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ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
พ.ศ. ๒๕๔๕

ขอบังคับ
มวส.๗/๒๕๔๕

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๕ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙(๓) แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕ / ๑ / ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีมติให
ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๕” เรียกโดยยอวา “ขอบังคับ มวส. ๗/๒๕๔๕”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปน
ตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูอํานวยการ ที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ เจาหนาที่ และ
ลูกจางของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“หนวยงานผูจัด” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ
หนวยงานภาคเอกชนอื่นๆ หรือการจัดรวมกันระหวาง หนวยงานขางตน

๒
“การฝกอบรม” หมายความวา การอบรม การประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ หรือ
เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การดูงาน การฝกงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรหรือชวงเวลาจัดที่แนนอน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
บุคลากรโดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมถึงการอบรม
ทางวิชาการแกนักเรียนดวย
“ผูเขารับการฝกอบรม” หมายความวา ผูปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกที่เขารับการ
ฝกอบรม และใหหมายความรวมถึงนักเรียน นักศึกษาดวย
“การฝกอบรมระดับตน” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรม
สวนใหญเปนเจาหนาที่ปฏิบัติการ ลูกจาง และนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกที่มี
ตําแหนงเทียบเทา
“การฝกอบรมระดับกลาง” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรม
สวนใหญเปนเจาหนาที่ชํานาญการหรือสูงกวา หรือบุคคลภายนอกที่มีตําแหนงเทียบเทา
“การฝกอบรมระดับสูง” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรม
สวนใหญเปนผูบริหารของโรงเรียนหรือบุคคลภายนอกที่มีตําแหนงเทียบเทา
“คาอาหาร” หมายความวา คาอาหารเชา อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
“วิทยากร” หมายความวา ผูบรรยาย ผูอภิปรายหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ทําหนาที่ให
ความรูแกผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตาง ๆ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติเปนไปตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอบังคับนี้ ใหผูอํานวยการเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการเปนผูอนุมัติหลักสูตรการฝกอบรมที่โรงเรียนเปนผูจัด หรือ
จัดรวมกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชนอื่นๆ

๓
ขอ ๖ การจัดฝกอบรม การเดินทางไปจัดและการเขารับการฝกอบรม และการ
เดินทางไปดูงานในประเทศหรือตางประเทศตามที่กําหนดในหลักสูตร ตองไดรับการอนุมัติ
จากผูมีอํานาจตามขอบังคับวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยใหพิจารณา
อนุมัติเฉพาะผูปฏิบตั ิหนาที่ที่เกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอโรงเรียนตามจํานวนที่เห็นสมควร
และภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
ข อ ๗ การฝ ก อบรมในต า งประเทศที่ ไ ด รั บ การช ว ยเหลื อ จากหน ว ยงาน
ภายในประเทศหรือตางประเทศทั้งหมดไมวาเปนเงิน บริการ หรือสิ่งของ ใหงดเบิกคาใชจาย
ตามขอบังคับนี้
กรณีไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภายในประเทศหรือตางประเทศบางสวน
หากจํ า เป น ต อ งเบิ ก ค า ใช จ า ยสมทบให เ บิ ก ค า ใช จ า ยส ว นที่ ไ ม ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ
ตามหลักเกณฑของขอบังคับนี้
ขอ ๘ บุคคลที่จะเบิกคาใชจายการฝกอบรมตามขอบังคับนี้ ไดแก
(๑) ประธานในพิธีเปด ปด การฝกอบรม
(๒) ผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการฝกอบรม
(๓) วิทยากร
(๔) ผูเขารับการฝกอบรม
(๕) ผูสังเกตการณ
ขอ ๙ การเบิกคาใชจายตามขอบังคับนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับการเดินทางใหเปนไป
ตามขอบังคับวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
หมวดที่ ๒
การจัดการฝกอบรมที่ดําเนินการโดยโรงเรียน
ขอ ๑๐ การพิจารณาหาสถานที่เพื่อจัดฝกอบรมใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการ
ขอ ๑๑ คาใชจายในการฝกอบรม ไดแก
(๑) คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม
(๒) คาใชจายในพิธี เปด ปด การฝกอบรม

