
รถยนตสวนตัว โดยคํานวณ  
-ระยะทางจากอําเภอ/จังหวัด
ท่ีพักอาศัย ถึงอําเภอ/จังหวัด 
ท่ีจัดประชุม ไป-กลับ  
คูณดวย 4  
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการ

เบิกจาย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ประสบการณสําหรับบุคคลในพ้ืนท่ี 
 
3.2 ประชุมระดับนโยบาย  
การประชุมบริหาร การประชุม
เทคนิควิชาการเฉพาะ 
3.2.1 Executive Committee 
,Administrative Committee ,
ประชุมบริหารจัดการระดับ CoAg  
 
3.2.2 Steering Committee   
      - ประธาน 
 
      - กรรมการ 
 
3.2.3 Sub-steering Committee 
      - ประธานและผูทรงคุณวุฒิ
รวมถึงท่ีปรึกษา 
 
      - อนุกรรมการ 
 
3.2.3 Advisory Board 
     - ประธาน รองประธานและ
ผูทรงคุณวุฒิ 
 
     - กรรมการ 
 
3.2.3 การประชุมเทคนิควิชาการ
เฉพาะ 
     - ประธาน รองประธานและ
ผูทรงคุณวุฒิ 

600 บาท/คน/วัน 
 
 
 
 
 
 
2,000 บาท/คน/

วัน 
 

 
 

2,000 บาท/คน/
วัน 

1,500 บาท/คน/
วัน 

 
2,000 บาท/คน/

วัน 
 

1,000 บาท/คน/
วัน 
 

1,500 บาท/คน/
วัน 
 

1,000 บาท/คน/
วัน 

 
 
1,500 บาท/คน/

วัน 
 

 

1. หนังสือขออนุมัติจัด
ประชุม ระบุ วัน เวลาและ
สถานท่ี 
2. กําหนดการประชุม 
3. ใบลงทะเบียนผูเขารวม
ประชุม 
4. เอกสารรายงาน/สรุปการ
ประชุม 
5. ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ย
ประชุม 
6. แบบฟอรมใบรายงานการ
เดินทาง บก111 ท่ีระบุคา
เดินทางของผูเขารวมประชุม
จากท่ีพักถึงสถานท่ีจัดประชุม 
(ไป-กลับ) 
7. หนังสือขออนุมัติเบิกจาย
คาเบี้ยประชุม 
8. ใบสรุปคาใชจายในการ
ประชุม ระบุจํานวนเงินท่ีจาย
ผูเขารวมประชุมแตละคนและ
จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 
9. สําเนาเช็คสั่งจาย 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการ

เบิกจาย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
1 เจาหนาท่ีโครงการท่ีรับเงินเดือน
ของโครงการ ไมมีสิทธิ์รับคาเบ้ีย
ประชุม เวนแตหากมีคาใชจายใน
การประชุมเกิดข้ึน ใหสามารถรับ
เพ่ือเปนคาใชจายในการประชุมท่ี
เกิดข้ึนจริงเทานั้น ท้ังนี้ ตองไมเกิน 
600 บาท/คน/วัน 
2. หากมีการประชุมมากกวา 1 วัน 
เบิกคาใชจายในการเดินทางดังนี้ 

2.1 เบิกจายคารถโดยสาร
ประจําทาง สําหรับ
ผูเขารวมประชุมจาก
บานพักถึงสถานท่ีจัด
ประชุม (ไป-กลับ) ไดทุกวัน 
2.2 เบิกจายคารถโดยสาร
รับจาง/แท็กซ่ี ใหกับ
ผูเขารวมประชุมจาก
บานพักถึงสถานท่ีจัด
ประชุม เท่ียวไปวันแรกและ
เท่ียวกลับวันสุดทาย 
2.3.หากมีความจําเปนตอง
เบิกคาโดยสารรถรับจาง/
แท็กซ่ี ใหกับผูเขารวม
ประชุมจากบานพักถึง
สถานท่ีจัดประชุม (ไป-
กลับ) ทุกวันจะตองระบุไว
ในหนังสือขออนุมัติจัด
ประชุมดวย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของผูบริหารแตละ
โครงการ 
2.4 เบิกจายคาเดินทางโดย
รถรับจาง/แท็กซ่ี สําหรับ
วิทยากรไดทุกวัน 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการ

เบิกจาย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การจางทํางานเปนช้ินงาน 
จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  

