
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิตและการกีฬา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

              เพ่ือให้การด าเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตและกีฬานิสิต ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาภาคปกติ     
ภาคสมทบ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ความในข้อ ๗ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่   
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติออกประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้เงิน
อุดหนุนกิจกรรมนิสิตและการกีฬา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกต ิภาคสมทบ และภาคพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

               ข้อ ๑  ค่าอาหารนิสิตพร้อมเครื่องดื่ม ในการด าเนินกิจกรรมนิสิตและการกีฬานิสิต 
       ๑.๑ อาหารและเครื่องดื่ม อัตราไม่เกิน คนละ ๖๐ บาท/มื้อ/คน  เบิกได้ไม่เกิน ๑๘๐ บาท/วัน

              ๑.๒ จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ (อาหารตักทานเองโดยไม่จ ากัด) อาหารจัดเลี้ยงโต๊ะจีน เบิกจ่าย
ตามท่ีจ่ายจริงโดยเบิกได้ไม่เกิน ๓๐๐ บาท/คน  

    ๑.๓ การจัดอาหารต่างประเทศ เหมาจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

               ข้อ ๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม สัมมนาและอบรมของนิสิต  
                        ๒.๑ ภายในมหาวิทยาลัย  (อัตราไม่เกิน ๓๕ บาท/มื้อ/คน) 
     ๒.๒ ภายนอกมหาวิทยาลัย (อัตราไม่เกิน ๕๐ บาท/มื้อ/คน) 

  ข้อ ๓  อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ดังนี้ 
                         ๓.๑  ในประเทศ ไม่เกินอัตราตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
           ๓.๒  ต่างประเทศ ไม่เกินอัตราตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ ๔  ค่าพาหนะ 
       ๔.๑  ค่าพาหนะของนิสิต 
  -  ค่าโดยสารรถไฟ (รถด่วนหรือด่วนพิเศษ) ไม่เกิน ชัน้ ๒ นั่งนอนปรับอากาศ  ตามทีจ่่ายจริง 

-  ค่ารถโดยสารประจ าทางปรับอากาศชั้น ๑ ตามท่ีจ่ายจริง 
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                    -  ค่าเช่าเหมายานพาหนะตามที่จ่ายจริง 
          -  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตามท่ีจ่ายจริง  
         -  ค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (กรณีจ าเป็น เร่งด่วนและได้รับอนุมัติจากคณบดี  
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานนิสิต หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี) ตามท่ีจ่ายจริง 

-  ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

    ข้อ ๕  ค่าเช่าที่พัก 
๕.๑ อัตราค่าเช่าที่พักของนิสิต เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑,๔๐๐ บาท/คืน  

                           (กรณีพักคนเดียว)         
     ๕.๒ กรณีพักคู่ ไม่เกิน ๗๐๐ บาท /คน/คืน 
     ๕.๓ กรณีเหมาจ่าย ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/คน/คืน 
      ๕.๔ กรณีพักต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เทียบเท่าประเภททั่วไป 
   หมายเหตุ กรณีมีการเดินทางไปในท้องที่ที่มีการค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ให้อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเช่าที่พักในอัตราที่สูงกว่าที่ก าหนด
เพ่ิมข้ึนอีกไมเ่กินร้อยละ ๒๕  ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 

    ข้อ ๖  ค่าตอบแทน 
     ๖.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมนิสิตอัตราไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา 
       ๖.๒ ค่าสมนาคุณวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร  
                      ๖.๓ ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
       ๖.๔ ค่าตอบแทนการแสดง สันทนาการ บุคคลภายใน/นิสิต ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท/ชุดการแสดง 
 

   ข้อ ๗  ค่าเงินรางวัลในการจัดการแข่งขัน/ประกวด ทุกประเภท 
   ๗.๑   ประเภททีม จ านวน ๓ คนข้ึนไป 
   รางวัลที่ ๑ อัตราไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
   รางวัลที่ ๒ อัตราไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท 
   รางวัลที่ ๓ อัตราไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
   รางวัลที่ชมเชยไม่เกิน ๒ รางวัล รางวัลละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
  ๗.๒   ประเภทบุคคล ไม่เกิน ๓ คน 
   รางวัลที่ ๑ อัตราไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
   รางวัลที่ ๒ อัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
   รางวัลที่ ๓ อัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
   รางวัลที่ชมเชยไม่เกิน ๒ รางวัล รางวัลละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
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  ข้อ ๘  ค่าถ้วยรางวัลในการจัดการแข่งขัน  ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  ข้อ ๙  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 
  ๙.๑  บุคคลภายใน/นิสิต มหาวิทยาลัย อัตราไม่เกิน ๕๐๐ บาท/วัน/คน 
  ๙.๒  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 
         ๙.๒.๑  กีฬาประเภททีม 
              -  บาสเกตบอล อัตราไม่เกิน คนละ ๕๐๐ บาท/คู่ 
    -  ฟุตบอล อัตราไม่เกิน คู่ละ ๒,๐๐๐ บาท 
    -  วอลเล่ย์บอล (ในร่ม/ชายหาด) อัตราไม่เกิน คู่ละ ๕๐๐ บาท 
    -  ฟุตซอล อัตราไม่เกิน คู่ละ ๑,๐๐๐ บาท 
    -  เซปักตะกร้อ/ตะกร้อลอดห่วง อัตราไม่เกิน คนละ ๕๐๐ บาท/วัน 
    -  เจ้าหน้าที่ก ากับเส้น/เจ้าหน้าทีเ่ก็บลูกบอล/เจ้าหน้าทีเ่ทคนิค อัตราไม่เกิน
                คนละ ๒๐๐ บาท/คน/วัน           
   ๙.๒.๒ กีฬาประเภทบุคคล 
    -  กรีฑา อัตราไม่เกิน คนละ ๕๐๐ บาท/วัน 
    -  ฟันดาบ (ไทย/สากล) อัตราไม่เกิน คนละ ๔๐๐ บาท/วัน 
    -  เทนนิส อัตราไม่เกิน คนละ ๔๐๐ บาท/วัน 
    -  เทเบิลเทนนิส อัตราไม่เกิน คนละ ๓๐๐ บาท/วัน 
    -  แบดมินตัน อัตราไม่เกิน คนละ ๓๐๐ บาท/วัน  
    -  มวยสากลสมัครเล่น อัตราไม่เกิน คนละ ๕๐๐ บาท/วัน 
    -  เปตอง อัตราไม่เกิน คนละ ๕๐๐ บาท/วัน 
 

 ข้อ ๑๐    ค่าของที่ระลึกไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/ชิ้น 
 

 ข้อ ๑๑  ค่าใช้จ่ายทางศาสนา 
   ๑๑.๑  ค่าปัจจัยไทยธรรมถวายพระ/ผู้น ากิจกรรมทางศาสนาอ่ืน ๆ อัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/
รูป/คน 
   ๑๑.๒ ค่าอาหารในพิธีกรรมทางศาสนาไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท/กิจกรรม/โครงการ 
 

 ข้อ ๑๒  ค่าลงทะเบียน ค่าเงินสนับสนุนโครงการ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิตและการ
กีฬา ตามอัตราที่จ่ายจริง 

ข้อ ๑๓  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานเหมาจ่าย ๓๐๐ บาท/โครงการ 
 
 

หมายเหต ุ
  ๑.  ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ    
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 