๔
(๓) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(๔) คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร
(๕) คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ
(๖) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
(๗) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม
(๘) คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม
(๙) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(๑๐) คาสมนาคุณวิทยากร
(๑๑) คาอาหาร
(๑๒) คาเชาที่พัก
(๑๓) คาพาหนะเดินทาง
คาใชจายตาม (๑) ถึง (๘) ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปนและโดย
ประหยัด คาใชจายตาม (๙) สําหรับบุคคลตามขอ ๘ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตรา
ตามบัญชีหมายเลข ๑
ขอ ๑๒ การจายคาสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรม ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และอัตราดังนี้
(๑) หลักเกณฑการจาย
๑.๑ ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการบรรยาย ใหจายคาสมนาคุณ
วิทยากรไมเกิน ๑ คน
๑.๒ ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการอภิปรายเปนคณะหรือสัมมนา
ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกิน ๕ คน
๑.๓ ชั่ ว โมงการฝ ก อบรมที่ มี ลั ก ษณะเป น การแบ ง กลุ ม ฝ ก ภาคปฏิ บั ติ
แบงกลุมอภิปราย หรือแบงกลุมทํากิจกรรม ซึ่งจําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุม ใหจายคา
สมนาคุณวิทยากรไดไมเกินกลุมละ ๒ คน
๑.๔ ชั่วโมงการฝกอบรมใด มีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวดังกลาว
ขางตน ใหเฉลี่ยจายเงินสมนาคุณภายในจํานวนเงินที่จายได
การฝกอบรม ๑ ชั่วโมง ตองมีเวลาไมนอยกวา ๕๐ นาที หากการฝกอบรมมี
เวลาไมเต็ม ๑ ชั่วโมง แตไมนอยกวา ๒๕ นาที ใหเบิกจายเงินสมนาคุณไดกึ่งหนึ่ง

๕
๑.๕ การฝ ก อบรมที่ โ รงเรี ย นจั ด ร ว มกั บ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน
ถาวิทยากรไดรับคาสมนาคุณจากหนวยงานอื่นแลว ใหงดเบิกคาสมนาคุณจากโรงเรียน
(๒) อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
๒.๑ ชั่วโมงละไมเกิน ๖๐๐ บาท
๒.๒ ในกรณีที่จําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถเปนพิเศษ
และจะเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรสูงกวาอัตราที่กําหนดขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูอํานวยการ
ขอ ๑๓ คาอาหาร กรณีที่โรงเรียนออกคาใชจายในการจัดอาหารสําหรับ
บุคลากรตามขอ ๘ ใหเบิกคาอาหารไดเทาที่จายจริง ตามระดับการฝกอบรม ไมเกินอัตราตาม
บัญชีหมายเลข ๒
ขอ ๑๔ คาเชาที่พัก กรณีโรงเรียนกําหนดใหพักแรมรวมกัน และออกคาใชจาย
เกี่ยวกับที่พักสําหรับบุคคลตามขอ ๘ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) กรณีที่พักแรมของเอกชน
๑.๑ การจัดที่พักสําหรับผูที่เขารับการฝกอบรมระดับตนและการฝกอบรม
ระดับกลางใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปตอหนึ่งหองตามสภาพ
ของ สถานที่เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพัก
รวมกับผูอื่นได
๑.๒ การจัดที่พักสําหรับผูที่เขารับการฝกอบรมระดับสูงใหผูอํานวยการ
พิจารณาตามความเหมาะสม
๑.๓ การจัดที่พักสําหรับประธานในพิธีเปดปดการฝกอบรม ผูสังเกตการณ
และวิทยากรทุกระดับการฝกอบรมใหผูอํานวยการพิจารณาตามความ
เหมาะสม
๑.๔ การจัดที่พักสําหรับผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใน
การจัดการฝกอบรมทุกระดับการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตาม ๑.๑ กรณีนอกเหนือจากนี้ ใหผูอํานวยการพิจารณา
ตามความเหมาะสม

