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บัญชหีมายเลข 1 

อัตราคาเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศช่ัวคราว 

ประเภท/ระดับ อัตรา 

คาเบี้ยเล้ียง 

(บาท/คน/วัน) 

ปฏิบัติการทั่วไป: ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, ชํานาญงานพิเศษ 

ปฏิบัติงานเฉพาะ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ 

240 

วิชาการ: ทําหนาที่สอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา :  อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย 

ทําหนาที่สอนและวิจัย ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา :   อาจารย, อาจารยชํานาญการ 

 

ผูอํานวยการ: ผูอํานวยการสํานักงานสภาหาวิทยาลัย  ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการกอง

บริหารงานสวนงาน 

ผูบริหาร :  ผูชวยอธิการบดี รองหัวหนาสวนงาน  ผูชวยหัวหนาสวนงาน 

ประเภทอื่น : บุคคลภายนอก  นักศึกษา 

 

วิชาการ: ทําหนาที่สอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา :  รองศาสตราจารย, ศาสตราจารย ขึ้นไป 

ทําหนาที่สอนและวิจัย ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา :  อาจารยเช่ียวชาญ, อาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ 

อํานวยการ:  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   

ผูบริหาร: อธิการบดี  รองอธิการบดี  หัวหนาสวนงาน   

270 
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บัญชหีมายเลข 2  

อัตราคาเชาท่ีพัก 

ประเภท/ระดับ 

อัตราคาเชาที่พัก (บาท/คน/วัน) 

เหมา

จาย 

จายจริง 

พักเดี่ยว พักคู 

ปฏิบัติการทั่วไป: ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, ชํานาญงานพิเศษ 

ปฏิบัติงานเฉพาะ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ 

800 1,500 850 

วิชาการ: ทําหนาที่สอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา:อาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

ทําหนาท่ีสอนและวิจัย ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา : อาจารย, อาจารยชํานาญการ 

ผูอํานวยการ: ผูอํานวยการสํานักงานสภาหาวิทยาลัย  ผูอํานวยการกอง  

ผูอํานวยการกองบริหารงานสวนงาน 

ผูบริหาร :  ผูชวยอธกิารบดี  รองหัวหนาสวนงาน  ผูชวยหัวหนาสวนงาน 

วิชาการ: ทําหนาที่สอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา:รองศาสตราจารย

,ศาสตราจารย  

ทําหนาท่ีสอนและวิจัย ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา : อาจารยเช่ียวชาญ, อาจารย

เช่ียวชาญพิเศษ 
1,200 2,200 1,200 

อํานวยการ:  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   

ผูบริหาร:  รองอธิการบดี  หัวหนาสวนงาน   

วิชาการ: ศาสตราจารยพิเศษ 
1,200 2,500 1,400 

บริหาร: อธิการบดี 
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บัญชีหมายเลข  3 

คาพาหนะเดินทางโดยรถไฟดวนพิเศษ และพาหนะเครื่องบินสาํหรับผูดํารงตําแหนง  ดังน้ี 

ลําดับ ตําแหนง เคร่ืองบิน รถไฟดวนพิเศษ 

1 ปฏิบัติการทั่วไป : ชํานาญงาน, ชํานาญงานพิเศษ 

ปฏิบัติงานเฉพาะ : ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ 
ชั้นประหยัด ดวนพิเศษ 

2 วิชาการ: ทําหนาท่ีสอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา: ผูชวยศาสตราจารย, 

รองศาสตราจารย 

ทําหนาท่ีสอนและวิจัย ตํ่ากวาระดับอุดมศึกษา : อาจารยชํานาญการ 

อาจารยเช่ียวชาญ, อาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ 

ชั้นประหยัด ดวนพิเศษ 

3 ผูอํานวยการ: ผูอํานวยการสํานักงานสภาหาวิทยาลัย  ผูอํานวยการกอง  

ผูอํานวยการกองบริหารงานสวนงาน, ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูบริหาร: รองอธิการบดี,หัวหนาสวนงาน,ผูชวยอธิการบดี, รองหัวหนาสวน

งาน,ผูชวยหัวหนาสวนงาน 

ชั้นประหยัด ดวนพิเศษ 

4 วิชาการ: ทําหนาท่ีสอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา :  ศาสตราจารย ชั้นธุรกิจ ดวนพิเศษ 

5 วิชาการ: ศาสตราจารยพิเศษ 

บริหาร: อธิการบดี 
ชั้นธรุกิจ ดวนพิเศษ 

 

บัญชหีมายเลข 4 

ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศช่ัวคราว 

ประเทศท่ีเดินทางไปปฏิบัติงาน กอนเริ่มปฏิบัตงิาน หลังเสร็จส้ินการปฏิบัตงิาน 

ก. ทวีปเอเชีย ไมเกิน 24 ชั่วโมง ไมเกิน 24 ชั่วโมง 

ข. ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  ประเทศในทวีปยุโรปหรือ

ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 

ไมเกิน 48 ชั่วโมง ไมเกิน 48 ชั่วโมง 

ค. ประเทศในอเมริกาใต หรือประเทศในทวีปแอฟริกา ไมเกิน 72 ชั่วโมง ไมเกิน 72 ช่ัวโมง 
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บัญชหีมายเลข 5 