 1. รายงานขอความเหน็ชอบ 
จากผูบังคับบัญชา ท่ีระบุ
รายละเอียด ดังนี้ 
1.1 เหตุผลความจําเปน ใน
การ/จาง/เชา 
1.2 รายละเอียด (สเปค)  
ของชิ้นงานท่ี จาง/เชา 
1.3 ราคามาตรฐาน / ราคา
กลาง หรือราคาครั้งหลังสุด 
ไมเกิน 2 ป  
1.4 วงเงินท่ีจาง 
1.5 กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
1.6 วิธีการจัดจาง 
1.7 หลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือก 
1.8 ขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการตางๆ 
 - วงเงิน 100,000 บาทข้ึนไป 
แตงตั้ง กรรมการ ตรวจรับ 
จํานวน 3 คน 
- วงเงิน ต่ํากวา 100,000 
บาทแตงตั้งกรรมการตรวจรับ 
จํานวน 1 คน  
2. รายงานผลการพิจารณาผู
เสนอราคาและขออนุมัติ
สั่งซ้ือ 
3. ใบตรวจรับการจัดซ้ือ 
4. รายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 
5. ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการ

เบิกจาย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) คาสาธารณูปโภค  
5.1 คาโทรศัพท , คาอินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 คาไฟฟา , คาน้ําประปา 

 6. สําเนาเช็คสั่งจาย 
7. หักภาษีเงินได ณ 
ท่ีจายรอยละ 1 
7.1 ผูรับจางท่ีไมไดจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคล มีการ
จางงานมูลคาตั้งแต 10,000 
บาทข้ึนไป 
7.2 ผูรับจางท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลการจางงาน
มูลคาตั้งแต 500 บาทข้ึนไป 
10. ใบเสร็จจากสรรพากร 
 
 
1. หนังสือขออนุมัติใช
โทรศัพท ระบุหมายเลข
โทรศัพทท่ีจะใชในการติดตอ
ประสานงานโครงการ ตั้งแต
วันท่ี 1 กันยายน – 31 
สิงหาคม ปถัดไป 
2. ใบแจงหนี้คาโทรศัพท 
3. ใบเสร็จรับเงิน 
4. สําเนาเช็คสั่งจาย 
5. หนังสือขออนุมัติเบิกจาย
คาโทรศัพท 
1. ใบแจงหนี้คาไฟฟา 
คาน้ําประปา 
2. ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา คา
น้ําประปา 
3. หนังสือขออนุมัติเบิกจาย
คาไฟฟา , คาน้ําประปา 
4. สําเนาเช็คสั่งจาย 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการ

เบิกจาย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) คาขนสงส่ิงสงตรวจ 
(Specimen) 
จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. รายงานขอความเหน็ชอบ 
จากผูบังคับบัญชา ท่ีระบุ
รายละเอียด ดังนี้ 
1.1 เหตุผลความจําเปน ใน
การ/จาง/เชา 
1.2 รายละเอียด (สเปค)  
ของชิ้นงานท่ี จาง/เชา 
1.3 ราคามาตรฐาน / ราคา
กลาง หรือราคาครั้งหลังสุด 
ไมเกิน 2 ป  
1.4 วงเงินท่ี จาง 
1.5 กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
1.6 วิธีการจัดจาง 
1.7 หลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือก 
1.8 ขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการตางๆ 
 - วงเงิน 100,000 บาทข้ึนไป 
แตงตั้ง กรรมการ ตรวจรับ 
จํานวน 3 คน 
- วงเงิน ต่ํากวา 100,000 
บาทแตงตั้งกรรมการตรวจรับ 
จํานวน 1 คน  
2. รายงานผลการพิจารณาผู
เสนอราคาและขออนุมัติสั่ง
จาง 
3. ใบตรวจรับการจัดจาง 
4. รายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 
5. ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการ
เบิกจาย 

8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) คาตอบแทนอาสาสมัครและ
คาตอบแทนอ่ืนๆ  
สําหรับโครงการวิจัย 
1. โครงการสามารถจายคาตอบแทน
ใหอาสาสมัครไดตามอัตราท่ีกําหนด
ไวในโครงรางวิจัย หรือคาตอบแทน
อ่ืนๆ ท่ีมีการตกลงรวมกันระหวาง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการและ
ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดาน
สาธารณสุข ซ่ึงมีการจัดทําเปน
เอกสารเพ่ือใชในการเบิกจายไวกอน
การเบิกจายในแตละครั้ง 
2. กรณีไมไดกําหนดไวในโครงราง
วิจัยหรือขอตกลงรวมกันตามขอ (1) 
หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงการ อาจพิจารณาใชระเบียบ
ของทางราชการหรือระเบยีบของ
หนวยงานท่ีรับดําเนินโครงการวิจัยได 
 

