โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การตีความกฎหมาย”
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0111/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำอธิบำย
“การเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว” หมำยควำมว่ำ กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนในประเทศนอกที่ตั้ง
สำนักงำน ตำมคำสั่งผู้บังคับบัญชำ หรือตำมหน้ำที่ปฏิบัติโดยปกติ ซึ่งเป็นช่วงเวลำสั้นๆ มีกำหนดเวลำที่ชัดเจน
แน่นอน รวมถึงกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงประเทศ ที่ไม่มีกำรพักแรม
“การเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว” หมำยควำมว่ำ กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกรำชอำณำจักร
(ประเทศไทย) ที่มีกำรพักแรม เพื่อปฏิบัติงำน ประชุมวิชำกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เจรจำธุรกิจ ศึกษำดูงำน
เสนอผลงำนวิจัย หรือปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงอื่นเป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็น
“การฝึกอบรม” หมำยควำมว่ำ กำรอบรม กำรประชุมวิชำกำร หรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำง
วิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ กำรดูงำน กำรฝึกงำน หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยมีโครงกำรหรือหลักสูตรและช่วงเวลำจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคคล
หรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยไม่มีกำรรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ
และให้หมำยควำมรวมถึงกำรอบรมออนไลน์ด้วย
“การดูงาน” หมำยควำมว่ำ กำรเพิ่มพูนควำมรู้หรือประสบกำรณ์ด้วยกำรสังเกต ซึ่งกำหนดไว้ใน
โครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรม หรือกำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ให้มีกำรดูงำน
ก่อน ระหว่ำง หรื อหลังกำรฝึ กอบรมหรื อกำรประชุมระหว่ำงประเทศ และรวมถึงโครงกำรหรือหลักสู ตร
ฝึกอบรมเฉพำะกำรดูงำนภำยในประเทศที่ส่วนงำนจัดขึ้น
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อย่ ำ งไรก็ ดี กำรฝึ ก อบรมทั้ ง ใน และต่ ำ งประเทศ เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพของผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน หรื อ
บุคคลภำยนอก โดยไม่มีกำรรับปริญญำ/ประกำศนียบัตร แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. กรณีมหำวิทยำลั ยเป็น ผู้ จัดโครงกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน ให้จัดทำเป็นโครงกำร โดยกำหนด
งบประมำณที่ต้องใช้ไว้ในโครงกำรอย่ ำงชัดเจน โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึ กอบรมให้ เป็นไปตำมประกำศฯ
ข้อ 5.2 (ต่ำงประเทศ) และข้อ 5.3 (ในประเทศ)
2. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมของหน่วยงำนภำยนอก
2.1 กรณีผู้จัดโครงกำรฝึกอบรมเก็บค่ำลงทะเบียน ซึ่ง รวมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ไว้แล้ว เช่น ค่ำที่พัก
ค่ำอำหำร และค่ำพำหนะเดินทำงไป-กลับระหว่ำงกำรฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนชั่วครำวและค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ตำมรำยกำรที่ผู้จัดได้จัดเตรียมไว้
ให้แล้ว
2.2 กรณีผู้ จั ดโครงกำรฝึกอบรมเก็บค่ำลงทะเบียน ซึ่ง ไม่ ร วมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ไว้ เช่น ค่ำที่พัก
ค่ำอำหำร และค่ำพำหนะเดินทำงไป-กลับระหว่ำงกำรฝึกอบรม เป็นต้น ให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนและค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำมประกำศฯ ข้อ 5.1 (ในประเทศ) และข้อ 5.2
(ต่ำงประเทศ) ทั้งนี้กำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงให้พิจำรณำจำกกำหนดกำรของผู้จัด โครงกำรว่ำมีกำรจัดอำหำรหรือไม่
เพื่อใช้ประกอบกำรคำนวณค่ำเบี้ยเลี้ยงด้วย
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คำอธิบำย
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เริ่มนับเวลำตั้งแต่เริ่มออกเดินทำงจำกที่พักหรือสถำนที่ตั้งสำนักงำน จนถึง
เวลำเดินทำงกลับถึงที่พักหรือสถำนที่ตั้งสำนักงำน โดยเบิกจ่ำยตำมบัญชีหมำยเลข 1
(1) กรณีที่มีกำรพักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ส่วนที่เกินหำกนับได้ 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน
ตั ว อย่ า ง นำย ก. ได้ เ ดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ ง ำนซึ่ ง พั ก ค้ ำ งแรม โดยออกจำกบ้ ำ นพั ก วั น ที่ 1 มี น ำคม 2563
เวลำ 6.00 น. และเดินทำงกลับถึงบ้ำนพักวันที่ 3 มีนำคม 2563 เวลำ 19.00 น. คำนวณได้
ดังนี้
กาหนดการเดินทาง
เวลำ

1 มี.ค. 63 2 มี.ค. 63
6.00 น.

3 มี.ค. 63

6.00 น.

6.00 น. 19.00 น.

คำนวณ จำนวนชั่วโมง

24 ชม.

24 ชม.

13 ชม.

คำนวณ จำนวนวัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

รวม

3 วัน

อัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยงต่อวัน (บำท)

360

รวมค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท)

1,080
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(2) กรณีไม่พักแรม นับได้ 24 ชั่วโมง
ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นบั ได้ 12 ชั่วโมง
ส่วนที่ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่นบั ได้ 6 ชั่วโมง

= 1 วัน
= 1 วัน
= 0.5 วัน

ตัวอย่าง นำย ข. เดิน ทำงไปปฏิ บั ติ งำนซึ่ งไม่ พัก ค้ำ งแรม โดยออกจำกบ้ ำนพั กวั นที่ 1 มี นำคม 2563
เวลำ 03.00 น. และเดินทำงกลับถึงบ้ำนพักวันที่ 1 มีนำคม 2563 เวลำ 20.00 น. คำนวณได้
ดังนี้
กาหนดการเดินทาง

1 มี.ค. 63

เวลำ

03.00 น.

