
1. การเบกิค่าใช้จา่ยในการประชุม/อบรม 

กรณีจัดประชมุ/อบรม  ในจังหวัดชยัภมูิ
สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน
ไมเ่กิน/มือ้/คน ไมเ่กิน/มือ้/คน

  -ค่าอาหารกลางวัน 100 200
  -ค่าอาหารว่าง/เครื่องดืม่ 25 35

กรณีจัดประชมุ/อบรม ตา่งจังหวัด
100 280
25 45

* นักเรยีนต่่า
กว่า ป. 6

*นักเรยีน ป. 6  
ขึน้ไป

2.ค่าห้องประชุม ก่าหนดสถานที่ในการจดัประชุม/อบรม

2.1 กรณีจัดประชมุ/อบรม  ในจังหวัดชยัภมูิ

สสจ.ชยัภมูิ ส่วนราชการอ่ืน เอกชน

ใชห้้อง สสจ.
3,000 บาท/วัน 5,000 บาท/วัน

 รพช.สสอ./
รพ.สต.

ส่วนราชการอ่ืน เอกชน

หน่วยงานตนเอง

3,000 บาท/วัน 5,000 บาท/วัน

2.2 กรณีจัดประชมุ/ อบรม ตา่งจังหวัด
   - ราคากลางตามที่สถานที่จัดประชมุ/อบรม   เสนอ และไมเ่กินระเบียบฯ

   จ่านวนตัง้แต ่  200  ขึน้ไป

ราคากลางตอ่หน่วยในการด่าเนินงานตามแผนงานโครงการฯปงีบประมาณ  2562

โรงพยาบาลภเูขียวเฉลิมพระเกียรติ  สสจ.ชัยภมูิ

   จ่านวนตัง้แต ่ 1 - 200
   จ่านวนตัง้แต ่  200  ขึน้ไป

จ่านวนผู้เขา้ประชมุ

   จ่านวนตัง้แต ่ 1 - 200

100

รายการ

  -ค่าอาหารกลางวัน
  -ค่าอาหารว่าง/เครื่องดืม่

  -ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/
เครื่องดืม่

70



3. ค่าเบี้ยเลีย้งเดนิทางฯของผู้เข้ารับการอบรม
3.1 ผู้จัดอบรมจัดอาหารให้  (ในระหว่างวัน)

จัดอาหาร  1 มือ้ เบิก  2/3  ตอ่วัน
จัดอาหาร  2 มือ้ เบิก  1/3  ตอ่วัน
จัดอาหาร  3 มือ้ งดเบิก

          ส่าหรบับุคคลที่ไมใ่ชเ้จ้าหน้าที่ของรฐั (นักเรยีน/อสม.)
ไมจ่ัดอาหาร จ่ายไมเ่กิน 120 บาท/วัน/คน
จัดอาหาร  1 มือ้ จ่ายไมเ่กิน   80 บาท/วัน/คน
จัดอาหาร  2 มือ้ จ่ายไมเ่กิน   40 บาท/วัน/คน