คาเบ้ียเล้ียงเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ 

ประเภท/ระดับ อัตรา 

คาเบี้ยเล้ียง 

(บาท/คน/วัน) 

ปฏิบัติการทั่วไป: ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, ชํานาญงานพิเศษ 

ปฏิบัติงานเฉพาะ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ 

2,100 

วิชาการ: ทําหนาท่ีสอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา : อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย 

ทําหนาท่ีสอนและวิจัย ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา :  อาจารย, อาจารยชํานาญการ 

 

ผูอํานวยการ: ผูอํานวยการสํานักงานสภาหาวิทยาลัย  ผูอํานวยการกอง   

ผูอํานวยการกองบริหารงานสวนงาน 

ผูบริหาร :  ผูชวยอธิการบดี  รองหัวหนาสวนงาน  ผูชวยหัวหนาสวนงาน 

ประเภทอื่น : บุคคลภายนอก  นักศึกษา 

 

วิชาการ: ทําหนาท่ีสอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา : รองศาสตราจารย, ศาสตราจารย ข้ึนไป                   

ทําหนาท่ีสอนและวิจัย ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา : อาจารยเช่ียวชาญ, อาจารยเช่ียวชาญพิเศษ 

อาํนวยการ:  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   

ผูบริหาร: อธิการบดี  รองอธิการบดี  หัวหนาสวนงาน   

3,100 

 

บัญชหีมายเลข 6 

กรณีไมเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางแบบเหมาจาย (การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ) 

อาหาร บาท/วัน 

(1) คาอาหารและเครื่องดื่ม คาการบริการที่

โรงแรม (เบิกเทาที่จายจริง) 

 

ไมเกิน 4,500 บาท/วัน 

(2) ทําความสะอาดเส้ือผาระยะเวลาเกิน 7 วัน

(เบิกเทาที่จายจริง) 

ไมเกิน 500 บาท/วัน 

(3) คาใชสอยเบ็ดเตล็ด (เบิกแบบเหมาจาย) ไมเกิน 500 บาท/วัน 
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บัญชหีมายเลข 7 

อัตราคาเชาที่พักเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ 

ประเภท/ระดับ ประเทศกลุม ก ประเทศกลุม ข ประเทศกลุม ค ประเทศกลุม ง ประเทศกลุม จ 

เดี่ยว คู เดี่ยว คู เดี่ยว คู เดี่ยว คู เดี่ยว คู 

ปฏบิตักิารทั่วไป : ปฏบิัติงาน, ชํานาญงาน,  

ชํานาญงานพิเศษ 

ปฏบิตังิานเฉพาะ :ปฏิบัติการ,ชํานาญการ, 

ชํานาญการพิเศษ 

7,500 5,250 5,000 3,500 3,100 2,170 10,500 7,350 9,375 6,562.50 

วิชาการ: ทําหนาที่สอนและวิจัยระดับอดุมศึกษา:  

อาจารย, ผูชวยศาสตราจารยทําหนาท่ีสอนและวิจัย 

ต่ํากวา 

ระดับอุดมศึกษา : อาจารย, อาจารยชํานาญการ 

          

ผูอาํนวยการ: ผูอํานวยการสํานักงานสภา

มหาวทิยาลัย  ผูอํานวยการกอง  อํานวยการกอง

บริหารงานสวนงาน 

ผูบริหาร :  ผูชวยอธิการบดี  รองหัวหนาสวนงาน 

ผูชวยหัวหนาสวนงาน 

ประเภทอื่น : บุคคลภายนอก  นักศกึษา 

          

วิชาการ: ทําหนาที่สอนและวิจัย 

ระดับอุดมศึกษา: รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย ขึ้นไปทําหนาท่ีสอนและวิจัย ต่ํากวา

ระดับอุดมศึกษา:อาจารยเชี่ยวชาญอาจารย

เชี่ยวชาญพิเศษ 

อํานวยการ: ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   

ผูบริหาร: อธิการบดี,รองอธิการบด,ีหัวหนาสวนงาน  

10,000 - 7,000 - 4,500 - 14,000 - 12,500 - 
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รายช่ือประเทศประเภท ก ข ค ง และ จ 

ลําดับ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ. 

1 แคนาดา เครือรัฐบาฮามาส ไดแก ประเทศ 

รัฐ เมืองอ่ืน ๆ 

นอกจากท่ี

กําหนดใน

ประเภท ก. 

ประเภท ข. 

ประเภท ง. 

และประเภท จ. 