รวม

20.00 น.

คำนวณ จำนวนชั่วโมง

17 ชม.

คำนวณ จำนวนวัน

1 วัน

1 วัน

อัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยงต่อวัน (บำท)

360

รวมค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท)

360

ในกรณี ที่ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนหรื อ กำรฝึ ก อบรม หรื อ กำรดู ง ำน มี ก ำรจั ด อำหำรให้ บ ำงมื้ อ
ให้ หั ก เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทำงที่ ค ำนวณได้ ใ นอั ต รำมื้ อ ละ 1 ใน 3 ของอั ต รำเบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทำงเหมำจ่ ำ ยต่ อ วั น
โดยให้ตัดเศษทิ้ง
ตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติงำน นำย ค. เดินทำงไปเข้ำร่วมฝึกอบรมระหว่ำงวันที่ 1-2 มีนำคม 2563 โดยออกจำก
บ้ำนพักวันที่ 1 มีนำคม 2563 เวลำ 06.00 น. และเดินทำงกลับถึงบ้ำนพักวันที่ 2 มีนำคม 2563
เวลำ 20.00 น. ทั้งนี้ผู้จัดโครงกำรได้จัดเลี้ยงอำหำรกลำงวัน ให้คำนวณค่ำเบี้ยเลี้ยงได้ดังนี้
กาหนดการเดินทาง

1 มี.ค. 63

เวลำ

6.00 น.

2 มี.ค. 63

รวม

6.00 น.

20.00 น.

คำนวณ จำนวนชั่วโมง

24 ชม.

14 ชม.

คำนวณ จำนวนวัน

1 วัน

1 วัน

2 วัน

อัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยงต่อวัน (บำท)

360

รวมค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท)

720

หัก มื้ออำหำรกลำงวัน
(2 มื้อ มื้อละ 120 บำท)

240

เบิกเบี้ยเลี้ยงได้

480
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คำอธิบำย
ผู้ปฏิบัติงำนให้พักห้องคู่ โดยเบิกค่ำเช่ำที่พักในอัตรำค่ำเช่ำห้องคู่ ยกเว้นมีควำมจำเป็นที่ไม่อำจพักรวมได้
เช่น เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ให้เบิกค่ำเช่ำที่พักในอัตรำค่ำห้องพักคนเดียว
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี ที่ปรึกษำอธิกำรบดี ที่ปรึกษำหัวหน้ำส่วนงำน ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้รับเชิญภำยนอก รองอธิกำรบดี และหัวหน้ำส่วนงำน เบิกค่ำเช่ำที่พักตำมที่จ่ำยจริงในอัตรำค่ำเช่ำห้องพัก
คนเดียว
ตัวอย่าง รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี เดินทำงไปประชุมวิชำกำรที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งพักแรม
รวมกัน (ห้องคู่) จำนวน 1 คืน โดยค่ำเช่ำห้องพักคู่คืนละ 1,850 บำท (คนละ 925 บำท) ทั้งนี้
สิทธิเบิกค่ำเช่ำห้ องพักของรองอธิกำรบดี ไม่เกิน 2,000 บำท/คืน และผู้ ช่ว ยอธิกำรบดี ไม่เกิน
900 บำท/คืน ดังนั้นรองอธิกำรบดี สำมำรถเบิกค่ำที่พักได้ตำมที่จ่ำยจริงในอัตรำค่ำเช่ำห้องพัก
คนเดีย ว คือ 925 บำท และผู้ ช่ว ยอธิกำรบดี สำมำรถเบิ กค่ำที่ พักได้ ตำมสิ ทธิของผู้ ปฏิ บัติงำน
ในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคู่ คือ 900 บำท แต่อย่ำงไรก็ดี กรณีดังกล่ำวผู้เดินทำงสำมำรถขอดุลยพินิจ
จำกอธิกำรบดีได้ ตำมประกำศฯ ข้อ 12 เนื่องจำกผู้ เดินทำงมีเจตนำประหยัดค่ำใช้จ่ำย ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย
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คำอธิบำย
(1) เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้ผู้ปฏิบัติงำนแนบแผนที่เดินทำง (Google Map) ประกอบกำร
พิจำรณำขออนุมัติในหลักกำรทุกครั้ง โดยคำนวณระยะทำงตั้งแต่ที่พักหรือสถำนที่ปฏิบัติงำนตำมปกติ และ
กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะ ส่วนงำนควรพิจำรณำให้ผู้ปฏิบัติงำนเดินทำงโดยใช้ยำนพำหนะร่วมกัน เพื่อควำม
ประหยัด และเหมำะสม
อย่ำงไรก็ดี ตำมแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัย กรณีผู้ปฏิบัติงำนขออนุมัติเดินทำงไปปฏิบัติงำน ในวัน
ทำงำน โดยผู้ ป ฏิบั ติง ำนออกเดิน ทำงภำยหลั งจำกเวลำ 08.30 น. จะต้อ งเริ่ม ต้น คำนวณระยะทำงจำก
มหำวิทยำลัย (ตำมหนังสือที่ อว 8100/ว 03656 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2562)
(2) การเบิกค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย (ไป - กลับ) ใช้สำหรับบุคคลภำยนอก เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยำกร ฯลฯ และบุคคลดังกล่ำวเดินทำงมำด้วยตนเอง
(3) ค่ า พาหนะรั บ จ้ า ง และหรื อ พาหนะประจ าทาง เช่ น รถแท็ ก ซี่ รถจั ก รยำนยนต์ รั บ จ้ ำ ง
รถโดยสำรประจำทำง ให้เบิกเท่ำที่จ่ ำยจริง ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องจัดทำใบรับรองกำรจ่ำยเงิน (บ.6-2)
เพื่อประกอบกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
(4) ค่าเครื่องบิน ให้ผู้มีสิทธิเบิก ยกเว้นข้ำรำชกำร/พนักงำนสำยสนับสนุนที่ระดับต่ำกว่ำชำนำญกำรพิเศษ
สำมำรถเบิกค่ำเครื่องบิ น ชั้น ประหยั ดหรื อชั้นต่ำสุ ดเท่ำที่จ่ำยจริง ในกรณีที่ไม่มีชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุ ด
ให้มีหนังสือยืนยันจำกสำยกำรบิน
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6

