
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง    กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงินจากรายไดของมหาวทิยาลัย  

               ฉบับที่     20/2552   (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย) 
------------------------------------------------ 

 
 โดยที่ เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการจายคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ   
พนักงานมหาวิทยาลัย ไว 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม     
พ.ศ. 2551 ขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2552   ประกอบกับขอ 33 และขอ 34  ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหารการเงิน          
พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  13/2552         
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 
27 กันยายน  พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศกําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงินจากรายไดของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ใหมีรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย  ในงบประมาณรายจายประจําป งบดําเนินงาน เรียกวา 
“คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย” 
 2. บรรดา ระเบียบ ประกาศ หรือมติอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 
 3. ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  “ผูมีอํานาจอนุมัติ”  หมายถึง ผู บั ง คั บบัญช า  ผู มี อํ าน า จอนุ มั ติ ให พนั ก ง าน
มหาวิทยาลัยเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบ        
วาดวยการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูมีอํานาจอนุมัติดวย 

  “ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปปฏิบัติงาน 
  “การเดินทางไปปฏิบัติงาน” หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบวาดวยการ

เดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  “คาเชาที่พัก”  หมายถึง คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรม หรือที่ พักแรม 
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  “ยานพาหนะประจําทาง” หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายวาดวยการ

ขนสงทางบก  และเรือโดยสารประจําทาง  ตาม
กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย และให
หมายความรวมถึง ยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการ
ขนสงแกบุคคลทั่วไป เปนประจําโดยมีเสนทางและ
อัตราคาโดยสารและคาระวางที่แนนอน 

  “พาหนะสวนตัว”  หมายถึง รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคลที่
มิใชของสวนงาน ทั้งนี้ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของ     
ผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม 

 4. ผูที่เดินทางไปปฏิบัติงานจะตองขออนุมัติเดินทางตอผูมีอํานาจอนุมัติและเมื่อไดรับคําสั่งอนุมัติ
ใหเดินทางไปปฏิบัติงานแลว จึงจะมีสิทธิเบิกคาใชจายตามประกาศนี้ 
 5. สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผูเดินทางไปปฏิบัติงาน เกิดขึ้นตั้งแต
วันที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือวันออกเดินทางแลวแตกรณี 
 6. การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาผูเดินทางไปปฏิบัติงานหยุดที่ใด โดยไมมีเหตุอันควรหรือหยุดเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจสวนตัว ไมมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น 
 7. การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาผูเดินทางไปปฏิบัติงานไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการ
เดินทางจากองคกรหรือหนวยงานอื่นเต็มจํานวน ใหงดเบิกคาใชจายจากมหาวิทยาลัย 
  ถาผูเดินทางไปปฏิบัติงานไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางจากองคกรหรือหนวยงาน
อ่ืนเพียงบางสวน ก็ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายสมทบเฉพาะสวนที่ขาดจากมหาวิทยาลัยอีกได แตจะตองไมเกินสิทธิ  
ที่พึงไดรับตามประกาศนี้ 
 8. คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผูเดินทางไปปฏิบัติงาน ไดแก 
  (1)  คาเบี้ยเล้ียง 
  (2)  คาเชาที่พัก 
  (3)  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ คาระวางบรรทุก 
  (4)  คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อใหผูเดินทางไปปฏิบัติงาน
ถึงจุดหมายหรือสถานที่ปฏิบัติงาน 
 9. การเบิกจายคาเบี้ยเล้ียงเดินทาง ใหเบิกจายไดตามอัตรา ดังนี้ 
  (1)  คาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เบิกจายตามบัญชีหมายเลข  1 ทายประกาศนี้ 
  (2)  คาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ  เบิกจายตามบัญชีหมายเลข  2 ทายประกาศนี้ 
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 10. การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อคํานวณเบี้ยเล้ียงเดินทาง ใหนับตั้งแต   
ขณะเวลาที่ออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัติงาน
ตามปกติ แลวแตกรณี 
  การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศ เพื่อคํานวณเบี้ยเล้ียงเดินทางใหนับตั้งแต
เดินทางออกจากประเทศไทย จนเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
 11. การเดินทางไปปฏิบัติงานในกรณีที่มีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ช่ัวโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึง    
ยี่สิบสี่ ช่ัวโมงหรือเกินยี่สิบสี่ ช่ัวโมง สวนที่ไมถึงหรือสวนที่ เกินยี่สิบสี่ ช่ัวโมง นับไดเกินสิบสองชั่วโมง             
ใหนับเปนหนึ่งวัน 
  การเดินทางไปปฏิบัติงาน กรณีที่มิไดพักแรม ใหนับเวลาเดินทางยี่สิบสี่ช่ัวโมงเปน 1 วัน            
ถาไมถึงยี่สิบสี่ช่ัวโมงแตนับไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหนับเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมถึงสิบสองชั่วโมง แตเกิน    
หกชั่วโมง ใหนับเปนครึ่งวัน 
 12. การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรม ใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานเบิกจายคาเชาที่พัก
เทาที่จายจริง แตไมเกินอัตรา ดังนี้ 
  (1)  คาเชาที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เบิกจายตามบัญชีหมายเลข  3     

