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ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

ในระบบเหมาจ่าย  พ.ศ. 2557 
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(ส ำเนำ) 
ระเบียบมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในระบบเหมำจ่ำย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่าย  พ .ศ . ๒๕๔๑  ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันและให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในบางกิจกรรม  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และประหยัดอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓(๕) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  พ .ศ . ๒๕๕๔ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๑ 
บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมติอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือซึ่ง 

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่าย” หมายความว่า เบี้ยเลี้ยง 

เดินทางค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสาหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการของผู้เดินทางเฉพาะใน
กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

“ผู้เดินทาง” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ที ่
ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติราชการปกติ  และให้รวมถึง
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยมีคาสั่งหรืออนุมัติให้ปฏิบัติราชการให้แก่มหาวิทยาลัย 
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   “ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ประธานกรรมการประจา
สาขาวิชาผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา รองผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการ
กอง หรือหัวหน้าหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา ผู้อานวยการสานัก ผู้อ านวยการสถาบัน รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา รอง
ผู้อ านวยการสานัก รองผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการกอง แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ศูนย์บริการการศึกษา 
จังหวัดศูนย์บริการการศึกษาภาค ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชา และศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจมุม มสธ. 

“การจัดสอบ” หมายความว่า การจัดกิจกรรมสอบไล่ สอบซ่อม สอบภาคพิเศษ  
และการสอบอื่นท่ีมีลักษณะการดาเนินการในทานองเดียวกัน รวมถึงการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

“การสอนเสริม” หมายความว่า กิจกรรมบริการทางวิชาการ ระดับปริญญาตรีที่ 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น เพ่ือมุ่งเสริมเนื้อหาสาระในเอกสารการสอนหรือสื่ออ่ืนๆ ให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีขึ้นที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถานที่อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

“การสัมมนาเสริมประจาชุดวิชาบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า กิจกรรมที่มีการนัด 
หมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาตามแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม  เพ่ือให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ  การสนทนาโต้ตอบ และการอภิปราย
ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน เพ่ือสร้างเสริมทักษะการแสดง
ความคิดเห็นต่อผลงานทางวิชาการ หรือรายงานของแต่ละชุดวิชาของนักศึกษาแต่ละคนที่ได้ไปศึกษา
ค้นคว้าแล้วนาเสนอต่อกลุ่มสัมมนาในชั้นเรียน และเพ่ือเสริมเติมเต็มในเนื้อหาสาระของแต่ละชุดวิชา
และเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

“การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี” หมายความว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นโดย 
มหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือแนะนามหาวิทยาลัย  การ
เตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาด้วยตนเองใน
ระบบการศึกษาทางไกล โดยจัดให้มีขึ้นที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถานที่อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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“การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า กิจกรรมที่ 
มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพ่ือทาความเข้าใจวิธีการศึกษา
ระดับบัณฑิตในระบบการศึกษาทางไกล และทาความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสร้างเนื้อหา
สาระ และกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา รวมทั้งการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือการวางแผนการเรียนร่วมกัน 

“การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า การ 
เดินทางไปพบปะหรือตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการนิเทศงานบริการ
การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากศูนย์บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   “กิจกรรมชมรมนักศึกษา” หมายความว่า กิจกรรมที่ชมรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจัดให้มีข้ึนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมนักศึกษา โดยจัดให้มีขึ้น ณ ศูนย์บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถานที่อ่ืนที่ชมรมก าหนด 

“กิจกรรมบัณฑิตอาสา” หมายความว่า กิจกรรมทีบ่ัณฑิตของมหาวิทยาลัยซึ่งเข้า 
ร่วมโครงการฝึกอบรมตามหลักสูตร วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และทาหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัย 

“การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความว่า กิจกรรม 
ปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการเสริม หรือเพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ์ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ 

“การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า กิจกรรม 
ปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการเสริม หรือเพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ์ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ นอกเหนือจากที่นักศึกษาจะต้องเข้ารับการ
สัมมนาเสริม และสัมมนาเข้ม รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล 

“การสอบซ่อมฝึกปฏิบัติพยาบาล” หมายความว่า การจัดสอบเป็นกรณีพิเศษให้กับ 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่สอบไม่ผ่าน หลังจากมีการสอบไล่ประจาภาคการศึกษานั้นๆ 
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“การประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย”  
หมายความว่าการเดินทางมาประชุม หรือสัมมนาของผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษา และบุคลากร
ประจาศูนย์บริการการศึกษา ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่ายตามระเบียบนี้ ให้ใช้ใน 
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(๑) กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย 
       (ก) การจัดสอบ 

    (ข) การสอนเสริม 
    (ค) การสัมมนาเสริมประจาชุดวิชาบัณฑิตศึกษา 
    (ง) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
    (จ) การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา 
    (ฉ) การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    (ช) การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา 
    (ซ) การเข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตอาสา 
    (ฌ) การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    (ญ) การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    (ฎ) การสอบซ่อมฝึกปฏิบัติพยาบาล 

    (๒) กิจกรรมที่จัดขึ้นในที่ตั้งมหาวิทยาลัย เฉพาะการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่ายตามระเบียบนี้ของผู้ 
เดินทางที่ดารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารให้เบิกจ่าย ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการในฐานะผู้บริหาร ให้เบิกจ่ายในอัตราตามต าแหน่ง 
ประเภทผู้บริหาร 

(๒) กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการที่มิใช่ในฐานะผู้บริหาร ให้เบิกจ่ายในอัตราตาม 
ต าแหน่งที่ครองอยู่ในกรณีผู้ครองต าแหน่งซึ่งมีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ
สูงกว่าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้เบิกจ่ายในอัตราตามต าแหน่งที่ครองอยู่นั้น 
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ข้อ ๗ ให้ผู้เดินทางเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกิจกรรมการจัดสอบ 
ตามข้อ ๕(๑) (ก) ภายในประเทศได้ ดังนี้ 