คำอธิบำย
ค่ำลงทะเบี ย น ค่ำ ธรรมเนี ย ม หรื อค่ ำใช้จ่ ำยในทำนองเดียวกัน ตำมที่ผู้ จั ดเรีย กเก็ บ ให้ เบิ กจ่ำ ย
เท่ำที่จ่ำยจริง
ตัวอย่าง
กำรเบิ กจ่ ำยค่ำใช้จ่ ำยในกำรฝึ กอบรมโครงกำร ก. โดยผู้ จัดฝึ กอบรมได้แจ้งรำยกำรค่ำใช้จ่ำยมำ
เพื่อเบิกจ่ำย ซึ่งค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวระบุเป็น ค่ำอบรม ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร และค่ำพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
ถือเป็นค่ำลงทะเบียน ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถเบิกเท่ำที่จ่ำยจริง ตามอัตราที่ผู้จัดเรียกเก็บ ทั้งนี้กรณีผู้จัด
โครงกำรอบรมกำหนดอัต รำค่ำลงทะเบี ย นที่แตกต่ำ งกัน กรณีพักเดี่ยว กับพัก คู่ ให้ พิจำรณำจำกจำนวน
ผู้ปฏิบัติงำนที่ส่วนงำนส่งเข้ำรับกำรอบรม หำกผู้ปฏิบัติงำนเดินทำงคนเดียวให้พักเดี่ยวได้ หำกเดินทำงมำกกว่ำ
1 คนขึ้นไปให้พิจำรณำพักรวมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้แก่ส่วนงำน

คำอธิบำย
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งจ่ ำ ย ให้ เ บิ ก ได้ โ ดยประหยั ด และต้ อ งเป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ จ ำ เป็ น ต้ อ งจ่ ำ ย
หำกไม่จ่ำยไม่อำจเดินทำงถึงจุดหมำยแต่ละช่วงที่เดินทำงไปปฏิบัติงำนได้ เช่น ค่ำผ่ำนทำง ค่ำบริกำรที่จอดรถ
ค่ำบริกำรจองตั๋วเครื่องบิน

โครงการตีความกฏหมาย
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คำอธิบำย
การคานวณค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) กรณีที่มีกำรพักแรมให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน ส่วนที่เกิน 24 ชม. หำกนับได้ 12 ชม. ให้ถือเป็น 1 วัน
(2) กำรนับเวลำ ให้นับเวลำหน้ำตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศไทย จนถึงเวลำหน้ำตั๋วขำเข้ำประเทศไทย
กรณีไม่ได้เดินทำงโดยเครื่องบินให้ใช้เวลำที่ประทับตรำเข้ำและออกประเทศไทย เช่น หนังสือเดินทำง
หนังสือผ่ำนแดน เป็นต้น
กำรอนุมัติระยะเวลำออกเดินทำงล่วงหน้ำก่อน และหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน
(ก) ประเทศทวีปเอเชีย ก่อนไม่เกิน 24 ชม. หลังไม่เกิน 24 ชม.
(ข) ออสเตรเลีย นิว ซีแ ลนด์ ประเทศทวีป ยุโ รป ทวีป อเมริก ำเหนือ ก่อ นไม่เ กิน 48 ชม.
หลังไม่เกิน 48 ชม.
(ค) ประเทศทวีปอเมริกำใต้ หรือแอฟริกำ ก่อนไม่เกิน 72 ชม. หลังไม่เกิน 72 ชม.
(3) กรณีลำกิจหรือลำพักผ่อน
- ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนให้นับเวลำตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงำน จนถึงเวลำหน้ำตั๋วขำเข้ำประเทศไทย ยกเว้น
มีควำมจ ำเป็ นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบั ติงำนให้ นับเวลำตั้งแต่เข้ำที่พักจนถึงเวลำปฏิบัติงำนทั้งนี้ไม่เกิน
24 ชม.
- หลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน ให้ถือว่ำสิทธิกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงสิ้นสุดตำมเวลำปฏิบัติงำน ทั้งนี้
ให้คำนวณเบี้ยเลี้ยง โดยเริ่มนับตั้งแต่เวลำหน้ำตั๋วขำออกจำกประเทศไทย จนถึง เวลำสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน
ในต่ำงประเทศ
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(4) กรณีไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ และกรณีได้รับควำมช่วยเหลือหรือผู้ให้ควำมช่วยเหลือจัดอำหำรให้
กรณีไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ
เบิกได้ตำมสิทธิที่พึงจะ
ได้รับตำมประกำศ
กำหนด

กรณีได้รับความช่วยเหลือ หรือผู้จัดให้ความช่วยเหลือ
ค่าเบี้ยเลี้ยง (ก)
เบิกสมทบได้เฉพำะส่วนที่ขำด
ตำมสิทธิที่พึงจะได้รับตำม
ประกำศ

จัดอาหารให้ (ข)
- จัดอำหำร 1 มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน 2 ใน 3
ของอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงเหมำจ่ำย
- จัดอำหำร 2 มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน 1 ใน 3
ของอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงเหมำจ่ำย
- จัดอำหำร 3 มื้อ ให้งดเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง

(5) ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง
- ผู้ปฏิบัติงำน เบิกได้ในอัตรำไม่เกิน 2,100 บำทต่อวัน
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี หัวหน้ำส่วนงำน ที่ปรึกษำอธิกำรบดี
ที่ปรึกษำหัวหน้ำส่วนงำน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รับเชิญภำยนอก เบิกได้ในอัตรำไม่เกิน 3,100 บำทต่อวัน
ตัวอย่าง กรณีลำกิจหรือลำพักผ่อน
หัวหน้ำส่วนงำนคณะ ก. ขออนุมัติเดินทำงไปประชุมวิชำกำรที่ประเทศออสเตรเลีย มีกำหนดกำร
ประชุมวันที่ 11 - 12 มีนำคม 2563 (เริ่มประชุมวันที่ 11 มีนำคม 2563 เวลำ 08.00 น. และเลิกประชุม
วันที่ 12 มีนำคม 2563 เวลำ 16.00 น. ตำมเวลำประเทศออสเตรเลีย ) โดยออกเดินทำงวันที่ 8 มีนำคม
2563 เวลำหน้ำตั๋วเครื่องบินขำออกระบุเวลำ 09.00 น. และเดินทำงกลับวันที่ 14 มีนำคม 2563 เวลำ
หน้ำตั๋วเครื่องบินขำเข้ำประเทศไทยระบุเวลำ 06.00 น.
กรณี ล าก่ อ นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน โดยมี ก ำรลำพั ก ผ่ อ นก่ อ นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง ำน 8 - 10 มี น ำคม 2563
ซึ่งระหว่ำงกำรลำมิได้พักในท้องที่ที่ปฏิบัติงำน ดังนั้นจะสำมำรถคำนวณกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงได้ดังนี้
กาหนดการเดินทาง

11 มี.ค.
63

12 มี.ค.
63

13 มี.ค.
63

14 มี.ค.
63

เวลำ

8.00 น.1

8.00 น.

8.00 น.

6.00 น.

คำนวณ จำนวนชั่วโมง

24 ชม.

24 ชม.

22 ชม.

คำนวณ จำนวนวัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

รวม

3 วัน

อัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยงต่อวัน (บำท)

3,100

รวมค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท)

9,300
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หมายเหตุ
1 เวลำเริ่มปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศวันที่

11 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 8.00 น. ตำมกำหนดกำร

กรณีลาพักผ่อนหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น โดยมีกำรลำพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่
13 - 14 มีนำคม 2563 ดังนั้นจะสำมำรถคำนวณกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงได้ดังนี้
กาหนดการ
เดินทาง

8 มี.ค.
63

9 มี.ค.
63

10 มี.ค.
63

11 มี.ค.
63

เวลำ

9.00 น.

8.00 น.

8.00 น.

8.00 น.1 8.00 น.

16.00
น.

23 ชม.

24 ชม.

24 ชม.

24 ชม.

8 ชม

1 วัน

1 วัน

1 วัน

-

คำนวณ
จำนวนชั่วโมง
คำนวณ
จำนวนวัน

เบิกไม่ได้ เนื่องจำก
เดินทำงล่วงหน้ำเกิน
ที่ประกำศกำหนด
(48 ชม.)

12 มี.ค. 63

รวม

3 วัน

อัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยง
ต่อวัน (บำท)

3,100

รวมค่าเบี้ยเลี้ยง
(บาท)

9,300

หมายเหตุ
1 เวลำเริ่มปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศวันที่

11 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 8.00 น. ตำมกำหนดกำร
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คำอธิบำย
1. กำรเบิกค่ำที่พักให้เบิกตำมอัตรำดังนี้
อัตราสาหรับ
ประเทศ รัฐ เมือง

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(บาท:คน:วัน)

ค่าเช่าห้องพักคู่
(บาท:คน:วัน)

(1) 1

(2) 2

(1) 3

(2)

ประเภท ก.

ไม่เกิน 7,500

ไม่เกิน 10,000

ไม่เกิน 5,250

-

ประเภท ข.

ไม่เกิน 5,000

ไม่เกิน 7,000

ไม่เกิน 3,500

-

ประเภท ค.

ไม่เกิน 3,100

ไม่เกิน 4,500

ไม่เกิน 2,170

-

ประเภท ง.

ไม่เกิน 10,500 ไม่เกิน 14,000

ไม่เกิน 7,350

-

ประเภท จ.

ไม่เกิน 9,375

ไม่เกิน 12,500 ไม่เกิน 6,562.50

-

โครงการตีความกฏหมาย
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2. กรณีได้รับควำมช่วยเหลือต่ำกว่ำสิทธิ ให้เบิกเพิ่มในส่วนที่ขำดตำมจำนวนเงินที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินสิทธิ
ที่พึงจะได้รับ
3. กรณีที่ผู้ให้ควำมช่วยเหลือจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่ำที่พัก
หมายเหตุ
1

หมำยถึง ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย

2 หมำยถึ ง

กรรมกำรสภำมหำวิ ท ยำลั ย อธิ กำรบดี รองอธิ ก ำรบดี หั ว หน้ ำ ส่ ว นงำน ที่ป รึ กษำอธิ ก ำรบดี
ที่ปรึกษำหัวหน้ำส่วนงำน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รับเชิญภำยนอก
3

หมำยถึง ผู้ ปฏิบั ติงำนเดินทำงไปปฏิบัติงำนตั้งแต่ 2 คน (หมู่คณะ) ให้ เข้ำพักสองคนต่อหนึ่งห้ อง หำกมี
เหตุจำเป็นที่ไม่อำจพักรวมได้ ให้เบิกค่ำเช่ำที่พักในอัตรำค่ำห้องพักคนเดียว

