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การเดินทางไปราชการ
-------------------------------“การเดินทางไปราชการภายในประเทศ” หมายความวา การเดิ นทางภายในประเทศ เพื่อเขาร วมประชุม อบรม
สัมมนา เสนอผลงาน ศึกษาดูงาน นิเทศ หรืองานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะฯ
“การเดินทางไปราชการตางประเทศ” หมายความวา การเดินทางไปตางประเทศ เพื่อเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
เสนอผลงาน ศึกษาดูงาน นิเทศ หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะฯ
“ผูเ ดิ นทางไปราชการ” หมายความวา อาจารย เจาหนาที่ และนิสิ ต คณะเภสั ช ศาสตร ที่ เ ดิ นทางไปราชการ
ภายในประเทศ

การเดินทางไปราชการของบุคลากร
1. การขออนุมัติไปราชการ ใหผูเดินทางไปราชการปฏิบัติดังนี้
1.1 กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมขออนุมัติไปราชการ เสนอตอหัวหนาภาค / หัวหนาสํานักงาน เพื่อขอความ
เห็นชอบ
1.2 เสนองานบุคคลคณะฯ โดยตองแนบเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือเชิญประชุม
- โครงการประชุม กําหนดการประชุม หรือโครงการจากหนวยงานตนเรื่อง
1.3 เสนอผานการเงินคณะฯ เพื่อตรวจสอบประมาณการคาใชจาย และระบุประเภทเงินที่ใช
1.4 เสนอตอคณบดี / อธิการบดี เพื่อขออนุมัติ ดังนี้
- การเดินทางไปราชการภายในประเทศ ใหขออนุมัติตอคณบดี (เอกสารหมายเลข 1)
- การเดินทางไปราชการตางประเทศ ใหขออนุมัติตออธิการบดี (เอกสารหมายเลข 2)
2. เมื่อไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการแลว ผูเดินทางไปราชการสามารถยืมเงินเพื่อใชสํารองจายเปนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ จากการเงินคณะฯ ลวงหนาอย างนอย 3 วัน หรื อจากกองคลังมหาวิทยาลัย ล วงหนาอยางนอย 1
สัปดาห โดยกรอกแบบฟอรมใบยืมเงิน และแนบสําเนาเอกสารตามขอ 1. เสนอผานหัวหนาภาค / หัวหนาสํานักงาน และสงยืม
เงินที่งานการเงินคณะฯ / มหาวิทยาลัย แลวแตกรณี
3. เมื่อการเดินทางไปราชการเสร็จสิ้นแลว ใหผูเดินทางไปราชการ ปฏิบัติดังนี้
3.1 จัดทํารายงานการเดินทาง โดยดูรายละเอียดอัตราการเบิกคาใชจายจากสรุปอัตราคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ
3.2 จัดสงรายงานการเดินทางใหการเงินคณะฯ ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากการเดินทางไปราชการ โดย
แนบเอกสารดังนี้
- สําเนาขออนุมัติไปราชการที่อนุมัติแลว (ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
- สําเนาหนังสือเชิญประชุม โครงการประชุม และกําหนดการประชุม
- ตั๋วเครื่องบินและใบเสร็จรับเงิน (ถาเดินทางโดยเครื่องบิน)
- ใบเสร็จรับเงินและ Folio ของโรงแรม (ถาพักโรงแรมหรือหอพัก)
- ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน (ถามีการเก็บคาลงทะเบียน)
4. ในกรณีที่ขออนุมัติ เดินทางไปราชการดวยตนเองโดยไมไ ดรับมอบหมายจากคณบดี ให จัดทําสรุปรายงานการ
ประชุม อบรม สัมมนา ดังกลาว สงงานบุคคลคณะฯ
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ภาพแสดงขันตอนการเดินทางไปราชการของบุคลากร
กรอกแบบฟอร์ มขออนุมัติไปราชการ พร้ อมแนบ
- สําเนาหนังสือเชิญประชุม
- โครงการประชุม
- กําหนดการประชุม
หัวหน้ าภาค / หัวหน้ าสํานักงาน
งานบุคคล
งานการเงินตรวจสอบงบประมาณ
อนุมตั ิโดยคณบดี / อธิการบดี
ยืมเงิน ณ การเงินคณะฯ / กองคลังมหาวิทยาลัย ก่อนจัดโครงการ 15 วัน
เดินทางไปราชการตามทีอนุมัติ
ทํารายงานการเดินทางเพือเบิกจ่ายเงิน ณ งานการเงินคณะฯ ภายใน 7 วัน
จัดทําสรุปรายงานการประชุม อบรม ส่งงานบุคคล
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อัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และหลักเกณฑการ
เบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2554 พอสรุปไดดังนี้

อัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
1. คาเบี้ยเลี้ยง
อัตราการเบิกจาย
ระดับ
1-8
9 ขึ้นไป

ประเภท ก.
240
270

ประเภท ข.
144
162

เกณฑการเบิกจาย
1. ประเภท ก. ไดแก การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นที่ที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ และการเดินทาง
ไปราชการจากอําเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอําเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน
2. ประเภท ข. ไดแก การเดินทางในทองที่อื่นนอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และการเดินทางไปราชการในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
3. ใชหลักเหมาจาย โดยนับเวลา 24 ชั่วโมง เปน 1 วัน เศษที่เกิน 12 ชั่วโมง ใหนับเปน 1 วัน โดยเริ่มนับตั้งแตเวลา
ออกจากที่อยูหรือทํางานปกติ จนกลับถึงที่อยูหรือที่ทํางานปกติ แลวแตกรณี
4. กรณีมิ ไดมีการพักแรม หากนับไดไ มถึง 24 ชั่ วโมง แตเ กิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปน 1 วัน หากนับได ไมเกิน 12
ชั่วโมง แตเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ใหถือเปนครึ่งวัน (ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงในอัตรากึ่งหนึ่งจากตารางอัตราการเบิกจาย
ขางตน)
2. คาเชาที่พัก
ใหเบิกจายตามที่จายจริงและตองมีใบเสร็จรับเงิน และ Folio โดยมีอัตราการเบิกจายดังนี้
ระดับ
พักคนเดียว (บาท : วัน : คน)
พักคู (บาท : วัน : คน)
1–8
1,500
850
9
2,200
1,200
10 ขึ้นไป
2,500
1,400
สามารถเบิกเพิ่มไดอีก 25% ในจังหวัดที่มีคาครองชีพสูงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งไดแก
14. จังหวัดสระบุรี
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดกระบี่
15. จังหวัดอุบลราชธานี
3. จังหวัดกาญจนบุรี
16. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดขอนแกน
17. จังหวัดเชียงใหม
5. จังหวัดจันทบุรี
18. จังหวัดนครปฐม
6. จังหวัดเชียงราย
19. จังหวัดนนทบุรี
7. จังหวัดตราด
20. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
8. จังหวัดนครราชสีมา
21. จังหวัดเพชรบุรี
9. จังหวัดปทุมธานี
22. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดพังงา
23. จังหวัดสงขลา
11. จังหวัดเพชรบูรณ
24. จังหวัดสมุทรสาคร
12. จังหวัดระยอง
25. จังหวัดสุราษฎรธานี
13. จังหวัดสมุทรปราการ
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3. คาพาหนะ
3.1 รถโดยสารประจําทาง ใหเบิกไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด โดยไมเกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกกลางกําหนด
3.2 รถไฟ ใหเบิกไดเทาที่จายจริง โดยถาเดินทางโดยรถดวนหรือรถดวนพิเ ศษ ชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บน
อ.ป.) ใหเบิกไดเฉพาะผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเทา
3.3 รถรับจาง ใหเบิกจายในกรณีที่เสนทางนั้นไมมีรถประจําทาง กรณีเรงดวน หรือมีสัมภาระในการเดินทาง กรณี
การเดินทางขามเขตจังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดอื่นที่มีเขตติดตอกรุงเทพ เบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินเที่ยวละ 600 บาท กรณีการ
เดินทางขามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพ เบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินเที่ยวละ 500 บาท
3.4 รถยนตสวนตัว ใหเบิกในอัตราเหมาจาย กิโลเมตรละ 4 บาท โดยใหคํานวณระยะทางตามเสนทางของกรมทาง
หลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางไดโดยสะดวกและปลอดภัย
3.5 เครื่องบิน
3.5.1 การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินของขาราชการ ใหเบิกจาย ดังนี้
ระดับ
เครื่องบิน
6 ขึ้นไป
- ชั้นประหยัด (Y. Class)
9 ขึ้นไป
- ชั้นธุรกิจ (J. Class)
10 ขึ้นไป
- ชั้นหนึ่ง (First Class)
- ระดับ 1-5 กรณีมีความจําเปนเรงดวน ใชชั้นประหยัดได โดยทําบันทึกขอความขออนุมัติเดินทางเปนกรณี
พิเศษ (พรอมกับชี้แจงเหตุผล) ยื่นตอคณบดี
- ถาไมเขากรณีใดเลย ใหเบิกเทาภาคพื้นดิน
3.5.2 การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเบิกจายดังนี้
- พนักงานสายวิชาการ ตองดํารงตําแหนงตั้งแตระดับหัวหนาสาขาวิชา หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือเคยรับ
ราชการและมีตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไปกอนบรรจุเปนพนักงาน จึงจะสามารถเบิกจายคาเครื่องบินได
- พนักงานสายบริการ ตองดํารงตําแหนงหัวหนางานขึ้นไป หรือเคยรับราชการและมีตําแหนงระดับ 6 ขึ้น
ไปกอนบรรจุเปนพนักงาน จึงจะสามารถเบิกจายคาเครื่องบินได
- พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมเขากรณีใดเลย แตในกรณีจําเปนเรงดวน ใหเบิกชั้นประหยัดได โดยทําบันทึก
ขอความขออนุมัติเดินทางเปนกรณีพิเศษ (พรอมชี้แจงเหตุผลประกอบ) ยื่นตอคณบดี
3.5.3 หลักฐานการเบิกจายเงินคาเดินทางโดยเครื่องบิน ไดแก
- ใบเสร็จรับเงินคาตั๋วเครื่องบิน (จากบริษัททัวร หรือสายการบิน)
- ตั๋วเครื่องบิน (Ticket) หรือใบรายงานเที่ยวบิน (E-Ticket) ที่ออกโดยสายการบิน
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อัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
1. ระยะเวลาการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ใหอนุมัติระยะเวลาออกเดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติ
ราชการ และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการภายในกําหนดเวลา ดังนี้
กอนเริ่ม
หลังเสร็จสิ้น
ประเทศที่เดินทางไปราชการ
ปฏิบัติราชการ
การปฏิบัติราชการ
1. ประเทศในทวีปเอเชีย
ไมเกิน 24 ชั่วโมง
ไมเกิน 24 ชั่วโมง
2. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศในทวีป ไมเกิน 48 ชั่วโมง
ไมเกิน 48 ชั่วโมง
อเมริกาเหนือ
3. ประเทศในทวีปอเมริกาใต หรือประเทศในทวีปแอฟริกา
ไมเกิน 72 ชั่วโมง
ไมเกิน 72 ชั่วโมง
2. คาเบี้ยเลี้ยง
อัตราการเบิกจาย
ระดับ
8 ลงมา
9 ขึ้นไป

