คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ขั้นตอนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางการไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขัยภูมิ
ด้านผู้เบิก
1. ขออนุมัติเอกสารหลักฐานก่อนเดินทางไปราชการ ดังนี้
1.1 ขออนุมัติไปราชการ
1.2 คำสั่งไปราชการ (ถ้ามี)
1.3 หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (กรณีใช้รถราชการ)
1.4 หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
2. ขออนุมัติเบิกหลังจากเดินทางกลับจากเดินทางไปราชการ ดังนี้
2.1 บันทึกข้อความขอเบิกเงิน
2.2 รายงานการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 (กรณีไป 1 คน)
2.2 หลักฐานการจ่ายเงินค่าเดินทาง แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (กรณีไปราชการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
2.3 เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งบันทึกเบิกพร้อมหลักฐานถึงกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ด้านกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1, รับบันทึก หลักฐานและเอกสารประกอบการเบิกค่าเดินทางไปราชการ จากโรงเรียน หรือ
เจ้าหน้าที่สพม.ชย
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
3. ถ้าเอกสารมีความถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้ากลุ่มบริหารการเงินฯ จะดำเนินการยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติเบิก
ผอ.เขต แต่ถ้าเอกสารต้องมีการแก้ไข จะส่งคืน ผู้เบิกให้รีบดำเนินการแก้ไขกลับมาอีกครั้ง เพื่อที่ทางเจ้าหน้ากลุ่ม
บริหารการเงินฯ จะนำเสนออนุมัติ ผอ.เขต ต่อไป
4. เอกสารเมื่อได้รับการอนุมัติ แล้ว เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ผู้
ขอเบิกต่อไป โดยขั้นตอนกระบวนการทำงาน ดังภาพ

ขั้นตอนเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ผู้เบิก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1. ขออนุมัติเอกสาร

ก่อนการเดินทาง ตามข้อ
1.1-1.4
2. ขออนุมัติเบิกหลังจากเดินทาง

กลับจากราชการ
สพม.ชย)

ทำบันทึกขอเบิกเงินค่ำใช้จ่ำย
เดินทำงไปรำชกำรพร้อมแนบ
เอกสำรทีเ่ กี่ยวข้อง

ธุรกำรกลุ่มกำรเงินฯ
รับบันทึกและเอกสำร
จำกผู้เบิก

ไม่ถูกต้อง
ส่งกลับผู้เบิกเพือ่ แก้ไข

เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบ
ควำมครบถ้วน และถูกต้อง
ถูกต้อง
เสนอ ผอ.เขต
เพื่อขออนุมัติเบิก

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ ดำเนินกำรเบิกจ่ำยต่อไป

คูม่ ือขอเบิกเงินราชการ สพม.ชัยภูมิ
ประเภทค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
* ไปเข้าร่วมอบรม สัมมนา
* ไปติดต่อราชการ

เอกสารประกอบการส่งขอเบิก

ก. กรณีขอยืมเงิน มี 2 ขั้นตอน คือ 1. ส่งขอยืม 2. ส่งล้างหนี้
ขั้นที่ 1 ขอยืมเงินราชการ (ก่อนไปราชการ 7-10 วันทาการ)
เอกสารใช้ฉบับจริง
บันทึกข้อความ..ขอยืมเงิน (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ) / หนังสือนาส่ง (ร.ร.)
สัญญาการยืมเงิน

( 2 ฉบับ)

ประมาณการค่าใช้จ่าย

( 2 ฉบับ)

บันทึกข้อความ..ขออนุญาตไปราชการ
คาสัง่ ให้ไปราชการ (ถ้ามี)
หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (กรณีใช้รถราชการ) .... ใช้เอกสารสาเนาก็ได้
* เมื่อจ่ายเงินยืมแล้ว...
สาเนาให้ผขู้ อยืม + สัญญายืม *