คำอธิบำย
(1) ค่ำโดยสำรเครื่องบิน ให้เบิกชั้นประหยัด /ต่ำสุดเท่ำที่จ่ำยจริง หำกไม่มีชั้นประหยัด /ต่ำสุดต้องมี
หนังสือยืนยันจำกสำยกำรบินด้วย
(2) กรณีมีผู้ให้ควำมช่วยเหลือค่ำโดยสำรเครื่องบิน
- ให้ควำมช่วยเหลือทั้งเที่ยวไปและกลับ ให้งดเบิกค่ำโดยสำรเครื่องบิน
- ให้ควำมช่วยเหลือเที่ยวเดียว ให้ผู้เดินทำงเบิกได้อีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับควำมช่วยเหลือได้
แต่ต้องไม่สูงกว่ำชั้นประหยัด/ต่ำสุด
(3) ค่ำพำหนะอื่น เช่น เรือ รถไฟ รถยนต์ ฯลฯ ให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง โดยคำนึงถึงควำมประหยัด
ทั้งนี้ กรณีเดิน ทำงไปปฏิบั ติงำนต่ำงประเทศชั่ว ครำว ผู้ ปฏิบัติงำนทุกคน/ทุกตำแหน่ง มีสิ ทธิเบิก
ค่ำโดยสำรเครื่องบินได้ตำมที่ประกำศกำหนดไว้
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คำอธิบำย
ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยในทำนองเดียวกัน ตำมที่ผู้จัดเรียกเก็บ ให้เบิกจ่ำยเท่ำที่
จ่ำยจริง

คำอธิบำย
ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 0409.6/ว.42 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2550 เรื่องหลักเกณฑ์
กำรเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นต้องจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร ซึ่งอนุ วัต รตำมระเบี ย บกระทรวงกำรคลั งว่ำ ด้ว ยกำรเบิก ค่ำใช้จ่ำ ยในกำรเดิ นทำงไปรำชกำร
พ.ศ. 2550 ข้อ 15 ให้ผู้เดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำวเบิกค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นต้องจ่ำย เนื่องใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรตำมเงื่อนไขที่กระทรวงกำรคลัง กำหนดได้เท่ำที่จ่ำยจริง นั้น ต้องเป็นค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็น
ต้องจ่ำย หำกไม่จ่ำยไม่อำจเดินทำงถึงจุดหมำยแต่ละช่วงที่เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรได้
การคานวณอัตราแลกเปลี่ยน
1. กรณีผู้ปฏิบัติงำนจำเป็นต้องจ่ำยเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำมำกกว่ำ 3 วัน
ก่อนกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำลงทะเบียน ค่ำที่พัก เป็นต้น ให้ผู้ปฏิบัติงำนดำเนินกำร
ได้ 2 วิธี ดังนี้
1.1 กรณีผู้ปฏิบัติงานยืมเงิน หรือสำรองเงินสด และทำกำรโอนเงินที่ธนำคำรเพื่อชำระค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำว กำรแปลงค่ำเงินให้ใช้อัตรำแลกเปลี่ยนของเงินตรำต่ำงประเทศในอัตรำขำยตำมหลักฐำนของธนำคำร
ในวันที่ผู้ปฏิบัติงำนทำกำรโอนเงิน
1.2 กรณีผู้ปฏิบัติ งานจ่า ยเงิน ด้วยบัตรเครดิ ต เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย ให้คิดอัตรำแลกเปลี่ยนของ
เงินตรำต่ำงประเทศตำมใบแจ้งหนี้ที่ธนำคำรเรียกเก็บ
2. กรณีกำรยืมเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนให้คำนวณค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
2.1 กรณีมีหลักฐานกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (อัตรำขำย) ของธนำคำร ให้ใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยนดังกล่ำว เป็นอัตรำเดียวในกำรคำนวณตลอดกำรเดินทำง
2.2 กรณีไม่มีหลักฐานกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (อัตรำขำย) จำกธนำคำร ให้ใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยนของธนำคำรแห่งประเทศไทย (อัตรำขำย) ก่อนออกเดินทำง 1 วันทำกำร เป็นอัตรำเดียวในกำร
คำนวณตลอดกำรเดินทำง
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2.3 กรณีผู้ปฏิบัติงานยืมเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน แต่ภำยหลังปรำกฏว่ำ
หลักฐำนกำรจ่ำยเงินมีกำรจ่ำยเงินด้วยบัตรเครดิต ตำมหลักเกณฑ์กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของกระทรวงกำรคลัง (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว13 ลงวันที่
4 กุมภำพัน ธ์ พ.ศ. 2546) กำหนดให้ ผู้ ปฏิบัติงำนต้องแนบหลั กฐำนใบแจ้งหนี้ของธนำคำรประกอบกำร
เบิกจ่ำย อย่ำงไรก็ดีปัจจุบัน มหำวิทยำลัยยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่ำว ทั้งนี้กองคลังและทรัพย์สิน
จะนำไปหำรือคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินเพื่อกำหนดประกำศ/แนวปฏิบัติ ให้ชัดเจนต่อไป
เอกสารภาษาต่างประเทศ
ตำมบันทึกข้อควำมกองกลำง ที่ ศธ 6200/ว 04443 ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 เรื่อง
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง แนวปฏิบัติค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
และค่ำเบี้ ยประชุม ได้กำหนดแนวปฏิบัติ “ให้แปลเอกสำรที่เป็นภำษำต่ำงประเทศทุกฉบับมำกับต้นเรื่อง
กำรขออนุมัติเดินทำง และกำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง”
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คำอธิบำย
กำรนับชั่วโมงกำรฝึกอบรมให้นับตำมเวลำในตำรำงฝึกอบรม โดยไม่ต้องหักเวลำพักรับประทำนอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม แต่ละชั่วโมงกำรฝึกอบรมต้องมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 50 นำที หำกระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 25 นำที
แต่ไม่ถึง 50 นำที ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ครึ่งหนึ่ง
ลักษณะอบรม

จานวนวิทยากร
ไม่เกิน

อัตราต่อชั่วโมง
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย

1. บรรยำย

1 คน/ชม.

ไม่เกิน 2,000.-

ไม่เกิน 1,000.-

2. อภิปรำย/สัมมนำ

5 คน/ชม.