ทายประกาศนี้ 
  (2)  คาเชาที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ   เบิกจายตามบัญชีหมายเลข  4        

ทายประกาศนี้ 
 13. การเดินทางไปปฏิบัติงานโดยปกติ ใหใชพาหนะประจําทาง สําหรับการเดินทางโดยรถไฟดวน 
หรือดวนพิเศษ ช้ัน 1 (นั่งนอนปรับอากาศ) ใหเดินทางไดเฉพาะผูดํารงตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเฉพาะกลุมบริหารจัดการ
และกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ 
 14. การเดินทางโดยพาหนะเครื่องบิน ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  (1)  ผูดํารงตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร

วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เฉพาะกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ 
  (2)  ผูดํารงตําแหนงนอกเหนือจาก (1) ใหเดินทางไดเฉพาะกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อประโยชน

สวนงาน โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนุมัติ 
  (3)  การเดินทางที่ไมอยูในหลักเกณฑ  ตาม (1) (2) จะเบิกคาพาหนะไดไมเกินคาพาหนะ

ภาคพื้นดิน ตามสิทธิที่ผูดํารงตําแหนงนั้นพึงไดรับ 
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 15. การเดินทางโดยพาหนะสวนตัวไปปฏิบัติงาน ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะตองไดรับอนุมัติจาก     
ผูมีอํานาจอนุมัติกอน จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยคาพาหนะในลักษณะเหมาจายไดตามอัตราเงินชดเชยคาพาหนะ 
บัญชีหมายเลข 5 ทายประกาศนี้ 
 16. การเบิกจายเงินคาพาหนะรับจาง (TAXI) ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง สําหรับการเดินทางกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  (1)  การเดินทางไปกลับระหวางที่อยูที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติงานกับสถานียานพาหนะประจํา

ทาง หรือสถานที่จัดยานพาหนะที่ตองใชเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน 
  (2)  การเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
  (3)  การเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ไมมีรถประจําทาง 
  (4)  การเดินทางในกรณีผูเดินทางมีอุปกรณเครื่องใชที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน และไม