3.2  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการชัว่คราว เบิกไดเ้ท่าที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่
        -  ค่าเบี้ยเลีย้ง
        -  ค่าเชา่ที่พัก  เบิกตามระเบียบก่าหนด / งดเบิกแบบเหมาจ่าย
        -  ค่าเชา่ที่พัก กรณีอบรมที่ใชร้ะยะเวลานานให้เบิกแบบ ค่าเชา่รายเดอืน
            (เพ่ือความประหยัด/ประโยชน์ตอ่ราชการ
        - ค่าพาหนะ
        - ค่าลงทะเบียน 
3.3 การค่านวณเวลาเบิกเบี้ยเลีย้ง
        - ให้นับเวลาตัง้แตอ่อกจากที่อยู่ หรอื ที่ท่างาน จนกลับถึงที่อยู่ หรอื ที่ท่างาน
        - นับ  24  ชัว่โมงเป็น  1  วัน  หรอื เกินกว่า  12  ชัว่โมงเป็น 1 วัน
        - กรณีปฏบิัตริาชการตัง้แต ่ 6 ชัว่โมงขึน้ไป แตไ่มถึ่ง  12  ชัว่โมง  ให้คิดเป็นครึ่งวัน
* การท่าบันทึก/เสนอขออนุมตัเิดนิทางไปราชการฯ ตอ้งแนบเรื่องเดมิ/ตน้เรื่อง/หนังสือเชญิประชมุ/อบรมทุกครั้ง
*กรณีการอบรมที่เชญิวิทยากร ตอ้งมหีนังสือเชญิวิทยากร/กลุม่เป้าหมาย  หนังสือตอบรบัวิทยากร  อย่างถูกตอ้ง
* การเบิกค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ/ประชมุ/อบรม  ให้ส่งเอกสารเบิกค่าใชจ้่ายที่  งานการเงิน  ภายใน
   30  วันนับจากวันเดนิทางกลับ   หากพ้นก่าหนดเวลาดงักล่าวถือว่าไมป่ระสงค์จะเบิกค่าใชจ้่ายจากทางราชการ
   หากประสงค์จะเบิกหลัง 30 วัน ให้ท่าบันทึกชีแ้จงเหตผุลตอ่ผู้มอ่ีานาจอนุมตั ิ หากไดร้บัอนุมตัแิล้วส่งงานการเงิน
   ภายใน  5  วัน นับจากที่ไดร้บัอนุมตัิ
3.4  ค่าพาหนะ
     3.4.1  กรณีเดนิทางไปราชการตา่งจังหวัด ค่าโดยสาร ค่าเชา่ยานพานะตามจ่ายจรงิ 
          - ค่าพาหนะรบัจ้างจาก  สถานีขนส่งชยัภมู ิ - สสจ. ชยัภมู ิ  ไมเ่กิน  100/เที่ยว
          - ค่าพาหนะรบัจ้างจาก  สถานีขนส่ง ภเูขยีว -  รพ. ภเูขยีว ไมเ่กิน   50 /เที่ยว
          - ระยะทางตัง้แต ่  1 - 7  กม.   ไมเ่กิน   70 /เที่ยว (จากที่พัก- บขส.)
          - ระยะทางตัง้แต ่   7.01  กม.     ขึน้ไป ไมเ่กิน  100/เที่ยว (จากที่พัก- บขส.)
    3.4.2  กรณีเดนิทางไปราชการตา่งจังหวัด  และ ขออนุมตัใิชร้ถยนตข์องทางราชการ  ตอ้งมผู้ีเดนิทางรว่มดว้ย



ตัง้แต ่  3  คนขึน้ไป  หากต่่ากว่า   3  คน  ให้เดนิทางดว้ยรถโดยสารประจ่าทาง 
           - หากไปราชการต่่ากว่า  3  คน แตม่คีวามประสงค์ใชร้ถยนตข์องทางราชการ  ตอ้งอยู่ในหลักเกณฑ์ดงัน้ี

  -  สถานที่ไปราชการไมม่รีถยนตโ์ดยสารประจ่าทางผ่าน
  -  มรีาชการเรง่ดว่น  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
  -  แพทย์
  -  หัวหน้ากลุม่งานฯ
  -  กรณีบุคคลอ่ืนที่ผู้อ่านวยการฯพิจารณาเป็นครั้งคราว

    3.4.3   กรณีเดนิทางไปราชการตา่งจังหวัด  และมเีหตผุลความจ่าเป็นจะใชพ้าหนะส่วนบุคคล   เบิกค่าชดเชย
น่้ามนัเชือ้เพลิงรถยนต ์ ไมเ่กิน  กม.  4  บาท  รถจักรยานยนตไ์มเ่กิน  กม.ละ  2  บาท   โดยอยู่ในหลักเกณฑ์

 - เป็นเงินโครงการ/เบิกจากหน่วยงานผู้จัดจัด
 - ไปในสถานที่ที่รถโดยสารไมผ่่าน
 - ปฏบิัตภิาระกิจเรง่ดว่น  ไปปฏบิัตริาชการทานแทนผู้บังคับบัญชา (ผู้อ่านวยการฯ)
 - ทางราชการไมจ่ัดรถราชการให้ได ้เน่ืองจากรถไมเ่พียงพอ
 - ให้แนบ  Gogle Map    ทุกครั้ง