ไม่เกิน 2,000.-

ไม่เกิน 1,000.-

2 คน/กลุ่ม/ชม.

ไม่เกิน 2,000.-

ไม่เกิน 1,000.-

3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ,
อภิปรำย/สัมมนำ หรือ
ทำกิจกรรม

หำกชั่วโมงกำรฝึกอบรมตำมลักษณะที่กล่ำวมำตำมตำรำงข้ำงต้น มีจำนวนวิทยำกรเกินกว่ำที่กำหนดไว้ให้เฉลี่ย
จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ำยได้ตำมหลักเกณฑ์
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หลักการแยกระหว่าง “การบรรยาย” และ “การอภิปราย/สัมมนา”
“บรรยาย” หมำยถึง กำรถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม ทั้งนี้กำรบรรยำยในแต่ละ
หัวข้อจะมีวิทยำกรบรรยำยได้หนึ่งคน
ตัวอย่าง หน่วยตรวจสอบภำยในจัดโครงกำรกำรตีควำมกฎหมำย ในวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ
09.00 – 16.00 น. โดยมีกำหนดกำรดังนี้
- เวลำ 09.00 - 12.00 น. บรรยำย เรื่อง ข้อบังคับมหำวิทยำลั ย ว่ำด้ว ยกำรบริห ำรกำรเงินและ
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย โดยวิทยำกร ผู้อำนวยกำรกองคลังและทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยบูรพำ
- เวลำ 13.00 - 16.00 น. บรรยำย เรื่อง ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรจ่ำยและวิธีกำรจ่ำย
โดยวิทยำกร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยบูรพำ
“อภิปราย/สัมมนา” หมำยถึง กำรพูดคุยกันเพื่อพิจำรณำหัวข้อที่สนใจร่วมกัน แลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์
ควำมคิดเห็น ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคน หรือระหว่ำงกลุ่ม ทั้ งนี้กำรอภิปรำย/สัมมนำในหัวข้อเดียวกันจะมี
วิทยำกรพูดคุยพร้อมกันมำกกว่ำหนึ่งคน
ตัวอย่าง หน่วยตรวจสอบภำยในจัดโครงกำรกำรตีควำมกฎหมำย ในวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ
09.00 – 16.00 น. โดยมีกำหนดกำรดังนี้
เวลำ 9.00 - 12.00 น. อภิ ปรำย เรื่ อง ปฏิ บั ติ งำนด้ ำนกำรเงิ นให้ ถู กต้ องตำมระเบี ยบ ประกำศที่
มหำวิทยำลัยกำหนด โดยวิทยำกร 3 ท่ำน ได้แก่
(1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี
(2) ผู้อำนวยกำรกองคลังและทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยบูรพำ
(3) หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยบูรพำ
เวลำ 13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มอภิปรำย เรื่องควำมเสี่ยงของกำรปฏิบัติงำนไม่ถูกต้องตำมระเบียบ
ประกำศของมหำวิทยำลัย โดยแบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 วิทยำกรประจำกลุ่ม นำย ก. และนำง ข.
กลุ่มที่ 2 วิทยำกรประจำกลุ่ม นำย ค. และนำง ง.
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คำอธิบำย
กำรจัดอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ได้ตำมควำมจำเป็น ประหยัด เหมำะสม
ตำมอัตรำเบิกจ่ำยต่อวันต่อคน ตำมบัญชีหมำยเลข 3
ตัวอย่าง คณะ A จัดโครงกำรฝึกอบรมให้กับบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยจัดที่โรงแรม จังหวัดนครรำชสีมำ
ระหว่ำงวันที่ 25 - 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 มีกำหนดกำรดังนี้
วันเดือนปี

กิจกรรม

25 ก.พ. 2563

05.00 - 06.00 น. ลงทะเบียน ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ
06.00 - 12.00 น. ออกเดินทำง และรับประทำนอำหำรเช้ำ (บนรถ)
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ โรงแรม
13.00 - 13.30 น. พิธีเปิดโครงกำรฝึกอบรม
13.30 - 16.30 น. รับฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกร
17.00 - 19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น
หมำยเหตุ พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 14.30 - 14.45 น.

26 ก.พ. 2563

07.00 - 09.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำของโรงแรม
09.00 - 12.00 น. รับฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกร
12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ที่โรงแรม
13.00 - 16.30 น. รับฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกร
17.00 - 19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น
หมำยเหตุ พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 - 10.45 น. และ
เวลำ 14.30 - 14.45 น.

27 ก.พ. 2563

07.00 - 09.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำของโรงแรม
09.00 - 10.00 น. ประชุมสรุปผลโครงกำร และปิดโครงกำรฝึกอบรม ณ โรงแรม
10.00 - 16.00 น. เดินทำงกลับมหำวิทยำลัย

โครงการตีความกฏหมาย

21

ดังนั้น ผู้จัดโครงกำรฝึกอบรมสำมำรถเบิกค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ได้ดังต่อไปนี้
วันเดือนปี

จัดอาหาร (มื้อ)

อัตราค่าอาหาร
(ต่อวันต่อคน)

อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(ต่อวันต่อคน)

25 ก.พ. 2563
(วันเดินทำงไป)

อำหำรมื้อเช้ำ (รับประทำนบนรถ)
อำหำรมื้อกลำงวัน
อำหำรมื้อเย็น

จัดอำหำรครบ 3 มื้อ
ไม่เกิน 800.- บำท

จัดอำหำรว่ำง 1 มื้อ
มื้อละไม่เกิน 80.- บำท

26 ก.พ. 2563

อำหำรมื้อเช้ำ (โรงแรมจัดให้)
อำหำรมื้อกลำงวัน
อำหำรมื้อเย็น

จัดอำหำรไม่ครบ 3 มื้อ
(อำหำรมื้อเช้ำงดเบิก)
ไม่เกิน 600.- บำท

จัดอำหำรว่ำง 2 มื้อ
มื้อละไม่เกิน 80.- บำท

งดเบิก

งดเบิก

27 ก.พ. 2563 อำหำรมื้อเช้ำ (โรงแรมจัดให้)
(วันเดินทำงกลับ)