สะดวกเดินทางโดยรถประจําทาง 
 17. คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหเบิกจายไดตามที่จายจริงโดยประหยัด 
 18. ใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานตอผูมีอํานาจอนุมัติ ภายใน 7 วัน       
นับแตไดกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 
 19. แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน         
ใหเปนไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 20. หลักฐานประกอบการเบิกจายคาเชาที่พัก ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะใชใบเสร็จรับเงินหรือ       
ใบแจงรายการของโรงแรมหรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลวก็ได 
  การเบิกคาเชาที่พักในตางประเทศ ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะใชใบแจงรายการคาเชาที่พัก           
ที่บันทึกดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงวาไดรับชําระเงินจากผูเดินทางไปปฏิบัติงานแลว เปนหลักฐานในการ
ขอเบิกคาเชาที่พักโดยไมตองมีลายมือช่ือเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได ทั้งนี้ใหผูเดินทาง        
ลงลายมือช่ือรับรองวาไดชําระคาเชาที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บ นั้น 
 21. หลักฐานประกอบการเบิกจายคาโดยสารเครื่องบิน ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะใชสําเนาตั๋ว
โดยสารเครื่องบิน หรือกรณีซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินในระบบ Electronic Ticket ใหผูเดินทางไปปฏิบัติงาน     
ใชเอกสารที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) ซ่ึงระบุช่ือสายการบิน วันที่ออก ช่ือ/สกุล ของ        
ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน/ตนทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จํานวนเงินคาโดยสาร คาธรรมเนียม
อ่ืน ๆ และจํานวนเงินรวมเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย 
  ในกรณีผูเดินทางไปปฏิบัติงานซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ผานตัวแทนจําหนาย ใหแนบหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน พรอมสําเนาบัตรโดยสารเครื่องบินเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายดวย 
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 22. ผูเดินทางไปปฏิบัติงานผูใด รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานอันเปนเท็จตอผูบังคับบัญชา      
ถือเปนความผิดทางวินัย และหากมีการเบิกจายเงินคาเดินทางไปปฏิบัติงานโดยเจตนาทุจริต ใหถือเปนความผิด
วินัยรายแรง ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยโดยเครงครัด ตอไป 
 23. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการให
ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร  และคําสั่งของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
 
  ประกาศ   ณ   วันที ่  10   สิงหาคม   พ.ศ. 2552 
 
     (ลงนาม)            พงษศักดิ์    อังกสิทธิ์    

    (ศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์  อังกสิทธิ์)   
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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บัญชีหมายเลข  1 
อัตราการจายคาเบี้ยเล้ียงเดนิทางภายในประเทศ (เหมาจาย) 

 บาท : วัน 
ลําดับท่ี ตําแหนง จํานวนเงิน 

1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
  ประเภทคณาจารยประจํา ตําแหนง รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย 240 บาท 
  ประเภทนักวิจัย ตําแหนง นักวิจัยระดับสูง  นักวิจัยระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
 พนักงานสายบริหารวิชาการ ทุกตําแหนง  
 พนักงานสายปฏิบัติการ   
  -กลุมบริหารจัดการ ตําแหนง ผูบริหารระดับสูง  
2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 210 บาท 
   - ประเภทคณาจารยประจํา ตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
   - ประเภทนักวิจัย ตําแหนง นักวิจัยระดับตน นักวิจัยระดับกลาง  
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ  
   - กลุมบริหารจัดการ ตําแหนง ผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลาง  
   - กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ ตําแหนง  กลุมปฏิบัติงานทั่วไป    
     กลุมวิชาชีพเฉพาะ  
3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ  
   - กลุมบริการทั่วไป 180 บาท 
   - กลุมบริการฝมือ  

 
บัญชีหมายเลข  2 

อัตราคาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปปฏิบตัิงานตางประเทศ (เหมาจาย) 
 บาท : วัน 
ลําดับท่ี ตําแหนง จํานวนเงิน 

1 พนักงานมหาวิทยาลับสายวิชาการ 3,100 บาท 
     -ประเภทคณาจารยประจํา ตําแหนง รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย  
     -ประเภทนักวิจัย ตําแหนง นักวิจัยระดับสูง  นักวิจัยระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ ทุกตําแหนง  
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ   
    -กลุมบริหารจัดการ ตําแหนง ผูบริหารระดับสูง  
2 -พนักงานมหาวิทยาลัยทุกตําแหนงนอกเหนือจาก (1) 2,100 บาท 
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บัญชีหมายเลข  3 

อัตราคาเชาท่ีพักเดินทางไปปฏิบตัิงานภายในประเทศ  
 บาท : วัน 
ลําดับท่ี ตําแหนง จํานวนเงิน 