(๑) ให้จ่ายค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่หรือที่พักกับมหาวิทยาลัย 
ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 

(๒) ให้จ่ายค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่หรือที่พักกับสนามสอบ  
กรณบีุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 

(๓) ให้จ่ายค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัดที่ปฏิบัติราชการ ในอัตราคนละ ๔๘๐  
บาทต่อการสอบแต่ละครั้ง ยกเว้นจังหวัดที่มหาวิทยาลัยได้จัดรถส่งและรับกลับระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสนามสอบหรือจังหวัดที่ใช้รถของมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปราชการและรถได้พักอยู่ที่สนาม
สอบนั้น ห้ามมิให้เบิกจ่าย 

(๔) ให้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ตามอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๖ โดยค านวณจากระดับต าแหน่งของผู้เดินทาง จานวนวันไปปฏิบัติราชการ และวันพักแรม
ตามท่ีสานักทะเบียนและวัดผลก าหนด 

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ผู้ประสานงานสอบหรือเจ้าหน้าที่กองกลางมาปฏิบัติ 
ราชการ ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัย ให้ได้รับค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่หรือที่พักกับ
มหาวิทยาลัย ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 

ข้อ ๘ ให้ผู้เดินทางเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกิจกรรมที่จัดขึ้นนอก 
ที่ตั้งมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๕(๑) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) และ (ฎ) ภายในประเทศได้ ดังนี้ 

(๑) ให้จ่ายค่าพาหนะรับจ้างไปกลับระหว่างสถานที่อยู่หรือที่พักกับสถานี 
ยานพาหนะประจ าทางในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ส าหรับ
กรณีท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการในจังหวัดอ่ืน ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 

(๒) ให้จ่ายค่าพาหนะรับจ้างไปกลับระหว่างสถานที่อยู่หรือที่พักกับสถานที่ปฏิบัติ 
ราชการในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เฉพาะวันที่ปฏิบัติ
ราชการในอัตราวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน 

(๓) ให้จ่ายค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัดที่ปฏิบัติราชการ ยกเว้นจังหวัดนนทบุรี  
ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบกิจกรรม ดังนี้ 
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-๖- 
 

รูปแบบกิจกรรม ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย (บาท) 
(ก) หนึ่งจังหวัดต่อหนึ่งวัน ๒๔๐ บาทต่อคน 
(ข) หนึ่งจังหวัดต่อสองวัน ๓๖๐ บาทต่อคน 
(ค) หนึ่งจังหวัดต่อสามวัน ๔๘๐ บาทต่อคน 
(ง) สองจังหวัดต่อสองวัน ๔๘๐ บาทต่อคน 

 
   (๔) ให้จ่ายค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติราชการตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสิทธิตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๕) ให้เหมาจ่ายค่ารถรับจ้างระหว่างจังหวัด ในอัตราเที่ยวละ ๔๐๐ บาท 
(๖) ให้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๖ โดยค านวณจากระดับต าแหน่งของผู้เดินทาง จานวนวันไปปฏิบัติราชการ และวันพักแรม
ตามท่ีหน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด 
 

ข้อ ๙ ให้ผู้เดินทางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เดินทาง 
มาปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัย เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกิจกรรมการประชุม
หรือสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๕(๒) ได ้ดังนี้ 

(๑) ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะในอัตรา ดังนี้ 
    (ก) ค่าพาหนะรับจ้างไปกลับระหว่างสถานที่อยู่หรือที่พักกับสถานียานพาหนะ 

ประจาทางอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 
    (ข) ค่าพาหนะรับจ้างไปกลับระหว่างสถานียานพาหนะประจาทางกับท่ีตั้ง 

มหาวิทยาลัยอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 
    (ค) ค่าพาหนะรับจ้างไปกลับระหว่างสถานที่อยู่หรือที่พักในเขตจังหวัดนนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร กับท่ีตั้งมหาวิทยาลัย อัตราวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน 
    (ง) ค่าพาหนะเดินทางมาประชุมหรือสัมมนาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสิทธิตามที่ 

ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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-๗- 
(๒) ให้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๖ โดยค านวณจากระดับต าแหน่งของผู้เดินทาง จานวนวันมาปฏิบัติราชการ และวันพักแรม
ตามท่ีสานักบริการการศึกษาก าหนด 
 

ข้อ ๑๐ ให้จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่าย 
ตามข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน 

ข้อ ๑๑ กรณีเดินทางไปราชการในกิจกรรมการจัดสอบและการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ใหม่ระดับปริญญาตรี ตามข้อ ๕(๑) (ก) และ (ง) ที่จัดขึ้น ณ ต่างประเทศ ให้ผู้เดินทางเบิกค่าใช้จ่าย
ตามประกาศที่อธิการบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้เดินทางใช้ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมา 
จ่ายตามระเบียบนี้ ตามแบบที่อธิการบดีก าหนด 
 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่ายตามระเบียบนี้ ให้ 
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๔ การเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่ายที่ต่อเนื่องกันในระหว่างการใช้ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่าย 
พ.ศ. ๒๕๔๑ กับระเบียบนี้ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้นาเสนอ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือ 
ค าสั่งเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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-๘- 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย) 
                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้  คือ โดยที่ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัย-          
ธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานาน ท าให้หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่ายของ
มหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว ดังนั้น เพ่ือให้ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในระบบเหมาจ่ายเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  และสอดคล้องกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  พ.ศ. 
๒๕๕๖ และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงจาเป็นต้องออกระเบียบนี้ 