    3.4.4  กรณีเดนิทางไปราชการตา่งจังหวัด  และจะใชก้ารโดยสารเครื่องบินในประเทศ  ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก
ผู้บังคับบัญชาตามเหตผุลความจ่าเป็น / เป็นรายครั้ง  และเมือ่ไดร้บัอนุมตัแิล้วสามารถเบิกไดใ้นชัน้ประหยัดเท่าน้ัน

4. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
 - ปฏบิัตงิานในวันราชการ  เบิกตามระยะเวลที่ปฏบิัตงิานจรงิ  ชัว่โมงละ  50  บาท ไมเ่กิน  4 ชม. / วัน
 - ปฏบิัตงิานในวันหยุดราชการ  เบิกตามระยะเวลที่ปฏบิัตงิานจรงิ  ชัว่โมงละ  60  บาท ไมเ่กิน  7 ชม. / วัน

5.ค่าจา้งเหมาท่าปา้ย
 - ป้ายไวนิล  - ไวนิลชัว่คราว  ราคาไมเ่กิน  ตรม. ละ  100  บาท

 - ไวนิลถาวร     ราคาไมเ่กิน  ตรม. ละ   150 บาท
 - ค่ากรอบ/ใบประกาศ/โล่  - กรอบใบประกาศ  ราคาไมเ่กิน  250  บาท/กรอบ

 - โล่รางวัล  ราคาไมเ่กิน      1,200  บาท/โล่
 - ใบประกาศเกียรตบิัต ิให้จัดท่าเอง
 - การถ่ายเอกสาร ไมเ่กินแผ่นละ  50  สตางค์
 - ค่าวัสดปุระกอบการประชมุ/อบรม  ให้แจ้งงานพัสดจุัดหาให้ (โดยแจ้งล่วงหน้า)

6.ค่าจา้งเหมาจดับทูนิทรรศการ

1,000.00         บาท
2,000.00         บาท
3,000.00         บาท

3,000-6,000 บาท

ราคา(ไมเ่กิน)ขนาดของบูทนิทรรศการ
กว้างไมเ่กิน  1       ตารางเมตร
ตัง้แต ่        1 - 2  ตารางเมตร
ตัง้แต ่        2 - 3  ตารางเมตร
ตัง้แต ่        3       ตารางเมตร  ขึน้ไป



7.ค่าจา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ 

ราคาจ้างเหมารถปรบัอากาศ  2  ชัน้ VIP   50  ที่น่ัง

จ่านวนวัน ระยะทาง 200-250 กม.

1  วัน ไมเ่กิน  14,000  บาท

2วัน 1คืน ไมเ่กิน  24,000  บาท

3วัน 2คืน ไมเ่กิน  35,000  บาท

4วัน 3คืน ไมเ่กิน  40,000  บาท

5วัน 4คืน

8. ราคาเช่าเหมารถตู้

       8.1  ค่าเหมารวมน่้ามนัเชือ้เพลิง  ไมเ่กิน  3,500 - 4,000  บาท/วัน  หากระยะทางเกิน  250 กม. ให้พิจารณาเพ่ิม
ตามความเหมาะสม

       8.2  ค่าเหมารถตูไ้มร่วมน่้ามนัเชือ้เพลิง  ไมเ่กิน 1,800 - 2,000  บาท/วัน 

ผ่าน  มตทิี่ประชมุคณะกรรมการบรหิารฯ  เมือ่วันที่  14 พ.ย. 2561

ไมเ่กิน  42,000  บาท

ไมเ่กิน  50,000  บาท

ระยะทาง 500-1,000 กม.ระยะทาง 250-500 กม.

ไมเ่กิน  54,000  บาท

*********************************************

ไมเ่กิน  60,000  บาท

ไมเ่กิน  70,000  บาท

ไมเ่กิน  22,000  บาท

ไมเ่กิน  32,000  บาท





   หากประสงค์จะเบิกหลัง 30 วัน ให้ท่าบันทึกชีแ้จงเหตผุลตอ่ผู้มอ่ีานาจอนุมตั ิ หากไดร้บัอนุมตัแิล้วส่งงานการเงิน



ผู้บังคับบัญชาตามเหตผุลความจ่าเป็น / เป็นรายครั้ง  และเมือ่ไดร้บัอนุมตัแิล้วสามารถเบิกไดใ้นชัน้ประหยัดเท่าน้ัน