ประเภท ก.
(บาท : วัน)
ไมเกิน 4,500
ไมเกิน 4,500

ประเภท ข.
(บาท : วัน)
2,100
3,100

หมายเหตุ
ประเภท ก. หมายถึง เบิกตามจายจริง (ตองใชเอกสารประกอบการเบิกจาย)
ประเภท ข. หมายถึง เบิกเหมาจาย (ไมตองใชเอกสารประกอบการเบิกจาย)
3. คาเชาที่พัก
ใหเบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตรา ดังนี้
ระดับ
ประเภท ก.
ประเภท ข.
ประเภท ค.
(บาท : วัน)
(บาท : วัน)
(บาท : วัน)
8 ลงมา
7,500
5,000
3,100
9 ขึ้นไป
10,000
7,000
4,500
หมายเหตุ
1. ตองใชใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พักเปนเอกสารประกอบการเบิกจาย โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จายเงิน หรือ
วันที่แลกเงิน
2. ประเทศที่มีสิทธิเบิกคาเชาที่พักเพิ่มขึ้นจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละ 20 ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
2.1 ญี่ปุน
2.4 สมาพันธรัฐสวิส
2.2 ฝรั่งเศส
2.5 อิตาลี
2.3 รัสเซีย
3. ประเทศที่มีสิทธิเบิกคาเชาที่พักเพิ่มขึ้นจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละ 25 ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
3.1 เบลเยี่ยม
3.4 สหรัฐอเมริกา
3.2 สเปน
3.5 โปรตุเกส
3.3 เยอรมนี
3.6 สิงคโปร
4. ประเภท ก. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง จํานวน 54 ประเทศ ไดแก
4.1 แคนาดา
4.5 นิวซีแลนด
4.2 เครือรัฐออสเตรเลีย
4.6 บอนเนียและเฮอรเซโกวีนา
4.3 ไตหวัน
4.7 ปาปวนิวกีนี
4.4 เติรกเมนิสถาน
4.8 มาเลเซีย
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4.9 โมนาโก
4.10 ลักเซมเบิรก
4.11 อันดอรรา
4.12 กัมพูชา
4.13 เดนมารก
4.14 นอรเวย
4.15 เนเธอรแลนด
4.16 โมร็อกโก
4.17 สวาซิแลนด
4.18 สวีเดน
4.19 รัฐสุลตานโอมาน
4.20 โรมาเนีย
4.21 บราซิล
4.22 ยูโกสลาเวีย
4.23 สหรัฐอาหรับอิมิเรตส
4.24 กาหลี (เกาหลีใต)
4.25 สโครเอเชีย
4.26 ชิลี
4.27 เช็ก
4.28 ตุรกี
4.29 บัลแกเรีย
4.30 จีน
4.31 แอลจีเรีย
5. ประเภท ข. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง จํานวน 58 ประเทศ ไดแก
5.1 เครือรัฐบาฮามาส
5.2 จอรเจีย
5.3 จาเมกา
5.4 เนการาบรูไนดารุสซาลาม
5.5 มาซิโดเนีย
5.6 ยูเครน
5.7 กาตาร
5.8 คูเวต
5.9 บาหเรน
5.10 อิสราเอล
5.11 ซาอุดิอาระเบีย
5.12 ตองกา
5.13 เนปาล
5.14 ฮัซไมตจอรแดน
5.15 ไนจีเรีย
5.16 สหภาพพมา
5.17 เม็กซิโก
5.18 แทนซาเนีย
5.19 กานา
5.20 แกมเบีย
5.21 โกตดิวัวร (ไอเวอรี่โคส)
5.22 คอสตาริกา

4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54

ติมอร – เลสเต
เปรู
โปแลนด
ฟนแลนด
ฟลิปปนส
มอริเซียส
มอลตา
โมซัมบิก
ฐเยเมน
ลิทัวเนีย
สโลวัก
สโลวีเนีย
ออสเตรีย
อาเซอรไบจาน
อินโดนีเซีย
อินเดีย
เอสโตเนีย
แอฟริกาใต
ไอซแลนด
ไอรแลนด
ฮังการี
เฮลเลนิก (กรีซ)
ฮองกง

