
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 2594/2563) 

เรื่อง หลักเกณฑและอตัราการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

............................................................. 
 

โดยเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหมี

ความเหมาะสม สอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย  การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 และ

บังเกิดประโยชนตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 37 (1) และ (5)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน พ.ศ. 2558 และขอ 30 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการงบประมาณ การเงินการ

พัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเดินทางไป

ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2563 จึงออกประกาศ

หลักเกณฑและอัตราการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานไว ดังนี ้

ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  2594/2563)  เรื่อง  

หลักเกณฑและอัตราการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน” 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 เปนตนไป 

       บรรดา  ประกาศ  คําสั่ง หรือขอกําหนดอื่นใดที่กําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือที่ขัดหรือ

แยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 

ขอ 3 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สวนงาน” หมายความวา   ส วนงานตามมาตรา  9  แห งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 

“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักและ

ผูอํานวยการสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก ตาม 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร

บุคคล พ.ศ. 2558  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

“ผูมีอํานาจอนุมัติ” หมายความวา อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

“ผูปฏิบัติงานใน 

 มหาวิทยาลัย” 

หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจางของสวน

ราชการ ลูกจางของมหาวิทยาลัย และใหหมาย

รวมถึงบุคคลท่ีมาชวยปฏิบัติงานดวย 

“ขอมูล  

 อิเล็กทรอนิกส” 

หมายความวา ขอความท่ีไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือ

ประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

“ลายมือชื่อดิจิทัล” หมายความวา ลายมือชื่อดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของ

บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ ซึ่งเปนขอความหรือ

สัญลักษณที่สรางขึ้นทางอิเล็กทรอนิกสโดยการ

คํานวณทางคณิตศาสตรเขารหัสอัลกอริทึมแบบ

อสมมาตร (Asymmetric Key Algorithms) บน

พ้ืนฐานวิทยาการเขารหัส (Encryption) และใชกับ

ระบบคูกุญแจ (Key Pair) โดยนําไปคํานวณรวมกับ

กุญแจสวนตัว (Private Key) ของผูลงลายมือชื่อใน

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ในลักษณะที่สามารถจะใช

กุญแจสาธารณะ (Public Key) ของผูลงลายมือชื่อ

ตรวจสอบไดวาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดสราง

ขึ้ น โดย กุญแจส วนตั ว  (Private Key) ของผู ล ง

ลายมือชื่อนั้นหรือไมและขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มี

การลงลายมือชื่อดังกลาวไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

ภายหลังการลงลายมือชื่อ 

“ระบบ” หมายความวา ระบบการขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

(Business Trip) ซึ่ ง ปฏิ บั ติ โ ดยผ านช อ ง ทา ง ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

“การเดินทางไป    

  ปฏิบัติงาน” 

หมายความวา การเดินทางไปปฏิบัติ งานชั่ วคราวนอก ท่ีตั้ ง

สํ า นั ก ง า น ซึ่ ง ป ฏิ บั ติ ง า น ป ก ติ  ต า ม คํ า สั่ ง

ผูบังคับบัญชา หรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติงานโดยปกติ 

รวมถึงการเดินทางไปเขารวมการอบรม การประชุม

ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง

วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ 
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การฝกศึกษา  การดูงาน การฝกงาน การลงนาม

ความรวมมือหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืนทั้งในประเทศ

และตางประเทศ หรือการอ่ืนใดที่ไดรับอนุมัติ 

“การเดินทาง 

  เปนหมูคณะ” 

หมายความวา   การเดินทางไปปฏิบัติงานในสถานที่และชวงเวลา

เดียวกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปและเปนการเดินทางไป

ปฏิบัติงานตามคําสั่งและภาระงานเดียวกันของสวน

งานเดียวกัน 

“คาเชาที่พัก” หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 

“ยานพาหนะ 

  ประจําทาง” 

หมายความวา รถไฟ  รถโดยสารประจําทาง ตามกฎหมายวาดวย

การขนสงทางบก และเรือโดยสารประจําทาง  

ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย และ

ใหหมายความถึงยานพาหนะอื่นใดท่ีใหบริการขนสง

แกบุคคลท่ัวไปเปนประจํา โดยมีเสนทางและอัตรา

คาโดยสารและคาระวางท่ีแนนอน 

“พาหนะสวนตัว” หมายความวา รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคลที่

มิใชของสวนงาน ทั้งนี้ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผู

เดินทางไปปฏิบัติงานหรือไมก็ตาม 
 

ขอ 4  การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 

 การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหผูมีอํานาจอนุมัติระยะเวลาเดินทางลวงหนา

หรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามความจําเปนและเหมาะสม 

กรณีผูเดินทางไปปฏิบัติงานไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบที่เก่ียวของ

