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ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๔๔

ขอบังคับ
มวส. ๖/๒๕๔๔

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๕/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ จึงมีมติใหออกขอบังคับขึ้นไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๔๔” เรียกโดยยอวา “ขอบังคับ มวส. ๖/๒๕๔๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“ผูบังคับบัญชาชั้นตน” หมายความวา เจาหนาที่ผูดํารงตําแหนงหัวหนากลุม
วิชา หัวหนาหมวดวิชาหรือหัวหนากลุมงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูอํานวยการ เจาหนาที่ เจาหนาที่สมทบและ
ลูกจาง
“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคลที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณอนุมัติใหทํา
ขอตกลงปฏิบัติงานและแตงตั้งเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
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“เจาหนาที่สมทบ” หมายความวา บุคคลที่มาชวยปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ โดยไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการใหดํารงตําแหนงหนาที่ที่กําหนดและ
ไดรับคาตอบแทน
“ลูกจาง” หมายความวา บุคคลที่โรงเรียนจางไวเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะคราว
ตามขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔
“นักเรียน” หมายความวา นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศ คําสั่งตาง ๆ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอบังคับนี้ ใหผูอํานวยการเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหผูปฏิบัติงานไดรับคาใชจายตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับนี้
ในกรณีผูปฏิบัติงานมิไดเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียนแตมา
ปฏิบัติงานใหโรงเรียน ซึ่งตามขอตกลงหรือสัญญามิไดกําหนดไว ใหผูอํานวยการกําหนด
เทียบตําแหนงเพื่อใหผูนั้นเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน แตจะตองไมเกินอัตรา
สูงสุดของขอบังคับนี้ หากมีความจําเปนจะตองจายเกินอัตราสูงสุดจะตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกอน
ขอ ๖ การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาผูปฏิบัติงานหยุดพัก ณ ที่ใดโดยไมมีเหตุ
จําเปน จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดพักโดยไมจําเปนไมไดเวนแต
ผูปฏิบัติงานเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
และคาเชาที่พักสําหรับวันที่หยุดพักนั้นได แตตองไมเกินสิบวัน
ขอ ๗ ใหผูอํานวยการเปนผูอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน สําหรับรายงาน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด
ในกรณีที่ผูอํานวยการเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ใหผูอํานวยการขอ
อนุมัติตอประธานกรรมการ
ข อ ๘ ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านยื ม เงิ น ทดรองจ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไป
ปฏิบัติงานได และใหนําเงินเหลือจายสงคืนภายในสามสิบวัน นับแตวันเดินทางกลับมา
ปฏิบัติงานตามปกติ
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หมวด ๒
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
ขอ ๙ การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ คือ การไปปฏิบัติงานชั่วคราว
นอกที่ตั้งสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ ตามคําสั่งผูอํานวยการ
ขอ ๑๐ คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ไดแก
(๑) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) คาเชาที่พัก
(๓) คาพาหนะรวมถึงคาเชายานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบ
สิ่งของ คาน้ํามันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) คาใชจายที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ขอ ๑๑ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกจายตามบัญชีทายขอบังคับนี้
ขอ ๑๒ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให
นับตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู
หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติแลวแตกรณี
เวลาปฏิบัติงานใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน เศษของวันที่เกินกวาสิบสอง
ชั่วโมงใหนับเปนหนึ่งวัน
กรณี ไ ปปฏิ บั ติ ง านไม ถึ ง ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงถ า เกิ น กว า สิ บ สองชั่ ว โมงให นั บ เป น
หนึ่งวัน
ขอ ๑๓ การเดินทางไปปฏิบัติงานในวันใดที่จําเปนตองพักแรม ผูปฏิบัติงาน
สามารถเลือกเบิกคาเชาที่พักในอัตราเหมาจายหรือตามจริงในอัตราบัญชีทายขอบังคับนี้
ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานเดินทางไปปฏิบัติงานตั้งแตสองคนขึ้นไป และเลือกเบิกคา
เชาที่พักในอัตราที่จายจริง ใหผูปฏิบัติงานพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปตอหนึ่งหองตาม
