วิธีการคิดจํานวนวันเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
ใหนับตั้งแตเวลาออกจากที่พัก หรือ สถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ จนกลับถึง ที่พัก หรือ สถานที่ปฏิบัตงิ านตามปกติ
กรณี มีการลากิจสวนตัวหรือลาพักผอนลวงหนาหรือหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัตงิ านนอกพื้นที่ ใหเริ่มนับเวลาคํานวณเบีย้ เลี้ยง
ตั้งแตเวลาเริ่มปฏิบัติงาน และ สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติงาน
1. กรณี เดินทาง มีการพักแรม ใหนับ
1.1 ใหนับ 24 ชั่วโมง เปน 1 วัน
1.2 หากนับไดไมถึง 24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชั่วโมง และสวนที่ไมถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง นับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปน
1 วัน
ตัวอยางที่ 1 เชน ขออนุญาตเดินทาง ตั้งแตวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ออกเดินทางจากที่พักในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตั้งแต
เวลา 8.00 น. และเดินทางกลับถึงที่พักในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 20.30 น. คํานวณระยะเวลาไดดังนี้
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เริ่มคํานวณออกจากที่พักตั้งแตเวลา 08.00 น.
นับได 24 ชั่วโมง เทากับ 1 วัน
วันที่ 2 มีนาคม 2560 จนถึง
08.00 น.
(08.00 น.วันที่1) ถึง (08.00 น.วันที่2)
นับได 24 ชั่วโมง เทากับ 1 วัน
วันที่ 3 มีนาคม 2560 สิ้นสุดถึงที่พัก 20.30 น.
08.00 น.
(08.00 น.วันที่2) ถึง (08.00 น.วันที่3)
เศษเวลาตั้งแต 08.00-20.30 น.ของวันที่ 3 มีนาคม 2560 เทากับ 12.50 ชั่วโมง (เขาหลักเกณฑตามขอ 1.2 นับเพิ่มไดอีก
1 วัน) รวมระยะเวลาที่สามารถคํานวณเบี้ยเลี้ยงในครั้งนีไ้ ด 3 วัน
ตัวอยางที่ 2 เชน ขออนุญาตเดินทาง ตั้งแตวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ออกเดินทางจากที่พักในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตั้งแต
เวลา 8.00 น. และเดินทางกลับถึงที่พักในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 6.00 น. คํานวณระยะเวลาไดดังนี้
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เริ่มคํานวณออกจากที่พักตั้งแตเวลา 08.00 น.
นับได 24 ชั่วโมง เทากับ 1 วัน
วันที่ 2 มีนาคม 2560 จนถึงเวลา (08.00-08.00 น.)
08.00 น.
นับได 21 ชั่วโมง เทากับ 1 วัน
วันที่ 3 มีนาคม 2560 กลับถึงทึ่พัก
06.00 น.
(นับจาก 08.00-24.00 น. ของวันที่ 2
เทากับ 16 ชั่วโมง.+ เวลา 01.00-06.00 น.ของวันที่ 3 เทากับ 5 ชั่วโมง รวมกันเทากับ 21 ชั่วโมงซึ่งเกิน 12 ชั่วโมง
นับเปน 1 วัน) รวมระยะเวลาทีส่ ามารถคํานวณเบี้ยเลี้ยงในครั้งนีไ้ ด 2 วัน
2. กรณี เดินทาง ไมมีการพักแรม ใหนับ
2.1 หากนับไดไมถึง 24 ชั่วโมง และ สวนที่ไมถึงนับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปน 1 วัน
2.2 หากนับไดไมเกิน 12 ชั่วโมง แตเกิน 6 ชั่วโมงใหนับเปน ครึ่งวัน
ตัวอยาง เชน
ขอ 2.1 ขออนุญาตเดินทาง ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ออกเดินทางจากที่พักตั้งแตเวลา 08.00 น. และกลับถึงที่พักในเวลา
เดียวกัน เวลา 20.30 น. ซึ่งนับจํานวนชั่วโมงไดเทากับ 12.50 ชั่วโมง ใหนับเปน 1 วัน (เขาหลักเกณฑตามขอ 2.1)
ขอ 2.2 ขออนุญาตเดินทาง ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ออกเดินทางจากที่พักตั้งแตเวลา 08.00 น. และกลับถึงที่พักในวัน
เดียวกัน เวลา 15.00 น. ซึ่งนับจํานวนชั่วโมงไดเทากับ 7 ชั่วโมง ใหนับเปน ครึ่งวัน (เขาหลักเกณฑตามขอ 2.2)
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อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางภายในประเทศ
ประเภทตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย










รายการที่ 1
ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญ
การพิเศษ
ประเภทวิชาการ สายคณาจารย ตําแหนง
อาจารย และผูชวยศาสตราจารย
ประเภทอํานวยการ
ประเภทบริหาร ระดับตน
รายการที่ 2
ประเภทวิชาการ สายสนับสนุนระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ประเภทวิชาการ สายคณาจารย ตําแหนงรอง
ศาสตราจารย และ ศาสตราจารย
ประเภทบริหาร ระดับสูง

อัตราเบี้ยเลี้ยง(บาท)
เต็มวัน

ครึ่งวัน

240 (80 บาท / มื้อ)

120

270 (90 บาท / มื้อ)

135

หมายเหตุ กรณีอัตราเบี้ยเลี้ยงเต็มวัน มีการใชความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ งดเบิกคาเบี้ยเลีย้ งเดินทาง
ตัวอยาง กรณีเบิกคาเบี้ยเลี้ยง ตามประเภทตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ตามรายการที่ 1 หากมีการจัดเลี้ยงอาหารให 2 มื้อให
เบิก 1 ใน 3 คือ (80 x 1 มื้อ) เทากับ 80 บาท หากมีการจัดเลีย้ งอาหารให 1 มื้อ เบิกไดไมเกิน 2 ใน 3 คือ (80 บาท x 2 มื้อ)
เทากับ 160 บาท หากไมมีการจัดเลี้ยง ใหเบิกได 3 มื้อเต็ม คือ 240 บาท
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