 6. สําเนาเช็คสั่งจาย 
7. หักภาษีเงินได ณ 
ท่ีจาย 
7.1 ผูรับจางท่ีไมไดจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคล มี
การจางงานมูลคาตั้งแต 
10,000 บาทข้ึนไป 
7.2 ผูรับจางท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลการจางงาน
มูลคาตั้งแต 500 บาทข้ึนไป 
8. ใบเสร็จรับเงินจาก
สรรพากร 
 
 
 
 
 
1. ทะเบียนรายชื่อ
อาสาสมัครท่ีเขารวม
โครงการ 
2. หนังสือขออนุมัติรายชื่อ
อาสาสมัครท่ีเขารวม
โครงการ 
3. หนังสือขออนุมัติเบิกจาย
คาตอบแทนอาสาสมัคร 
4. ใบสําคัญรับเงินพรอมลง
ลายมือชื่อผูรับเงิน 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการ

เบิกจาย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) หลักเกณฑการใชเงินใน Item 
Meeting Facility 
8.1 การเชาหองประชุม 
8.2 เชา Internet 
8.3 จางถายเอกสารและจัดทํารูปเลม
เพ่ือใชประกอบการประชุม 
8.4 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
ประกอบการประชุม 
8.5 คาตอบแทนลามแปลภาษา 
 
หมายเหตุ 
จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ. ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. รายงานขอความเหน็ชอบ 
จากผูบังคับบัญชา ท่ีระบุ
รายละเอียด ดังนี้ 
1.1 เหตุผลความจําเปน ใน
การซ้ือ/จาง/เชา 
1.2 รายละเอียด (สเปค) 
ของชิ้นงานท่ี ซ้ือ/จาง/เชา 
1.3 ราคามาตรฐาน/ราคา
กลาง หรือราคาครั้งหลังสุด 
ไมเกิน 2 ป  
1.4 วงเงิน 
1.5 กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
1.6 วิธีการจัดจาง 
1.7 หลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือก 
1.8 ขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการตางๆ 
 - วงเงิน 100,000 บาทข้ึน
ไป แตงตั้ง กรรมการ ตรวจ
รับ จํานวน 3 คน 
- วงเงิน ต่ํากวา 100,000 
บาทแตงตั้งกรรมการตรวจ
รับ จํานวน 1 คน  
2. รายงานผลการพิจารณาผู
เสนอราคาและขออนุมัติสั่ง
จาง 
3. ใบตรวจรับการจาง 
4. รายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 
5. ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 
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ประเภทคาใชจาย หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย หลักฐานประกอบการ
เบิกจาย 

8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other) (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) หลักเกณฑการใชเงินใน Item 
Meeting Facility (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. สําเนาเช็คสั่งจาย 
7. หักภาษีเงินได ณ 
ท่ีจาย 
7.1 ผูรับจางท่ีไมไดจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคล มี
การจางงานมูลคาตั้งแต 
10,000 บาทข้ึนไป 
7.2 ผูรับจางท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลการจางงาน
มูลคาตั้งแต 500 บาทข้ึนไป 
8. ใบเสร็จรับเงินจาก
สรรพากร 
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9.หมวดอ่ืนๆ (Other) (ตอ) 

9) คาธรรมเนียมการซ้ือสมุดเช็ค 
 หมายเหตุ กรณีท่ีเปนหนวยราชการใหทําหนังสือขอรับการสนับสนุนสมุดเช็คจากธนาคารกรุงไทยได 

10) กรณีท่ีโครงการโอนเงินใหหนวยงานอ่ืนท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ 
จะตองดําเนินการดังนี้ 
 10.1 หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

  10.1.1 ทําหนังสือขอความรวมมือไปยังหนวยงานท่ีตองการใหมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ 
  10.1.2 โอนเงินงบประมาณใหกับหนวยงานท่ียินดีใหความรวมมือในการดําเนินงานโครงการ 
  10.1.3 ทําหนังสือชี้แจงการใชจายเงินงบประมาณของโครงการ โดย จะตองดําเนินการตาม
แนวทางการเบิกจายเงิน (Guideline) และหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินจะตองดําเนินการตามระเบียบราชการ 
  10.1.4 ติดตามนิเทศงาน ใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
  10.1.5 สรุปผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานท่ีไดรับการโอนเงิน เม่ือสิ้นสุดโครงการ 