แลว ใหขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งดวย 

  การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ใหอนุมัติระยะเวลาออก

เดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติงาน 1 วัน และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 1 วัน 

ขอ 5  ผูเดินทางไปปฏิบัติงานมีสิทธิเบิกคาใชจาย ไดแก 

          5.1 คาเบี้ยเลี้ยง 

          5.2 คาเชาที่พัก 

          5.3 คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ 

คาระวางบรรทุก และคาใชจายอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 

        5.4 คาลงทะเบียน 

                         5.5 คาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนตองจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเพื่อใหผูเดินทางไป

ปฏิบัติงานถึงจุดหมายหรือสถานที่ปฏิบัติงาน 

 



- 4 - 
 

ขอ 6 การเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกจายไดตาม บัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศนี ้

ขอ 7 การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรมใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานเบิกจายคาเชาที่

พักตามที่จายจริงแตไมเกินอัตรา ตามบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศนี ้

                         การเดินทางเปนหมูคณะ ใหพักรวมกัน 2 คนขึ้นไปตอหนึ่งหอง โดยใหเบิกคาเชาที่พักได

เทาที่จายจริง  ไมเกินอัตราคาเชาหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเปนที่ไม

อาจรวมกับผูอ่ืนได เชน เปนโรคติดตอรายแรง โดยมีใบรบัรองแพทย ใหเบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราคาเชา

หองพักคนเดียว 

                        อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน รองหัวหนาสวนงาน 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผูดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและ

เชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่หัวหนาสวนงานเห็นสมควร จะเบิกในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวหรือ

หองพักคูก็ได 

        กรณีผูเดินทางไปปฏิบัติงานเลือกเบิกคาท่ีพักในลักษณะเหมาจาย ใหเบิกจายลักษณะ

อยางเดียวตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปปฏิบัติงานคราวนั้น ไมวาจะเดินทางไปทองที่เดียวหรือหลาย

ทองท่ีก็ตาม 

      กรณีมีความจําเปนตองพักแรมในทองที่มีคาครองชีพสูงและเขตปริมณฑล ซึ่งราคา

หองพักมีราคาสูงมีความจําเปนตองเบิกเกินอัตรากําหนด  

(1) กรณีไมเกินรอยละ 25 ของราคาตามบัญชีหมายเลข 2 โดยหากใชงบประมาณของ

สํานักงานอธิการบดี ใหเปนดุลพินิจของอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย หากใชงบประมาณของสวน

งานใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาสวนงาน 

(2) กรณีเกินรอยละ 25 ของราคาตามบัญชีหมายเลข 2 ใหเสนอคณะกรรมการบริหารการ

คลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณา 

ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานโดยปกติ  ใหใชพาหนะประจําทาง พาหนะรับจางตามจายจริง  

สําหรับการเดินทางโดยพาหนะเครื่องบินหรือการเดินทางโดยรถไฟดวนพิเศษใหเดินทางไดเฉพาะผูดํารง

ตําแหนงตามบัญชีหมายเลข 3 แนบทายประกาศนี ้

        กรณีมีภารกิจจําเปนเรงดวนและจะตองปฏิบัติงานในทันที ซึ่งหากไมเดินทางโดย

เครื่องบินจะไมทันการและอาจเกิดความเสียหายตอสวนงาน ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนงานเจาของ

งบประมาณ   

  (1) กรณีใชงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี ใหเปนดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผูที่

อธิการบดีมอบหมาย 

  (2) กรณใีชงบประมาณของสวนงาน ใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาสวนงาน   

 ขอ 9 การเดินทางโดยพาหนะสวนตัวไปปฏิบัติงานจะตองใชพาหนะสวนสวนตัวตลอดเสนทาง

ในการไปปฏิบัติงานและตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอน จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยคาพาหนะใน

ลักษณะเหมาจายได  
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การอนุมัติใหใชยานพาหนะสวนตัวใหใชดุลยพินิจตามความจําเปน เหมาะสม และ

ประหยัด  โดยใหเบิกเงินชดเชยคาพาหนะตามอัตรา  ดังนี้ 

   9.1 รถยนตสวนบุคคล   กิโลเมตรละ 4 บาท 

   9.2 รถจักรยานยนตสวนบุคคล   กิโลเมตรละ 2 บาท 

   การคํานวณระยะทาง ใหคํานวณตามระยะทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถ

เดินทางไดโดยสะดวก กรณีท่ีไมมีเสนทางของกรมทางหลวงใหใชระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอ่ืนที่ตัด

ผาน เชน  เสนทางของเทศบาล และกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงและของหนวยงานอ่ืน ใหผูเดินทาง