บันทึกข้อความ..ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (กรณีขอใช้รถส่วนตัว)
เอกสารที่ใช้สาเนาได้ (ผูข้ อเบิกลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ )
หนังสืออนุญาตให้ไปราชการของ สพม.ชัยภูมิ (กรณีโรงเรียนขอเบิก)
หนังสือสัง่ การ /หนังสือเชิญ จากหน่วยงานผูจ้ ัดประชุม/อบรม
ตารางอบรม/ กาหนดการอบรม
หนังสือโอนงบประมาณจาก สพฐ. หรือ หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณจาก สพม.ชัยภูมิ (อบรม)
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ขั้นที่ 2 ส่งเอกสารล้างหนีเ้ งินยืม ส่งหลังจากไปราชการกลับมา ใช้เอกสารตัวจริง
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเดินทาง แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (กรณีไปราชการตัง้ แต่ 2 คนขึ้นไป)
รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) รับรองการจ่ายค่าพาหนะ และค่าอาหารนักเรียน
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก และใบแจ้งรายการของโรงแรม (กรณีพักค้างคืนและเบิกค่าที่พักจ่ายจริง)
ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางด่วน ค่าจอดรถ (กรณีใช้รถราชการ)
ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถ ค่าปะยางรถ (กรณีใช้รถยนต์ราชการและเกิดเหตุฉุกเฉิน)
google map ระยะทางจากบ้านพัก ... (กรณีใช้รถส่วนตัว)
รายงานผลการไปราชการ
* เอกสารที่เป็นสาเนา....ให้ผขู้ อเบิก..รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ *
** หลักฐานการจ่าย ให้ผยู้ ืมเงินลงนามการจ่ายเงินให้คณะเดินทาง ** (มุมล่างซ้ายมือแบบฯ )

-2ประเภทค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

เอกสารประกอบการส่งขอเบิก

ข. กรณีส่งขอเบิกเงิน เนือ่ งจากสารองจ่ายไปแล้ว (ไม่ขอยืมเงินก่อนไปราชการ)
เอกสารใช้ฉบับจริง

* ไปเข้าร่วมอบรม สัมมนา
* ไปติดต่อราชการ

บันทึกข้อความ...เสนอขอเบิกเงิน (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ) กรณีไป 2 คนขึ้นไป , ระบุว่าใครสารองจ่าย
หรือ หนังสือนาส่งขอเบิก (ร.ร.) กรณีไปราชการ 2 คนขึ้นไป , ระบุว่าใครสารองจ่าย
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเดินทาง แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (กรณีไปราชการตัง้ แต่ 2 คนขึ้นไป)
รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) รับรองการจ่ายค่าพาหนะ และค่าอาหารนักเรียน
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก และใบแจ้งรายการของโรงแรม (กรณีพักค้างคืนและเบิกค่าที่พักจ่ายจริง)
ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางด่วน ค่าจอดรถ (กรณีใช้รถราชการ)
ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถ ค่าปะยางรถ (กรณีใช้รถยนต์ราชการและเกิดเหตุฉุกเฉิน)
บันทึกข้อความ...ขออนุญาตไปราชการ
คาสัง่ ให้ไปราชการ (ถ้ามี)
หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (กรณีใช้รถราชการ) .... ใช้เอกสารสาเนาก็ได้
บันทึกข้อความ..ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (กรณีขอใช้รถส่วนตัว)
เอกสารที่ใช้สาเนาได้ (ผูข้ อเบิกลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ )
หนังสืออนุญาตให้ไปราชการของ สพม.ชัยภูมิ (กรณีโรงเรียนขอเบิก)
* หนังสือสัง่ การ /หนังสือเชิญ จากหน่วยงานผูจ้ ัดประชุม/อบรม
* ตารางอบรม/ กาหนดการอบรม
* หนังสือโอนงบประมาณจาก สพฐ. หรือ หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณจาก สพม.ชัยภูมิ (อบรม)
google map ระยะทางจากบ้านพักถึงจุหมายไปราชการ.. (กรณีใช้รถส่วนตัว)
รายงานผลการไปราชการ
* หลักฐานการจ่าย ให้ผสู้ ารองจ่ายเงินลงนามการจ่ายเงินให้คณะเดินทาง (มุมล่างซ้ายมือแบบฯ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560)
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)
3. ค�ำสัง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ 1365/2560 เรือ่ ง มอบอ�ำนาจ
อนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
4. ค�ำสัง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ 2453/2561 เรือ่ ง มอบอ�ำนาจ
การพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ส่วนกลาง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หมายถึง ค่าใช้จา่ ยทีท่ างราชการจ่ายให้กบั ผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปปฏิบตั งิ านนอก
ทีต่ งั้ ส�ำนักงานซึง่ ปฏิบตั ริ าชการปกติ และเกิดค่าใช้จา่ ยระหว่างการเดินทาง เพือ่ มิให้ผเู้ ดินทางเดือดร้อน
ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จ�ำเป็นซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ทางราชการ
จ่ายให้นี้มิใช่ค่าตอบแทนในการท�ำงาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ

สิทธิ
* ได้รบั อนุมตั กิ ารเดินทางไปราชการจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย
* เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
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ผู้มีสิทธิ
ก�ำหนด
ที่มีสัญญาจ้าง

* ข้าราชการ ตามความหมายที่พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
* ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ยกเว้นลูกจ้างชาวต่างประเทศ

* พนักงานราชการ
* บุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ เช่น ผู้รับบ�ำนาญหรือบุคคลที่ส่วนราชการ
เชิญมาร่วมปฏิบัติงาน

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
* การเดินทางไปราชการชั่วคราว
* การเดินทางไปราชการประจ�ำ
* การเดินทางกลับภูมิล�ำเนาเดิม

การเดินทางไปราชการชั่วคราว
* การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ต้ังส�ำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค�ำสั่ง
ผู้บังคับบัญชา
* การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
* การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต�ำแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน
* การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการ
ประจ�ำในต่างประเทศ
* การเดิ น ทางข้ า มแดนชั่ ว คราว เพื่ อ ไปปฏิ บั ติ ร าชการในดิ น แดนต่ า งประเทศ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
* เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
* ค่าเช่าที่พัก
* ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส�ำหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ท�ำนองเดียวกัน
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* ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นต้องจ่ายเนื่องจากการเดินทางไปราชการ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 32 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2537 ดังนี้
** เป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วง
การเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการได้ อาทิเช่น กรณีเดินทางไปราชการด้วยรถยนต์ของทางราชการ ระหว่างทาง
ยางรถยนต์แตก จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการปะยางรถยนต์ดังกล่าว ค่าปะยาง จึงถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น
ต้องจ่าย เป็นต้น
** ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงการคลังก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ อาทิเช่น ค่าครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการเหล่านั้น
** ต้องไม่ใช่คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับเนือ้ งานทีไ่ ปปฏิบตั ริ าชการ อาทิเช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
หมายเหตุ ค่าผ่านทางพิเศษ ให้เบิกจ่ายเฉพาะรถยนต์ของทางราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
* เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางให้ เ บิ ก ได้ ใ นลั ก ษณะเหมาจ่ า ยภายในอั ต ราและเงื่ อ นไขที่
กระทรวงการคลังก�ำหนด
* การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางส�ำหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่
ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง
ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ส�ำหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง
เจ้าสังกัด ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ�ำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึง
ความจ�ำเป็นและประหยัด
* กรณีผู้เดินทางไปราชการมีความจ�ำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า  หรือไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งส�ำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว การนับเวลา
เดิ น ทางไปราชการเพื่ อ ค�ำนวณเบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางกรณี ล ากิ จ หรื อ ลาพั ก ผ่ อ นก่ อ นปฏิ บั ติ ร าชการ
ให้ นั บ เวลาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น ต้ น ไป และกรณี ล ากิ จ หรื อ ลาพั ก ผ่ อ นหลั ง เสร็ จ สิ้ น
การปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ
* การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค�ำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลา
ออกจากสถานทีอ่ ยูห่ รือสถานทีป่ ฏิบตั ริ าชการตามปกติ จนกลับถึงสถานทีอ่ ยูห่ รือสถานทีป่ ฏิบตั ริ าชการ
ตามปกติ แล้วแต่กรณี
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* การค�ำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
** กรณีมีการพักแรม
ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ส่วนที่เกินนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้นับเพิ่มอีก 1 วัน
** กรณีไม่มีการพักแรม (เดินทางไป - กลับ)
*** ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
*** หากไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่เกิน 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน
*** หากไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน
หมายเหตุ กรณีนับเวลาเกิน 6 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน จะใช้กับกรณีมีการพักแรมไม่ได้
* อัตราเบี้ยเลี้ยง เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ข้าราชการ
ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ
ประเภทอ�ำนวยการ
หรือเทียบเท่าระดับ 8 ลงมา
ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ
ประเภทอ�ำนวยการ
ประเภทบริหาร
หรือเทียบเท่าระดับ 9 ขึน้ ไป