 10.2 หนวยงานท่ีมีสวนรวมในการดําเนนิงานโครงการ 
  10.2.1 ทําหนังสือตอบกลับยินดีใหความรวมมือในการดําเนินงานโครงการ และมอบหมายให
เจาหนาท่ีระบุ ชื่อ–สกุล และตําแหนง เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการทุกเรื่อง 
  10.2.2 จัดทําโครงการ ระบุกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติใหครบถวน และประมาณการงบประมาณให
ครอบคลุมทุกกิจกรรม อนุมัติโครงการโดยหัวหนาหนวยงาน 
  10.2.3 จะตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท “กระแสรายวัน” เทานั้น ชื่อบัญชีเปนชื่อ
โครงการ ระบุชื่อผูมีอํานาจสั่งจาย (หัวหนาหนวยงาน) 
  10.2.4 กอนการดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง จะตองทําหนังสือขออนุมัติหัวหนาหนวยงาน 
เพ่ือดําเนินกิจกรรมและอนุมัติยืมเงินเพ่ือใชทํากิจกรรม 
  10.2.5 เม่ือดําเนินกิจกรรมเสร็จแลว ใหทําหนังสือขออนุมัติเบิกจายเงิน และคืนเงินเหลือจาย
กลับคืนบัญชีเงินฝากของโครงการท่ีเปดไว 
 10.3 สําหรับเอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจายเงิน เชนเดียวกับหลักเกณฑและเอกสาร
ประกอบการเบิกจายในหมวด Other ท้ังหมด 
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เอกสารสําคัญอ่ืนๆ   
 นอกจากเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน ดังกลาวขางตนแลว เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการทุกโครงการจะตองจัดทํา / จัดเตรียม เอกสารสําคัญอ่ืนๆ อีกใหครบถวนถูกตอง ดังตอไปนี้ 
  1. หนังสือขออนุมัติโครงการ และตัวโครงการท่ีไดรับการอนุมัติแลว 
  2. หนังสือขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดงบประมาณแตละครั้ง 
  3. หนังสือขออนุมัติ Draw Down จากกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
  4. ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ทุกเดือนตามปงบประมาณโครงการ 
 (1กันยายน – 31 สิงหาคม) 
  5. จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
 5.1 จัดทําทุกเดือน ตามปงบประมาณโครงการ (1 กันยายน – 31 สิงหาคม) 
   โดยกระทบยอดระหวาง เงินฝากธนาคาร และรายงานทางเงิน (CoAgFin)  
 5.2 ลงลายมือชื่อ / วันท่ี / ผูจัดทํา / ผูสอบทาน และผูรับรอง ท้ังนี้จะตองมิใช 
   บุคคลเดียวกัน 
  6. เอกสารประกอบการอนุมัติคาใชจาย จะตองประทับตรา “จายเงินแลว” บนชุด 
     เอกสารท่ีมีการเบิกจายเงินแลวทุกฉบับ 
  7. จัดทําทะเบียนคุมการจายเช็ค จนถึงสิ้นปงบประมาณโครงการ  
      (1 กันยายน – 31 สิงหาคม) โดย เรียงลําดับเลขท่ีเช็คทุกฉบับ  
  หมายเหตุ 1) เช็คเลขท่ีใดท่ีมีการยกเลิกใหหมายเหตุ (ยกเลิก) ไวในสมุดคุมการจายเช็ค 
    2) เก็บเช็คฉบับท่ียกเลิกไวในเลมโดยประทับตราหรือเขียน “ยกเลิก” 
        บนเช็คฉบับนั้น 
  8. การจายเช็คใหผูรับเช็ค  
 8.1 เช็คสั่งจายทุกใบจะตองขีดครอม “หรือผูถือ”   
 8.2 ระบุวันท่ีในเช็คสั่งจายใหครบถวน กอนท่ีจะสําเนาเช็คแนบกับเอกสาร 
   การเบิกจาย 
  9. การคืนเงินเหลือจายของแตละกิจกรรมเขาบัญชีธนาคารของโครงการ จะตองจัดทํา 
      บนัทึกการขอคืนเงินและสําเนาใบนําฝากเงินเขาบัญชีธนาคารแนบบันทึกไวเปนหลักฐาน 
  10. การบันทึกคาใชจายใน CoAgFin  
 10.1 จะตองบันทึกคาใชจายใหตรงตามหมวดงบประมาณ 
 10.2 บันทึกเลขท่ีเช็คและวันท่ี ใหถูกตองตรงกับเลขท่ีเช็คและวันท่ีในเช็คสั่งจาย 
 


