
อัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏบิัติงาน/ฝกึอบรม 

ค่าเบ้ียเลี้ยง 
   - ในประเทศ 

ประเภทบุคคล ต่อวัน ต่อคน 
ผู้ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 360 บาท 
รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน ไม่เกิน 420 บาท 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี                
ที่ปรกึษาอธิการบดี ทีป่รกึษาหัวหน้าส่วนงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รบัเชิญภายนอก 

ไม่เกิน 510 บาท 

 
   - ต่างประเทศ 

ประเภทบุคคล อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 2,100 บาท 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี    
รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน 
ที่ปรกึษาอธิการบดี ทีป่รกึษาหัวหน้าส่วนงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รบัเชิญภายนอก 

ไม่เกิน 3,100 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าท่ีพัก 
   -  ในประเทศ 

ประเภทบุคคล ต่อวัน ต่อคน 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู ่

ผู้ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 1,500 บาท ไม่เกิน 900 บาท 
รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน ไม่เกิน 2,000 บาท - 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี                
ที่ปรกึษาอธิการบดี ทีป่รกึษาหัวหน้าส่วน
งาน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รบัเชิญภายนอก 

ไม่เกิน 3,000 บาท - 

 
   -  ต่างประเทศ 

ประเภทบุคคล อัตราส าหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน) 
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง ประเภท จ 

ผู้ปฏิบัตงิานใน
มหาวิทยาลัย 

ไม่เกิน 
7,500 

ไม่เกิน 
5,000 

ไม่เกิน 
3,100 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก 
อีกไม่เกิน 

ร้อยละ 40 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก 
อีกไม่เกิน 

ร้อยละ 25 
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
อธิการบดี    
รองอธิการบดี 
หัวหน้าส่วนงาน 
ที่ปรกึษาอธิการบดี 
ที่ปรกึษาหัวหน้า
ส่วนงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้รบัเชิญภายนอก 

ไม่เกิน 
10,000 

ไม่เกิน 
7,000 

ไม่เกิน 
4,500 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก 
อีกไม่เกิน 

ร้อยละ 40 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก 
อีกไม่เกิน 

ร้อยละ 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าพาหนะ 
1. รถยนต์มหาวิทยาลัย ให้เบิกเท่าทีจ่่ายจริง 
2. ยานพาหนะส่วนตัว  ให้เบกิเงินชดเชยค่าพาหนะ 

- รถยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ 4 บาท (สามารถเบิกค่าผา่นทางได้เท่าทีจ่่ายจริง) 
- รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 

3. ค่าพาหนะรบัจ้างหรือค่าพาหนะประจ าทาง เช่น รถประจ าทาง รถไฟ เรือข้ามฟาก ให้เบิกเท่าทีจ่่าย
จริง 

4. ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายเที่ยวละ (ไป-กลับ) ไม่เกิน 1,000 บาท                                  
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

5. ค่าเครื่องบิน เบิกช้ันประหยัดหรือช้ันต่ าสุดเท่าทีจ่่ายจริง 
 
ค่าลงทะเบียน 
เบิกได้เท่าทีจ่่ายจริงในอัตราที่ผูจ้ัดเรียกเก็บ  
 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทาง 

1. ค่าผ่านทาง เบิกเท่าที่จ่ายจรงิ 
2. ค่าที่จอดรถ เบิกเท่าทีจ่่ายจริง 
3. ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 1,000 บาท 
4. ค่าประกันการเดินทาง เบิกเท่าทีจ่่ายจริง 

 
 

เอกสารประกอบการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน/ฝึกอบรม 

1. ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัตงิาน/ฝกึอบรม  
2. หนังสือเชิญ,โครงการ (แนบพร้อมก าหนดการ) 
3. ใบเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (บ.๖-๑) 
4. หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม 
5. ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีไม่อาจเรียกเก็บใบเสรจ็จากผูร้ับเงินได้) (บ.๖-2) 
6. ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินในต่างประเทศ) 
7. ใบเสร็จรับเงิน (ค่าทีพ่ัก,ค่าน้ ามัน,ค่าต๋ัวเครือ่งบิน,ค่าธรรมเนยีมหนังสือเดินทาง,ค่าประกันการ 

เดินทาง ฯลฯ) 
8. หลักฐานประกอบการจ่ายอื่นๆ (รายละเอียดการเข้าพัก,รายละเอียดเที่ยวบินที่เดินทาง,ตั๋วค่าทางด่วน