5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.40
5.41
5.42
5.43
5.44

คีรกิซ
เคนยา
แคเมอรูน
คาซัคสถาน
จิบูตี
ชาด
ซิมบับเว
เซเนกัล
แซมเบีย
เซียรราลีโอน
ไซปรัส
ตรินิแดดและโตเบโก
ตูนิเซีย
ทาจิกิสถาน
ไนเจอร
บุรุนดี
เบนิน
เบลารุส
บังกลาเทศ
ปานามา
มอลโดวา
มาลี
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5.52 อาหรับอียิปต
5.45 ยูกันดา
5.46 ลัตเวีย
5.53 อิรัก
5.47 ศรีลังกา
5.54 ปากีสถาน
5.48 เวียดนาม
5.55 มอริเตเนีย
5.49 อารเจนตินา
5.56 อิหราน
5.50 อารเมเนีย
5.57 อุซเบกิสถาน
5.51 อาหรับซีเรีย
5.58 แอฟริกากลาง
6. ประเภท ค. ไดแก ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในประเภท ก. และประเภท ข.
3. คายานพาหนะ
3.1 คาเครื่องบิน มีหลักเกณฑดังนี้
1. ตองใช ใบเสร็จรับเงิน กากตั๋วโดยสารเครื่องบิน และหลักฐานการขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) เปนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงิน
2. ใหซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) แตเพียงแหงเดียว โดยบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) จะใหสวนลดคาโดยสารในสายการบิน และสายการบินอื่นที่รวมมือใหสวนลด ไดแก
2.1 สายการบิน แอรฟรานซ [ AIR FRANCE : (AF) ]
2.2 สายการบิน แอรอินเดีย [ AIR INDIA : (AI) ]
2.3 สายการบิน อลิตาเลีย [ ALITALIA : (AZ) ]
2.4 สายการบิน เจแปน แอรไลน [ JAPAN AIRLINES : (JL) ]
2.5 สายการบิน ลุฟฮันซา [ LUFTHANSA GERMAN AIRLINES : (LH) ]
2.6 สายการบิน มาเลเซีย [ MALAYSIA AIRLINES : (MH) ]
2.7 สายการบิน แควนตัส [ QANTAS AIRWAYS : (QF) ]
2.8 สายการบิน แวริก บราซิลเลี่ยน แอรเวย [ VARIG BRAZILLIAN AIRWAYS : (RG) ]
2.9 สายการบิน เซาทแอฟริกัน แอรเวย [ SOUTH AFRICAN AIRWAYS : (SA) ]
2.10 สายการบิน สแกนดิเนเวียน [ SCANDINAVIAN AIRLINES : (SK) ]
2.11 สายการบิน ซาบินา แอรไลน [ SABINA AIRLINES : (SN) ]
2.12 สายการบิน ยูไนเต็ด แอรไลน [ UNITED AIRLINES : (UA) ]
3. ในกรณีที่จําเปนตองซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินอื่นนอกจากสายการบินที่รวมมือใหสวนลดกับบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใหเปรียบเทียบราคาคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ซื้อจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กับ
ราคาคาบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินอื่นนั้น หากราคาคาบัตรโดยสารของสายการบินดังกลาวมีราคาต่ํากวาราคาคา
บัตรโดยสารที่ซื้อจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไมนอยกวารอยละ 25 ใหซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินอื่น
ดังกลาวไดโดยตรง ไดแก
3.1 สายการบิน แอรไชนา [AIR CHINA : (CA)]
3.2 สายการบินไชนา เซาทเทอรน แอรไลน [CHINA SOUTHERN AIRLINES: (CZ)]
3.3 สายการบิน ไชนา ยูนาน แอรไลน [ CHINA YUNNAN AIRLINES : (3Q) ]
3.4 สายการบิน รอยัล แอร คอมโบดจ [ ROYAL AIR COMBODGE : (VJ) ]
3.5 สายการบิน แอร มาเกา [ AIR MACAU : (NX) ]
3.6 สายการบิน ไชนา อิสเทิรน แอรไลน [ CHINA EASTERN AIRLINES : (MU) ]
3.7 สายการบิน ไชนา เซาเวสท แอรไลน [ CHINA SOUTHWEST AIRLINE : (SZ) ]
3.8 สายการบิน ดรากอนแอร [ DRAGON AIR : (KA) ]
3.9 สายการบิน เวียดนาม [ VIETNAM AIRLINES : (VN) ]
3.10 บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด [ BANGKOK AIRWAYS : (PG) ]
3.11 สายการบิน คอนติเนนตัล มิทโทร [ CONTINENTAL MITRO : (CS) ]
3.12 สายการบิน ลาว [ LAO AVIATION : (QV) ]
3.2 คารถรับจาง ใหเบิกตามจายจริง โดยเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จายจริง หรือวันที่แลกเงิน