สภาพของสถานที่ เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได
หรือเปนผูปฏิบัติงานในบางตําแหนง ทั้งนี้ใหผูอํานวยการเปนผูออกระเบียบ กําหนด
หลักเกณฑการเบิกคาเชาที่พักและขอยกเวนการพักรวมกัน
ขอ ๑๔ ผูปฏิบัติงานจะเบิกคาเชาที่พักไมได ในกรณีที่
(๑) เปนการพักแรมในยานพาหนะโดยไมเสียคาพักแรม หรือคาพักแรมไดอยู
รวมกันกับคาโดยสารแลว
(๒) ทางราชการหรือหนวยงานอื่นจัดที่พักใหแลว
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ขอ ๑๕ การเบิกคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหเบิกติดตอกันได
เพียงระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันออกเดินทาง ถามีความจําเปนตองเบิกเกินกวา
สามสิบวันตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการกอน
ขอ ๑๖ การเดินทางไปปฏิบัติงานใหใชยานพาหนะประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะ
ตามที่จายจริงและโดยประหยัด
ถาไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็ว หรือมีความ
จําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานก็ใหใชยานพาหนะอื่นได โดยชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนไวในรายงานการเดินทาง หรือหลักฐานการเบิกเงินคาพาหนะนั้นไวดวย
ขอ ๑๗ การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานจะตองไดรับ
อนุมัติจากผูอํานวยการกอน จึงจะมีสิทธิเบิกเงินคาชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมา
จายใหเปนคาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะสวนตัวได
เงินชดเชยคาพาหนะสําหรับการปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ใหเบิกไดในอัตรา
กิโลเมตรละหาบาท สวนการใชเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัดใหอยูในดุลพินิจของ
ผูอํานวยการแตจะเบิกไดไมเกินอัตรากิโลเมตรละหาบาท
ขอ ๑๘ ในกรณีที่เดินทางโดยรถไฟซึ่งมีอัตราหลายชั้น ใหเบิกคาโดยสารไดไม
เกินชั้น ๒ ปรับอากาศ และถาเปนการเดินทางกลางคืนและผูปฏิบัติงานประสงคจะเบิก
คาธรรมเนียมรถนอนจะตองมีเวลาอยูบนรถไฟอยางนอย ๓ ชั่วโมงขึ้นไปนับตั้งแตเวลา
๒๑.๐๐ น. เปนตนไป
ขอ ๑๙ ในกรณีที่เดินทางโดยพาหนะอื่นที่มิใชรถไฟ ใหผูปฏิบัติงานเบิกคา
พาหนะไดตามอัตราที่ทางราชการอนุญาตใหผูประกอบการขนสงเรียกเก็บ
ในทองที่ใดไม มีอัตราคาพาหนะตามวรรคหนึ่งใหผู อํานวยการเปนผูวินิจฉัย
กําหนดอัตราใหเบิก
ขอ ๒๐ การเดินทางโดยเครื่องบิน ใหกระทําไดโดยคํานึงถึงความประหยัด
ความจําเปน เวลาและภารกิจที่ผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่
ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๒๑ ผูปฏิบัติงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานรวมกับชาวตางประเทศ ใหเบิกคา
พาหนะในอัตราเดียวกับเจาหนาที่ชาวตางประเทศ สําหรับคาที่พัก ใหเบิกคาเชาที่พักใน
ลักษณะประหยัดตามความจําเปนในสถานที่แหงเดียวกับที่ชาวตางประเทศพักอยูนั้นก็ได
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หมวด ๓
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ
ขอ ๒๒ คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ใหนําหลักเกณฑ
ของทางราชการตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
ข อ ๒๓ การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ กิ จ กรรมนอกสถานที่ ป กติ ข องนั ก เรี ย นทั้ ง
ภายในประเทศ และตางประเทศ ใหนักเรียนผูที่ไปปฏิบัติกิจกรรมไดรับเบี้ยเลี้ยงในอัตราไม
เกินอัตราต่ําสุดของผูที่ปฏิบัติงานไดรับ ตามขอบังคับนี้
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๔ การเดินทางไปปฏิบัติงานกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับหรือคาบเกี่ยว
ตอเนื่องกัน ใหเบิกจายตามขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานซึ่งใช
อยูกอนขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔

(นายกฤษณพงศ กีรติกร)
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

สําเนาถูกตอง
(นายบรรจบ วงศโกมลเชษฐ)
หัวหนาฝายอํานวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
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บัญชีอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พัก
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
แนบทายขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔
ตําแหนงผูปฏิบัติงาน

อัตราเบี้ย
เลี้ยง
(บาทตอวัน)
๒๕๐
๑. ครูวิชาการ, เจาหนาที่ปฏิบัติการ
และลูกจาง
๓๐๐
๒. ครูชํ า นาญการ, ครูเ ชี่ ย วชาญ,
ครู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ, เจ า หน า ที่
ชํานาญการ, เจาหนาที่เชี่ยวชาญ,
หัวหนากลุมวิชา, หัวหนาหมวดวิชา
และหัวหนากลุมงาน
๓. ประธานกรรมการ, กรรมการ, ตามที่จายจริง
หรือเหมาจาย
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
วันละ ๓๖๐
บาท

อัตราคาเชาที่พัก (บาทตอวัน)
เหมาจาย
จายจริง
๖๕๐

ไมเกิน ๑,๒๐๐

๗๐๐

ไมเกิน ๑,๒๐๐

---

ตามที่จายจริง