คำอธิบำย
กรณีจัดโครงกำรฝึกอบรม โดยกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรเกินกึ่งหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนภำยในมหำวิทยำลัย
ให้ผู้จัดโครงกำรจัดห้องพักโดยแยกตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
ผู้ ป ฏิบั ติงำน ที่มิใช่บุ คคลตำมข้อ 5.3.5 ข) ให้ พักห้ องคู่โ ดยเบิกค่ำเช่ำที่พักในอัตรำค่ำเช่ำห้ องคู่
ยกเว้นมีควำมจำเป็นที่ไม่อำจพักรวมได้ เช่น เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ให้เบิกค่ำเช่ำที่พักในอัตรำค่ำห้องพักคนเดียว
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กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี ที่ปรึกษำอธิกำรบดี ที่ปรึกษำหัวหน้ำส่วนงำน ผู้ทรงคุ ณวุฒิ
หรือผู้รับเชิญภำยนอก รองอธิกำรบดี และหัวหน้ำส่วนงำน เบิกค่ำเช่ำที่พักตำมที่จ่ำยจริงในอัตรำค่ำเช่ำห้องพัก
คนเดียว
กำรจัดห้องพัก
- กรณีผู้ปฏิบัติงำนที่เป็นสำมีภรรยำกัน หำกพิจำรณำควำมจำเป็น ประหยัด เหมำะสมของงบประมำณ
แล้วไม่สำมำรถจัดห้องพักคู่ให้ได้ ผู้ปฏิบัติงำนดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องจำกผู้จัดได้
- กรณีพนักงำนขับรถ ที่ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถของโครงกำรฝึกอบรม ให้จัดห้องพักคู่กับผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วม
โครงกำร
- กรณีนิสิตช่วยงำน ในโครงกำรฝึกอบรม มิให้จัดห้องพักนิสิตคู่กับผู้ปฏิบัติงำน
ตัวอย่าง จำกตัวอย่ำงเดิม โครงกำรฝึกอบรม ณ จังหวัดนครรำชสีมำ ของคณะ A มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมดังนี้
- ผู้ปฏิบัติงำน (ผู้เข้ำรับกำรอบรม) จำนวน 40 คน
- ผู้ช่วยอธิกำรบดี จำนวน 1 คน
- รองอธิกำรบดี จำนวน 1 คน
- อธิกำรบดี จำนวน 1 คน
- วิทยำกรบุคคลภำยนอก จำนวน 1 คน
- เจ้ำหน้ำที่โครงกำร จำนวน 10 คน
ดังนั้น ผู้จัดโครงกำรฝึกอบรมสำมำรถเบิกค่ำเช่ำที่พักของวันที่ 25 - 27 กุมภำพันธ์ 2563 จำนวน 2 คืนได้ดังนี้
ผู้เข้าพัก

จัดห้องพัก
ห้องพัก ห้องพัก
เดี่ยว
คู่

ค่าเช่าที่พัก
ห้องพักเดี่ยว

ห้องพักคู่

2 วัน

อัตรำไม่เกิน
1,500.- บำท/วัน/คน
(1 คน * 2 วัน * 1,500 บำท)
เบิกได้ไม่เกิน 3,000.- บาท

อัตรำไม่เกิน
900.- บำท/วัน/คน
(50 คน * 2 วัน * 900 บำท)
เบิกได้ไม่เกิน 90,000.- บาท

- ผู้ปฏิบัตงิ ำน 40 คน
- เจ้ำหน้ำที่ 10 คน
- ผู้ช่วยอธิกำรบดี 1 คน

1 คน

- รองอธิกำรบดี 1 คน

1 คน

2 วัน

อัตรำไม่เกิน 2,000.- บำท/วัน/คน
(1 คน * 2 วัน * 2,000 บำท)
เบิกได้ไม่เกิน 4,000.- บาท

- - อธิกำรบดี 1 คน
- - วิทยำกร
บุคคลภำยนอก 1 คน

2 คน

2 วัน

อัตรำไม่เกิน 3,000.- บำท/วัน/คน
(2 คน * 2 วัน * 3,000 บำท)
เบิกได้ไม่เกิน 12,000.- บาท

รวมจานวนเงิน

50 คน

จานวน
วัน

เบิกได้ไม่เกิน 109,000.- บาท
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คำอธิบำย

คำอธิบำย
สิทธิกำรเบิ กค่ำใช้จ่ ำยในกำรเดิน ทำงไปปฏิบัติงำน คือช่วงระยะเวลำที่ได้รับอนุมัติให้ เดินทำงไป
ปฏิบัติงำน
ตัวอย่าง ผู้ มี อ ำนำจอนุ มั ติ ใ ห้ น ำย ก เดิ น ทำงไปอบรม ณ มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 - 4
มีนำคม 2563 ดังนั้น นำย ก มีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงได้ตั้งแต่ออกเดินทำงจำกที่พัก /มหำวิทยำลัย
ในวันที่ 1 มีนำคม จนถึงเดินทำงกลับที่พัก/มหำวิทยำลัย ในวันที่ 4 มีนำคม 2563