๖
(๒) กรณีสถานที่พักแรมของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
การจัดที่พักสําหรับผูเขารับการฝกอบรมระดับตน การฝกอบรมระดับกลาง
และการฝกอบรมระดับสูง ประธานในพิธีเปด ปด การฝกอบรม ผูสังเกตการณ
วิทยากร ผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการจัดการฝกอบรม
ใหผูอํานวยการพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
(๓) อัตราคาเชาที่พัก ใหเบิกจายตามระดับการฝกอบรม ดังนี้
๓.๑ กรณีพักแรมรวมกันในสถานที่ของทางราชการหรือ รัฐวิสาหกิจให
เบิกจายตามอัตราที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเรียกเก็บ
๓.๒ กรณีพักแรมรวมกันในสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง
ไมเกินอัตราคาเชาหองพักตามบัญชีหมายเลข ๓
กรณีพักแรมรวมกันในสถานที่ของเอกชนโดยเหมารวมหองพัก ซึ่งมีหองพัก
คนเดียวและหองพักตั้งแตสองคนขึ้นไป ใหเบิกจายในลักษณะเหมาไดเทาที่
จายจริง โดยเฉลี่ยไมเกินอัตราคาเชาที่พักตามบัญชีหมายเลข ๓
หากหลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลาตั้งแต ๓ เดือน ขึ้นไป ใหเบิกคาเชาที่
พักไดเทาที่จายจริงไมเกิน ๓ ใน ๔ ของอัตราคาเชาที่พักตามบัญชีหมายเลข ๓
ขอ ๑๕ กรณีโรงเรียนเปนผูติดตอประสานงานเรื่องจัดอาหาร หรือที่พัก แทนบุคคล
ตามขอ ๘ ใหโรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คํานวณคาใชจายเฉลี่ยตอคนแตละระดับการฝกอบรมไมเกินอัตราดังนี้
๑.๑ คาอาหาร ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๒
๑.๒ คาที่พัก ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๓
และแจงใหหนวยงานผูสงทราบเพื่อเบิกจายเงินคาใชจายของผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูสังเกตการณตอไป
(๒) คาใชจายสําหรับประธานในพิธีเปด ปด การฝกอบรม ผูปฏิบัติงาน ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการจัดการฝกอบรมหรือวิทยากรใหโรงเรียนเบิกจายไดตามที่
ผูอํานวยการเห็นสมควร

๗
ขอ ๑๖ กรณีโรงเรียนไมจัดอาหาร ที่พัก และหรือยานพาหนะหรือไมไดเปน
ผูประสานงานในเรื่องดังกลาว ใหโรงเรียนเบิกคาใชจายในการเดินทางมาฝกอบรมในสวนที่
ไมไดดําเนินการสําหรับบุคคลตามขอ ๘(๑) ถึง (๓) โดยอนุโลมตามหลักเกณฑและอัตราของ
ขอบังคับวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเวนแต
(๑) การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางแตละวัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
๑.๑ การฝกอบรมที่มีการจัดอาหารทุกมื้อ ใหงดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
๑.๒ การฝกอบรมที่มีการจัดอาหารไมครบทุกมื้อ ใหเบิกจายไดตาม
ความเหมาะสม ไมเกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย
(๒) การเดินทางไป กลับ ระหวางสถานที่อยู ที่พัก กับสถานที่จัดฝกอบรมในชวง
ระหวางการฝกอบรม หากจําเปนตองใชพาหนะรับจาง (รถแท็กซี่) หรือพาหนะสวนตัวใหขอ
อนุญาตผูอํานวยการกอน
ขอ ๑๗ กรณีโรงเรียนจัดฝกอบรมนอกสถานที่ หากมีความจําเปนตองจัด
ยานพาหนะรับสงบุคคลตามขอ ๘ ไป กลับ ระหวางโรงเรียนถึงสถานที่ฝกอบรม ใหใช
ยานพาหนะของโรงเรียนหรือวาจางตามขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๔๓ หากจําเปนตองใชพาหนะสวนตัวตองขออนุญาตผูอํานวยการกอน
หมวดที่ ๓
คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณ
ข อ ๑๘ คา ใชจ า ยเปน คา ลงทะเบีย น คา ธรรมเนีย ม หรือ คา ใชจ า ยทํ า นอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นสําหรับผูเขารับการฝกอบรม ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงในอัตรา
ที่หนวยงานผูจัดเรียกเก็บ
กรณีคาลงทะเบียนตามวรรคแรก ไดรวมคาอาหาร คาที่พัก หรือคายานพาหนะ
ใหงดเบิกคาใชจายตามขอบังคับวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและคาใชจายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน แลวแตกรณี
ขอ ๑๙ กรณีหนวยงานผูจัดฝกอบรมออกคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาที่พัก และ
คายานพาหนะทั้งหมดใหงดเบิกคาใชจายดังกลาว

