ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายคาใชสอยในการจัดฝกอบรมภายนอกคณะฯ
พ.ศ.๒๕๕๕
.........................................................
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายคาใชสอยในการจัดฝกอบรมภายนอก
คณะฯ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบงบประมาณที่สามารถเบิกจายไดและจัดทําโครงการที่เหมาะสม
กับงบประมาณ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๗.๙ และขอ ๑๘ แหงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจายเงิน และการควบคุมดูแลการจายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งออกตามความในขอ ๓๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การบริหารงบประมาณและการเงิน
พ.ศ.๒๕๕๑ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว ดังนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการจัดฝกอบรมภายนอกคณะฯ พ.ศ.๒๕๔๗
๒. ในประกาศนี้
“คณะฯ” หมายความวา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
“หนวยงาน” หมายความวา สํานักงานคณบดี ภาควิชา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สํานักงาน
กลุมสาขาวิชา โรงพยาบาล/ศูนยการแพทย ฝายหรือหนวยงานภายในคณะฯ
“การฝกอบรม” หมายความวา การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
ภายในประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคล
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“ผูเขารับการฝกอบรม” หมายความวา ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง และนักศึกษา
ของคณะฯ
“วิทยากร” หมายความวา ผูบรรยาย ผูอภิปราย หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งทําหนาที่ใหความรูแก
ผูเขารับการฝกอบรมตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
“คาอาหาร” หมายความวา คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน และอาหารเย็น
“คาที่พัก” หมายความวา คาเชาที่พัก ทั้งนี้ใหรวมถึงคาอาหารเชาในสถานที่พัก และการใชหอง
ประชุมโดยไมเสียคาใชจายดวย
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-๒“คาหองประชุม และโสตทัศนูปกรณ” หมายความวา คาใชจายในการใชบริการสถานที่ และ
อุปกรณหองประชุม
“คานันทนาการ” หมายความวา คาใชจายในการทํากิจกรรมเพื่อเชื่อมความสามัคคีแกผูที่เขารวม
การฝกอบรม
“คาใชจายเบ็ดเตล็ด” หมายความวา คาใชจายอื่น ๆ ที่ไมปรากฏอยูในคาใชจายประเภทตาง ๆ
ที่มีวงเงินอยูแลว
๓. การจายเงินคาใชจายในการจัดฝกอบรมภายนอกคณะฯ ใหแก หนวยงานที่จัดฝกอบรมภายนอก
คณะฯ ซึ่งตองมีคาใชจายสําหรับวิทยากร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหการฝกอบรม ผูเขารับการอบรม รวมถึง
พนักงานขับรถในอัตรา ดังนี้
(๑) คาที่พัก และคาอาหาร สําหรับวิทยากร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหการฝกอบรม และผูเขารับการ
อบรม ใหเบิกจายตามอัตราที่จายจริง ทั้งนี้ ใหเบิกจายในลักษณะถัวจาย ไดไมเกิน ๑,๖๖๐ บาทตอคนตอวัน
(๒๔ ชม.) ตามอัตราดังนี้
คาที่พักและคาอาหาร
คาที่พัก
คาอาหารวาง ๒ มื้อ
คาอาหารกลางวัน
คาอาหารเย็น

อัตราประมาณการตอคน (ถัวจายได)
๘๐๐ บาทตอวัน
๑๖๐ บาท (๘๐บาทตอมื้อ)
๓๐๐ บาทตอมื้อ
๔๐๐ บาทตอมื้อ

(๒) คาอาหารเชาบนรถ (กรณีออกเดินทางกอนเวลา ๗.๓๐ น.) อัตรา ๗๐ บาทตอคนตอมื้อ
(๓) คาตอบแทนวิทยากรใหเบิกจายตามประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนวิทยากร
(๔) ค าตอบแทนพนักงานขับรถ และบุ คลากรของคณะฯ ที่เปน ผูปฏิบั ติงานใหการฝกอบรม
ใหเบิกจายตามประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงิน
คาตอบแทนของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
(๕) คาเอกสาร และคาวัสดุอุปกรณ ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง โดยเหมาะสม ประหยัดและคุมคา
(๖) คาเชื้อเพลิงยานพาหนะ และคาทางดวน ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง
(๗) คาใชจายเบ็ดเตล็ด ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง แตไมเกิน ๓,๐๐๐ บาทตอการฝกอบรมหนึ่งครั้ง
(๘) คานันทนาการ ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง แตไมเกิน ๔,๐๐๐ บาทตอการฝกอบรมหนึ่งครั้ง
(๙) คาใชจายในการเตรียมสถานที่ฝกอบรมใหเบิกจายไดตามที่จายจริง แตไมเกิน ๑,๒๐๐ บาทตอ
คน (คาที่พักไมเกิน ๘๐๐ บาทตอคน คาอาหารทุกมื้อไมเกิน ๔๐๐ บาทตอคน) และไมเกิน ๔ คน
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-๓๔. การฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติในหลักการใหจัดโครงการกอนประกาศนี้ใชบังคับใหเบิกจายได
ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติไวแลว
๕. กรณี ที่ มี ค วามจํา เป น ตอ งจัด การฝ ก อบรมที่ มีค า ใช จ ายสูงกวาอั ต ราที่กํ า หนดไว ใหหั ว หน า
หนวยงานที่จัดการฝกอบรม ทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปน เสนอคณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายอนุมตั ิ
โครงการ พรอมวงเงิน เปนการเฉพาะกรณีไป
๖. การเบิ ก จ า ยเงิ น ตามประกาศนี้ ให เ บิ ก จ า ยจากเงิ น รายได ข องคณะฯ ตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ศาสตราจารยวินิต พัวประดิษฐ)
คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
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