 

ญ่ีปุน ราชอาณาจักร

เบลเย่ียม 

2 เครือรัฐ

ออสเตรเลีย 

จอรเจีย สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส 

ราชอาณาจักร

สเปน 

3 ไตหวัน จาเมกา สหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธ

สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

4 เตริกเมนิสถาน เนการาบรูไนดา

รุสซาลาม 

สมาพันธรัฐสวิส สหรัฐอเมริกา 

5 นิวซีแลนด มาซิโดเนีย สาธารณรัฐอิตาลี สหราช

อาณาจักร 

บริเตนใหญและ

ไอรแลนดเหนือ 

6 บอสเนียและเฮอร

เซโกวีนา 

ยูเครน  สาธารณรัฐ

โปรตุเกส 

7 ปาปวนิวกีนี รัฐกาตาร  สาธารณรัฐ

สิงคโปร 

8 มาเลเซีย รัฐคูเวต   

9 ราชรัฐโมนาโก รัฐบาหเรน   

10 ราชรัฐลักเซมเบิรก รัฐอิสราเอล   

11 ราชรัฐอันดอรรา ราชอาณาจักร

ซาอุดิอาระเบีย 

  

12 ราชอาณาจักร

กัมพูชา 

ราชอาณาจักร

ตองกา 

  

13 ราชอาณาจักร

เดนมารก 

ราชอาณาจักรฮัซ

ไมตจอรแดน 
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ลําดับ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ. 

14 ราชอาณาจักร

นอรเวย 

สหพันธ

สาธารณรัฐ

ไนจีเรีย 

  

15 ราชอาณาจักร

เนเธอรแลนด 

สหภาพพมา   

16 ราชอาณาจักร

โมร็อกโก 

สหรัฐเม็กซิโก   

17 ราชอาณาจักร

สวาซิแลนด 

สหสาธารณรัฐ

แทนซาเนีย 

  

18 ราชอาณาจักร

สวีเดน 

สาธารณรัฐกานา   

19 รัฐสุลตานโอมาน สาธารณรัฐ

แกมเบีย 

  

20 โรมาเนีย สาธารณรัฐโกตดิ

วัวร (ไอเวอรี่โคส) 

  

21 สหพันธสาธารณรัฐ

บราซิล 

สาธารณรัฐ

คอสตาริกา 

  

22 สหพันธสาธารณรัฐ

ยูโกสลาเวีย 

สาธารณรัฐคีรกิซ   

23 สหรัฐอาหรับอิ

มิเรตส 

สาธารณรัฐเคนยา   

24 สาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต) 

สาธารณรัฐ

แคเมอรูน 

  

25 สาธารณรัฐ

โครเอเชีย 

สาธารณรัฐ

คาซัคสถาน 

  

26 สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐจิบูตี   

27 สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐชาด   

28 สาธารณรัฐตุรกี สาธารณรัฐ

ซิมบับเว 
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ลําดับ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ. 

29 สาธารณรัฐ

บัลแกเรีย 

สาธารณรัฐ

เซเนกัล 

  

30 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

สาธารณรัฐ

แซมเบีย 

  

31 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชน

แอลจีเรีย 

สาธารณรัฐเซียร

ราลีโอน 

  

32 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ติมอร – เลสเต 

สาธารณรัฐไซปรัส   

33 สาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐ

ตรินิแดดและ

โตเบโก 

  

34 สาธารณรัฐ

โปแลนด 

สาธารณรัฐตูนิเซีย   

35 สาธารณรัฐ

ฟนแลนด 

สาธารณรัฐทาจิกิ

สถาน 

  

36 สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส 

สาธารณรัฐเนปาล   

37 สาธารณรัฐมอริ

เซียส 

สาธารณรัฐ

ไนเจอร 

  

38 สาธารณรัฐมอลตา สาธารณรัฐบุรุนดี   

39 สาธารณรัฐ

โมซัมบิก 

สาธารณรัฐเบนิน   

40 สาธารณรัฐเยเมน สาธารณรัฐ

เบลารุส 
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41 สาธารณรัฐ

ลิทัวเนีย 

สาธารณรัฐ

ประชาชน

บังกลาเทศ 

  

42 สาธารณรัฐสโลวกั สาธารณรัฐ

ปานามา 

  

43 สาธารณรัฐ

สโลวีเนีย 

สาธารณรัฐ

มอลโดวา 

  

44 สาธารณรัฐ

ออสเตรีย 

สาธารณรัฐมาลี   

45 สาธารณรัฐ

อาเซอรไบจาน 

สาธารณรัฐ

ยูกันดา 

  

46 สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐลัตเวีย   

47 สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคม

นิยม

ประชาธิปไตยศรี

ลังกา 

  

48 สาธารณรัฐ

เอสโตเนีย 

สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม 

  

49 สาธารณรัฐ

แอฟริกาใต 

สาธารณรัฐ

อารเจนตินา 

  

50 สาธารณรัฐ

ไอซแลนด 

สาธารณรัฐ

อารเมเนีย 

  

51 สาธารณรัฐ

ไอรแลนด 

สาธารณรัฐ

อาหรับซีเรีย 

  

52 สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐอิรัก   

53 สาธารณรัฐเฮล

เลนิก (กรีซ) 

สาธารณรัฐ

อิสลามปากีสถาน 
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54 ฮองกง สาธารณรัฐ

อิสลามมอริเตเนีย 

  

55  สาธารณรัฐ

อิสลามอิหราน 

  

56  สาธารณรัฐอุซ

เบกิสถาน 

  

57  สาธารณรัฐ

แอฟริกากลาง 

  

58  สาธารณรัฐ

อาหรับอียิปต 

   

 

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