๘
ขอ ๒๐ กรณีหนวยงานผูจัดฝกอบรมออกคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาที่พัก
และคายานพาหนะบางสวนเบิกคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมเฉพาะสวนที่หนวยงานผู
จัดฝกอบรมมิไดออกใหโดยอนุโลมตามขอบังคับวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายใตหลักเกณฑขอ ๑๖
ขอ ๒๑ กรณีหนวยงานผูจัดฝกอบรมเปนผูติดตอประสานงานเรื่องอาหารที่พัก
และยานพาหนะทั้งหมดหรือบางสวน โดยโรงเรียนเปนผูออกคาใชจายใหเบิกคาใชจายของผูเขา
รับการฝกอบรมและผูสังเกตการณตามจํานวนเงินตอคนที่หนวยงานผูจัดฝกอบรมแจง
สําหรับคาใชจายในสวนที่หนวยงานผูจัดฝกอบรมมิไดดําเนินการ ใหเบิกคาใชจาย
ในการเดิ นทางไปฝ กอบรมโดยอนุ โ ลมตามข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไป
ปฏิบัติงานภายใตหลักเกณฑขอ ๑๖
ขอ ๒๒ กรณีหนวยงานผูจัดฝกอบรมไมจัดหรือไมติดตอประสานงานเกี่ยวกับ
คาอาหาร คาที่พัก และคายานพาหนะเบิกคาใชจา ยในการเดินทางไปฝกอบรมโดยอนุโลมตาม
ขอบังคับ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
หมวดที่ ๔
คาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมที่จัดในตางประเทศ
ขอ ๒๓ ภายใตหลักเกณฑขอ ๗ คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมและ
ผูสังเกตการณในการเดินทางไปฝกอบรมที่จัดในตางประเทศ ใหผูเขารับการฝกอบรมและ
ผู สั ง เกตการณ เ บิ ก ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปฝ ก อบรมโดยอนุ โ ลมตามข อ บั ง คั บ ว า ด ว ย
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง
๑.๑ การฝ ก อบรมที่ มี ก ารจั ด อาหารให ค รบทุ ก มื้ อ ให ง ดเบิ ก ค า เบี้ ย เลี้ ย ง
เดินทาง ใหเบิกคาใชจายไดตามความเหมาะสมไมเกิน ๑ใน ๓ ของอัตรา
เบี้ยเลี้ยง
๑.๒ การฝกอบรมที่มีการจัดอาหารไมครบทุกมื้อ ใหเบิกคาใชจายไดตาม
ความเหมาะสม ไมเกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง

๙
(๒) คาเชาที่พัก
การฝกอบรมที่จัดที่พักให ใหงดเบิกคาเชาที่พัก
หมวดที่ ๕
การเบิกจายเงินและการรายงาน
ขอ ๒๔ การเบิกจายเงินและการรายงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ผูอํานวยการ
กําหนด
ขอ ๒๕ การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ให
ขออนุมัติคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

กฤษณพงศ กีรติกร
(นายกฤษณพงศ กีรติกร)
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

สําเนาถูกตอง
บรรจบ วงศโกมลเชษฐ
(นายบรรจบ วงศโกมลเชษฐ)
หัวหนาฝายอํานวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

๑๐
บัญชีหมายเลข ๑
แนบทายขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ.๒๕๔๔

อัตราคาอาหารวาง เครื่องดืม่
(บาท : ครึ่งวัน : คน)

ระดับการ
ฝกอบรม

ทุกระดับ

การฝกอบรมในสถานที่ของทาง
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

การฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน

อาหารวางและ
เครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม

อาหารวางและ
เครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม

ไมเกิน ๒๕

ไมเกิน ๑๐

ไมเกิน ๕๐

ไมเกิน ๒๐

๑๑

บัญชีหมายเลข ๒
แนบทายขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ.๒๕๔๔

อัตราคาอาหารในการฝกอบรม
(บาท : คน)

การฝกอบรมในสถานที่ของ
ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ระดับการฝกอบรม

การฝกอบรมในสถานที่
ของเอกชน

จัดอาหาร
ทุกมื้อ

จัดไมครบ
ทุกมื้อ

จัดอาหาร
ทุกมื้อ

จัดไมครบ
ทุกมื้อ

การฝกอบรม
ระดับตน

ไมเกิน ๓๐๐

ไมเกิน ๒๐๐

ไมเกิน ๕๐๐

ไมเกิน ๒๕๐

การฝกอบรม
ระดับกลาง

ไมเกิน ๕๐๐

ไมเกิน ๓๐๐

ไมเกิน ๘๐๐

ไมเกิน ๔๐๐

การฝกอบรม
ระดับสูง

ไมเกิน ๗๐๐

ไมเกิน ๔๐๐

ไมเกิน ๑,๐๐๐

ไมเกิน ๕๐๐

๑๒

บัญชีหมายเลข ๓
แนบทายขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ.๒๕๔๔

อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
(บาท : คน)

ระดับการฝกอบรม

อัตราคาเชาที่พักคนเดียว

อัตราคาเชาที่พัก ๒ คน

การฝกอบรมระดับตน

ไมเกิน ๖๐๐

ไมเกิน ๔๕๐

การฝกอบรมระดับกลาง

ไมเกิน ๑,๒๐๐

ไมเกิน ๘๐๐

การฝกอบรมระดับสูง

ไมเกิน ๒,๐๐๐

ไมเกิน ๑,๔๐๐