คำอธิบำย
กำรหยุดโดยไม่มีเหตุอันควร เช่น ลำกิจ ลำพักผ่อน เป็นต้น ดังนั้น ถ้ำผู้เดินทำงไปปฏิบัติงำนมีควำม
จำเป็นต้องออกเดินทำงล่วงหน้ำหรือไม่สำมำรถเดินทำงกลับท้องที่ตั้งสำนักงำนปกติเมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน
เพรำะมีเหตุส่วนตัว ซึ่งผู้เดินทำงไม่มีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงในช่วงระยะเวลำที่หยุดด้วยเหตุส่วนตัว
(ไม่มีเหตุอันควร) เช่น กำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง กรณีลำกิจหรือลำพักผ่อนก่อนปฏิบัติงำน ให้นับเวลำตั้งแต่เริ่ม
ปฏิบัติงำนเป็นต้นไป และกรณีลำกิจหรือลำพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน ให้ถือว่ำสิทธิในกำรเบิก จ่ำย
ค่ำเบี้ยเลี้ยงสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลำปฏิบัติงำน
ตัวอย่าง
นำย ก จะเดิน ทำงไปปฏิบัติงำน ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กำหนดกำรปฏิบัติงำนเริ่มวันจันทร์ที่
2 มีนำคม 2563 เวลำ 09.00 น. และสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนำคม 2563 เวลำ 16.00 น. และวันที่
6 - 7 มีนำคม 2563 นำย ก อยู่เชียงใหม่ต่ออีก 2 วัน ด้วยเหตุส่วนตัว
ทั้งนี้ นำย ก เดินทำงด้วยรถโดยสำรประจำทำง โดยออกเดินทำงจำกที่พักเมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2563
เวลำ 06.00 น. และเดินทำงกลับมำถึงที่พัก (ชลบุร)ี ในวันที่ 8 มีนำคม 2563 เวลำ 06.00 น. ทั้งนี้ได้พัก
ค้ำงแรมที่เชียงใหม่ จำนวน 6 วัน (วันที่ 1 - 6 มีนำคม 2563) ดังนั้น นำย ก มีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปปฏิบัติงำนได้ระหว่ำงวันที่ 1 - 5 มีนำคม 2563 ดังนี้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

ค่ำพำหนะเดินทำงไป - กลับ มีสิทธิเบิกได้ทั้งไป และ กลับ เท่ำที่จ่ำยจริง
ค่ำเช่ำที่พัก

มีสิทธิเบิกได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มีนำคม 2563 รวมจำนวน 4 วัน
แต่ค่ำเช่ำที่พักของวันที่ 5 - 6 มีนำคม 2563 ไม่มีสิทธิเบิก เนื่องจำก
เหตุส่วนตัว

ค่ำเบี้ยเลี้ยง

มีสิทธิเบิกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2563 เวลำ 06.00 น ถึงวันที่
5 มีนำคม 2563 เวลำ 16.00 น.

คำอธิบำย
หลักเกณฑ์เดียวกับข้อ 5.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงประเทศชั่วครำว ข้อ 5.2.1 (4)
เบี้ยเลี้ยงเดินทำง ข้อ 5.2.2 (3) ค่ำเช่ำที่พัก และข้อ 5.2.3 (2) ค่ำโดยสำรเครื่องบิน

คำอธิบำย
ในกรณีผู้เดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมระยะเวลำที่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจ แต่เกิดเหตุสุดวิสัยเนื่องจำก
เจ็บป่วยระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่จนไม่สำมำรถเดินทำงกลับตำมกำหนดเวลำที่ได้รับอนุมัติได้นั้น ทั้งนี้ผู้ เดินทำง
มีสิทธิเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง และค่ำเช่ำที่พักในช่วงที่พักรักษำตัวได้

คำอธิบำย
กรณีกำรจัดฝึกอบรมสำมำรถจ้ำงเอกชนดำเนินกำรได้ ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยตำมประกำศนี้ โดยหลักฐำนกำรจ่ำยให้ใช้ใบเสร็จรับเงิ นของผู้รับจ้ำง (เอกชน)
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ทั้งนี้กำรจ้ำงเอกชนดำเนินกำรต้องจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และ
ค่ำเช่ำที่พัก ไม่ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ตำม
หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2560
อย่ำงไรก็ดี เพื่อเป็นกำรประหยัดงบประมำณของมหำวิทยำลัยขอให้ส่วนงำนดำเนินกำรเองห้ำมใช้
Organizer ทั้ ง นี้ โ ดยถื อ ปฎิ บั ติ ต ำมหนั ง สื อ ของกองแผนงำน ที่ ศธ 6600/ว 0934 ลงวั น ที่ 6 มี น ำคม
พ.ศ. 2558

คำอธิบำย
กรณีจัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย หมำยถึง กำรจัดฝึกอบรม โดยกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง เป็ น บุ ค คลภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย ให้ เ บิ ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยได้ ใ นอั ต รำเดี ย วกั บ ที่ จั ด ให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงำนภำยในมหำวิทยำลัย ยกเว้นมีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอื่น
กรณีโครงกำรจัดฝึกอบรมให้แก่บุ คคลภำยนอก ซึ่งโครงกำรกำหนดว่ำมีกำรจัดอำหำร ที่พัก หรือ
ยำนพำหนะให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมไว้ แต่ต่อมำผู้จัดไม่สำมำรถจัดให้ได้ หรือจัดให้ได้เพียงบำงส่วน ให้ผู้จัด
เบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมในลักษณะเหมำจ่ำย โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย ดังนี้
- ค่ำอำหำร เบิกจ่ำยตำมบัญชีหมำยเลข 3
- ค่ำเช่ำที่พัก เบิกจ่ำยตำมบัญชีหมำยเลข 2
- ค่ำพำหนะ เบิกจ่ำยตำมประกำศฯ ข้อ 5.1.3 (2)
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คำอธิบำย
พนักงำนประเภทคณำจำรย์ ที่มีตำแหน่งตั้งแต่รองศำสตรำจำรย์ หรือพนักงำนประเภทสนับสนุน
วิชำกำร ที่มีตำแหน่งตั้งแต่เชี่ยวชำญ ให้มีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเทียบเท่ำหัวหน้ำส่วนงำน

คำอธิบำย
หลักฐำนกำรจ่ำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินและวิธีกำรจ่ำยเงิน
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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