ตั๋วค่าที่จอดรถ,อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) 
 
 
 
 
 



ข้อปฏิบัติ และข้อควรทราบส าหรับผู้ขออนุมตัิเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน/ฝึกอบรม 

๑. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิานต้องขออนมุัติในหลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วันท าการ (หากต้องการยืมเงินทดรองจ่าย
ต้องยื่นเอกสารก่อนอย่างน้อย 7 วันท าการ)  โดยต้องแนบเอกสารประกอบการขออนุมัติ ดังนี ้
1.1  ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม 
1.2   หนังสือเชิญ,โครงการ (แนบพรอ้มก าหนดการ) 

๒. ผู้ขออนุมัตเิบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ภายใน 15 วันหลังจากเดินทางกลบั              
โดยต้องแนบเอกสารประกอบการขออนมุัติเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.1  เอกสารการขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัตงิานที่ได้รบัการอนุมัตเิรียบร้อยแล้ว 
2.2  หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม 
2.3  เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- กรณีเบิกค่าเบ้ียเลี้ยง  เบิกได้เฉพาะกรณีที่การเดินทางมีการพักแรม หรอืเดินทางไม่น้อยกว่า 

๑๒ ช่ัวโมง และไม่มีการเลี้ยงอาหาร หากมีการเลี้ยงอาหารแต่ไม่ครบ ๓ มื้อ ให้เบิกได้เฉพาะ
มื้อที่ไม่มกีารเลี้ยงอาหารเท่านั้น (ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการเบิก) โดยใหล้งรายละเอียด
รับรองการเลี้ยงอาหารในช่องหมายเหตุในเอกสารใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน 

- กรณีเบิกค่าท่ีพัก แนบเอกสารใบเสรจ็รบัเงิน พร้อม Portfolio ที่ระบุช่ือผูเ้ข้าพัก หมายเลข
ห้องพกั วันที่เข้าพัก และวันที่ออกจากห้องพัก 

- กรณีเบิกค่ายานพาหนะ 
๑) ค่าชดเชยน้ ามัน (กรณีเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว) ใหร้ะบุรายละเอียด              

การเดินทางในใบรับรองการจ่ายเงิน 
๒) ค่าน้ ามัน (กรณีเดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย) แนบใบเสรจ็รบัเงินค่าน้ ามัน 
๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีเดินทางด้วยรถโดยสาร) ใหร้ะบรุายละเอียด             

การเดินทางพร้อมระบุค่าใช้จ่ายในใบรับรองการจ่ายเงิน 
๔) กรณีเช่าเหมายานพาหนะ แนบเอกสารใบเสรจ็รับเงินค่าเช่า พร้อมท าเรื่องจัด

จ้างเช่ายานพาหนะทีห่น่วยพัสด ุ
๕) กรณีเดินทางด้วยเครื่องบิน  แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อม 

หลักฐานแสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Reciept) ที่ระบุช่ือสายการบิน 
วันที่ออก ช่ือ-สกุลของผูเ้ดินทาง ต้นทาง-ปลาย เลขที่เที่ยวบนิ วันเวลาที่เดินทาง 

- กรณีเบิกค่าลงทะเบียน  แนบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการอบรม/สัมมนา ในหลักสูตร
นั้นๆ    

- กรณีเบิกค่าทางด่วน  แนบเอกสารการเรียกเก็บค่าผ่านทางด่วน และรับรองการจ่ายเงินใน
ใบรับรองการจ่ายเงิน 

- กรณีเบิกค่าวีซ่า  แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าวีซ่า 
- กรณีเดินทางไปต่างประเทศ   

๑) กรณีแลกกับธนาคาร แนบเอกสารแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราของธนาคาร  
๒) กรณีมิได้แลกเปลี่ยนกับธนาคาร ให้ถืออัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ๑ วันท าการก่อนเดินทาง ๑ วัน และ ๑ วันหลังกลบั โดยแนบหลกัฐานอัตรา
การแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย 



๓) กรณีใช้บัตรเครดิต  ให้ถืออัตราตามใบแจ้งยอด โดยแนบหลักฐานใบแจ้งยอด      
กรณีใช้บัตรเครดิตของคู่สมรส ให้แนบหลักฐาน พร้อมส าเนาทะเบียนสมรส 

 
 