1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  เทาที่จายจริง 
      -ประเภทคณาจารยประจํา ตําแหนง รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย ไมเกิน 2,500 บาท 
      -ประเภทนักวิจัย ตําแหนง นักวิจัยระดับสูง  นักวิจัยระดับเชี่ยวชาญ  
        พิเศษ  
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ ทุกตําแหนง  
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ   
      -กลุมบริหารจัดการ ตําแหนง ผูบริหารระดับสูง  
2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เทาที่จายจริง 
      - ประเภทคณาจารยประจํา ตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย ไมเกิน 1,600 บาท 
      - ประเภทนักวิจัย ตําแหนง นักวิจัยระดับตน นักวิจัยระดับกลาง  
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ  
      - กลุมบริหารจัดการ ตําแหนง ผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลาง  
      - กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ ตําแหนง กลุมปฏิบัติงานทั่วไป  
                                                          ตําแหนง กลุมวิชาชีพเฉพาะ  
3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เทาที่จายจริง 
      - กลุมบริการทั่วไป ไมเกิน 1,000 บาท 
      - กลุมบริการฝมือ  

บัญชีหมายเลข  4 
อัตราคาเชาท่ีพักในการเดินทางไปปฏิบัตงิานตางประเทศ 

     บาท : วัน : คน 
ลําดับท่ี ตําแหนงผูเบิก ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน 
     -ประเภทคณาจารยประจํา ตําแหนง  10,000 บาท 7,000 บาท 4,500 บาท 
      รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย    
     -ประเภทนักวิจัย ตําแหนง นักวิจัยระดับสูง    
       ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ    
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ ทุกตําแหนง    
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ    
     -กลุมบริหารจัดการ ตําแหนง ผูบริหารระดับสูง    

2. พนักงานมหาวิทยาลัย ทุกตําแหนงนอกเหนือจาก (1) ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน 
  7,500 บาท 5,000 บาท 3,100 บาท 
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  ประเภท ก. ไดแกประเทศตอไปนี ้

1. ญ่ีปุน 2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
3. สหพันธรัฐรัสเซีย 4. สมาพันธรัฐสวิส 
5. สาธารณรัฐอิตาลี 6. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
7. ราชอาณาจักรสเปน 8. สหรัฐอเมริก 
9. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 10. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมณี 

11. สาธารณรัฐสิงคโปร 12. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
13. เครือรัฐออสเตรเลีย 14. แคนนาดา 
15. เติรกเมนิสถาน 16. ไตหวัน 
17. บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา 18. นิวซีแลนด 
19. มาเลเซีย 20. ปาปวนิวกีนี 
21. ราชรัฐลักเซมเบิรก 22. ราชรัฐโมนาโก 
23. ราชอาณาจักรกัมพูชา 24. ราชรัฐอันดอรรา 
25. ราชอาณาจักรนอรเวย 26. ราชอาณาจักรเดนมารก 
27. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 28. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 
29. ราชอาณาจักรสวีเดน 30. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด 
31. โรมาเนีย 32. รัฐสุลตานโอมาน 
33. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 34. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 
35. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 36. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส 
37. สาธารณรัฐซิลี 38. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
39. สาธารณรัฐตุรกี 40. สาธารณรัฐเซ็ก 
41. สาธารณรัฐประชาชนจีน 42. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
43. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร - เลสเต 44. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
45. สาธารณรัฐโปแลนด 46. สาธารณรัฐเปรู 
47. สาธารณรัฐฟลิปปนส 48. สาธารณรัฐฟนแลนด 
49. สาธารณรัฐมอลตา 50. สาธารณรัฐมอริเซียส 
51. สาธารณรัฐเยเมน 52. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
53. สาธารณรัฐสโลวัก 54. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
55. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน 56. สาธารณรัฐออสเตรีย 
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57. สาธารณรัฐอินเดีย 58. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
59. สาธารณรัฐแอฟริกาใต 60. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
61. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 62. สาธารณรัฐไอซแลนด 
63. สาธารณรัฐไอรแลนด 64. สาธารณรัฐฮังการี 
65. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 66. ฮองกง 

