ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.๒๕๕๑
_____________

โดยที่เป็ นการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๑๘(๒) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้ อ ๑๔ แห่ ง ข้ อบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๑”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ” หมายถึง ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิราชการนอกเขต
สถานที่ตงของส
ั้
านักงาน ที่ปฏิบตั ิของตนเองตามปกติ รวมทังการไปศึ
้
กษาดูงานการฝึ กอบรม การประชุมหรื อ
สัมมนา ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ มีดงั นี ้
(๑) ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
(๒) ค่าเช่าที่พกั
(๓) ค่าพาหนะ
(๔) ค่าลงทะเบียน
(๕) ค่าใช้ จา่ ยที่จาเป็ นอื่น
ข้ อ ๕ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ในการเดินทางไปราชการในประเทศ ไม่ต่ากว่า ๖ ชัว่ โมงติดต่อกันใน ๑ วัน ให้ จ่าย
ได้ ในอัตราวันละไม่เกิน ๓๐๐ บาท สาหรับค่าเบี ้ยเลี ้ยงในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง

ข้ อ ๖ ค่าเช่าที่พกั ในการเดินทางไปราชการในประเทศ ให้ เ บิกจ่ายตามจริ ง แต่ไม่เกินวันละ ๓,๐๐๐
บาท สาหรับค่าเช่าที่พกั ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ข้ อ ๗ ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ให้ ใช้ ยานพาหนะประจาทางเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริ ง เว้ นแต่
มีเหตุจาเป็ นให้ ใช้ ยานพาหนะอื่นตามความจาเป็ นและเหมาะสม ผู้เดินทางต้ องชีแ้ จงความจาเป็ น และต้ อง
ได้ รับอนุมัติก่อนการเดินทาง ยกเว้ นเป็ นการเดินทางกลับ ผู้เดินทางต้ องแจ้ งความจาเป็ นไว้ ในรายงานการ
เดินทางไปราชการ เพื่อเป็ นหลักฐานในการเบิกค่าพาหนะนัน้
ในกรณีเป็ นการเดินทางภายในจังหวัดเดียวกัน หรื อจังหวัดที่มีเขตติดต่อกันให้ เบิกค่าพาหนะรับจ้ าง
ตามจริง แต่ไม่เกินเที่ยวละ ๖๐๐ บาท
ข้ อ ๘ การใช้ ย านพาหนะส่ว นตัว ในการเดิน ทางไปราชการ ผู้เ ดิน ทางจะต้ อ งได้ รั บ อนุญ าตจาก
อธิการบดีหรื อผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย โดยเบิกค่าใช้ จา่ ยได้ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๙ ค่าลงทะเบียน ให้ เบิกจ่ายตามที่ผ้ จู ดั ฝึ กอบรม การประชุมหรื อสัมมนาเรี ยกเก็บ
ข้ อ ๑๐ การเบิกค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่น ต้ องเป็ นค่าใช้ จ่ายตามข้ อ ๔(๕) อันเกิดจากการเดินทางไป
ราชการ ที่ไม่เป็ นค่าใช้ จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้ อบังคับหรื อ หนังสือสัง่ การของกระทรวงการคลัง
กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะโดยให้ จา่ ยตามเงื่อนไข ดังนี ้
(๑) เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่จาเป็ น หากไม่จา่ ยไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายในการเดินทางไปราชการได้
(๒) เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวกับงานที่ไปราชการโดยเฉพาะ
ข้ อ ๑๑ ค่าใช้ จ่า ยตามระเบียบนี ้ ให้ เบิก จ่า ยจากเงิ น งบประมาณแผ่นดิน เท่า ที่ ไ ม่ขัด หรื อแย้ ง กับ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ขาดให้ เบิกจากเงิ นรายได้ ของมหาวิทยาลัย หรื อหากไม่มี เงินงบประมาณ
แผ่นดิน ให้ เบิกจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๒ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้และมีอานาจตีความและวินิจฉัยปั ญหาอันเกิดจาก
การใช้ ระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(นายมานิจ สุขสมจิตร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