เปนผูรับรองระยะทางในการเดินทาง   

   กรณีที่ผูเดินทางไมสามารถใชยานพาหนะสวนตัวไดตลอดเสนทางจะตองชี้แจงเหตุผล

ความจําเปนตอผูมีอํานาจอนุมัต ิ

           กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยใชยานพาหนะสวนบุคคล ผูเดินทางจะเรียกรอง

ใหทางมหาวิทยาลัยจายเงินใหนอกจากเงินชดเชยคาพาหนะอีกไมไดไมวากรณใีด ๆ 

  กรณเีดินทางโดยพาหนะสวนตัว เมื่อคํานวณระยะทางตามตามวรรคสองแลว  เงนิชดเชย

คาพาหนะในลักษณะเหมาจายสูงกวาคาใชจายในการเดินทางโดยเครื่องบิน  ใหเดินทางโดยเครื่องบินไดโดยไม

ตองขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ 

ขอ 10 การเบิกจายคาพาหนะรับจาง (TAXI) ใหเบิกจายไดตามที่จายจริงแตไมเกินอัตราเที่ยวละ 

500  บาท สําหรับการเดินทางขามเขตจังหวัดหรือระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดในเขตปริมณฑล ให

เบิกจายไดตามที่จายจริงแตไมเกินอัตราเที่ยวละ 600 บาท สําหรับการเดินทาง กรณีดังนี ้

  10.1 การเดินทางพรอมสัมภาระไปกลับระหวางที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติงานกับ

สถานียานพาหนะประจําทาง 

  10.2 การเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  10.3 การเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ไมมีรถประจําทาง 

  10.4 กรณีผูเดินทางไปปฏิบัติงานมีอุปกรณเครื่องใชที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 

และไมสะดวกเดินทางโดยรถประจําทาง 

ขอ 11 คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหเบิกจายตามที่จายจริงโดย

ประหยัด  ยกเวนเดินทางไปปฏิบัติงานโดยใชพาหนะสวนบุคคล 

ขอ 12 การเบิกจายเงินคาใชจายที่เก่ียวของกับการเดินทางไปปฏิบัติงานท่ีไดจายลวงหนารวมทั้ง

คายกเลิกตั๋วเดินทาง หรือคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ใหเบิกจายไดเทาที่จาย โดยจะตองมิใช

เหตุทีเ่กิดจากผูขอเดินทางไปปฏิบัติงาน  

ขอ 13 การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ 

 การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหผูมีอํานาจอนุมัติระยะเวลาเดินทาง

ลวงหนาหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามความจําเปนและเหมาะสม 
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        กรณีผูเดินทางไปปฏิบัติงานไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบท่ีเก่ียวของ

แลว ใหขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งดวย 

การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศชั่วคราว ใหอนุมัติ

ระยะเวลาออกเดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติงาน และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานภายในกําหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศนี ้

ขอ 14 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ไดแก 

       14.1 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

       14.2 คาที่พัก 

       14.3 คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  

คาระวางบรรทุก และคาใชจายอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 

       14.4 คาลงทะเบียน 

       14.5 คารับรอง 

       14.6 คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเพ่ือใหผูเดินทาง

ไปปฏิบัติงานถึงจุดหมายหรือสถานที่ปฏิบัติงาน 

 ขอ 15 การเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกจายลักษณะเหมาจาย ตามบัญชีหมายเลข 5 แนบ

ทายประกาศนี้ 

         ผูเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ ท่ีมิไดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ใหเบิก

คาอาหารและคาเครื่องดื่ม รวมทั้งคาภาษีและคาบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคา เรียกเก็บจากผู

เดินทางไปปฏิบัติงานไดเทาที่จายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดและใหเบิกคาใชสอย

เบ็ดเตล็ดไดในลักษณะเหมาจายภายในวงเงินที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามบัญชีหมายเลข 6 แนบทายประกาศนี้ 

         หากผูเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ ตามวรรคสองไปปฏิบัติงานตั้งแตเจ็ดวันข้ึนไป  

ใหเบิกคาทําความสะอาดเสื้อผาสําหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวันไดเทาที่จายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไข  

ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามบัญชีหมายเลข 6 แนบทายประกาศนี้ 

       ผูเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ จะเลือกเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

ไดเพียงอยางเดียวตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศคราวนั้น ไมวาจะเดินทางไป

ประเทศเดยีวหรือหลายประเทศก็ตาม 

ขอ 16  คาเชาท่ีพักในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ เบิกจายตาม บัญชีหมายเลข 7  

แนบทายประกาศนี้ 

ขอ 17  คารับรอง คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนตองจาย เนื่องจากการเดินทางไป

ปฏิบัติงานใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจอนุมัติ 

ขอ 18  คาธรรมเนียมหนังสือนําในการตรวจลงตรา (VISA) และคาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ราชการ (e-Passport) เบิกไดตามที่จายจริง 

 



 