    
 
  ประเภท ข. ไดแกประเทศตอไปนี้ 

1. เครือรัฐบาฮามาส 2. จอรเจีย 
3. จาเมกา 4. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
5. มาชิโดเนีย 6. ยูเครน 
7. รัฐกาตาร 8. รัฐคูเวต 
9. รัฐบารเรน 10. รัฐอิสราเอล 

11. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 12. ราชอาณาจักรตองกา 
13. ราชอาณาจักรเนปาล 14. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน 
15. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 16. สหภาพพมา 
17. สหรัฐเม็กซิโก 18. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
19. สาธารณรัฐกานา 20. สาธารณรัฐแกมเบีย 
21. สาธารณรัฐโกตติวัวร (ไอเวอรี่โคส) 22. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
23. สาธารณรัฐคีรกิซ 24. สาธารณรัฐเคนยา 
25. สาธารณรัฐแคเมอรูน 26. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
27. สาธารณรัฐจิบูตี 28. สาธารณรัฐชาด 
29. สาธารณรัฐซิมบับเว 30. สาธารณรัฐเซเนกัล 
31. สาธารณรัฐแซมเบีย 32. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน 
33. สาธารณรัฐไซปรัส 34. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
35. สาธารณรัฐตูนิเซีย 36. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
37. สาธารณรัฐรัฐไนเจอร 38. สาธารณรัฐบุรุนดี 
39. สาธารณรัฐเบนิน 40. สาธารณรัฐเบลารุส 
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41. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 42. สาธารณรัฐปานามา 
43. สาธารณรัฐมอลโดวา 44. สาธารณรัฐมาลี 
45. สาธารณรัฐยูกันดา 46. สาธารณรัฐลัตเวีย 
47. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 48. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
49. สาธารณรัฐอารเจนตินา 50. สาธารณรัฐอารเมเนีย 
51. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 52. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 
53. สาธารณรัฐอิรัก 54. สาธารณอิสลามปากีสถาน 
55. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 56. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 
57. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 58. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 
  ประเภท ค. ไดแก ประเทศ รัฐ อ่ืน ๆ นอกจาก  ก.   ข. 
 
 

บัญชีหมายเลข  5 
อัตราเงินชดเชยคาพาหนะ (เหมาจาย) 

 
ลําดับที่ ประเภทยานพาหนะ อัตรา 

1. รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 
  ไมเกิน 2 บาท 

2. รถยนตสวนบคุคล กิโลเมตรละ 
  ไมเกิน 4 บาท 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สัญญาการยืมเลขท่ี               วันท่ี       สวนท่ี 1    
ชื่อผูยืม       จํานวนเงิน    บาท     
 

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
                ที่ทําการ     
                                            วันที ่       เดือน                 พ.ศ.    

 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 
เรียน    
 
 ตามคําสัง่/บนัทึกท่ี              ลงวันท่ี     ไดอนุมัติให  
ขาพเจา                                                ตําแหนง         
สังกัด          พรอมดวย    
เดินทางไปปฏิบัติงาน  ณ     
        

โดยเดินทางออกจาก     บานพัก   สํานักงาน   ประเทศไทย   ตั้งแตวันท่ี        

เวลา น. และกลับถึง    บานพัก   สํานักงาน     ประเทศไทย วันท่ี    
เวลา  น.  รวมเวลาไปปฏิบัตงิานครัง้นี้  วัน   ชั่วโมง   

 ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสําหรับ      ขาพเจา        คณะเดินทาง   
จํานวนเงินทั้งสิ้น บาท (     )  
ตามหลักฐานการจายเงนิดังแนบ ทั้งนี ้  ขาพเจาขอรับรองวารายการทีก่ลาวมาขางตนเปนความจรงิ และหลกัฐานการจาย
ที่สงมาดวย จํานวน                 ฉบับ  รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทกุประการ 
 
 
  ลงชื่อ  ผูขอรับเงิน 
 (                             ) 
 ตําแหนง    
                       
 
 