ระดับ
อัตรา (บาท : วัน : คน)
ปฏิบัติงาน ช�ำนาญงาน อาวุโส
ปฏิบัติการ ช�ำนาญการ ช�ำนาญการพิเศษ
240
ระดับต้น
ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
ระดับสูง
ระดับต้น ระดับสูง
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ตัวอย่าง การนับเวลาเดินทางเพื่อค�ำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
1. กรณีมีการพักแรม
นางสาว ก. ข้าราชการระดับช�ำนาญการ ปฏิบตั ริ าชการทีก่ รุงเทพมหานคร ได้รบั ค�ำสัง่
ให้เดินทางไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2564 โดยออกเดินทาง
จากบ้านพักตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 05.00 น. และเดินทางกลับถึงบ้านพักทีก่ รุงเทพมหานคร
ในวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 23.30 น.
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วิธีค�ำนวณ ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เศษที่เหลือเกิน 12 ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน
- วันที่ 1 ก.ย. 2564 เวลา 05.00 น. ถึง วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 05.00 น. = 1 วัน
- วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 05.00 น. ถึง วันที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 05.00 น. = 1 วัน
- วันที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 05.00 น. ถึง วันที่ 4 ก.ย. 2564 เวลา 05.00 น. = 1 วัน
- วันที่ 4 ก.ย. 2564 เวลา 05.00 น. ถึง วันที่ 4 ก.ย. 2564 เวลา 23.30 น.
รวม 18.30 ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน (เศษที่เหลือเกิน 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน)
ดังนั้น นางสาว ก. จะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงเดินทางรวม 4 วัน ๆ ละ 240 บาท
เป็นเงิน 960 บาท
		
หมายเหตุ หาก นางสาว ก. เดินทางกลับถึงบ้านพักในวันที่ 4 ก.ย. 2564 เวลา 
17.00 น. จะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงเดินทางเพียง 3 วัน เท่านั้น เนื่องจากเศษที่เหลือเท่ากับ 12 ชั่วโมง
ซึ่งไม่เกิน 12 ชั่วโมง
2. กรณีไม่มีการพักแรม
นาย ข. ข้าราชการระดับช�ำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานคร
ได้รับค�ำสั่งให้เดินทางไปราชการที่จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยออกเดินทาง
จากบ้านพักเวลา 05.00 น. และเดินทางกลับถึงบ้านพักเวลา 19.30 น.
วิธีค�ำนวณ ให้นับเวลาเดินทางไป-กลับ เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน หากไม่เกิน
12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมง ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดินทางครึ่งวัน
- นับเวลาเดินทางระหว่างเวลา  05.00 น.-19.30 น. ได้ 14.30 ชั่วโมง
นาย ข. จะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 1 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 240 บาท
- หาก นาย ข. เดินทางกลับถึงบ้านพักเวลา 15.00 น. จะนับเวลาเดินทางได้
10 ชั่วโมง นาย ข. ก็จะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน = 120 บาท เนื่องจากนับเวลาได้เกิน 6 ชั่วโมง

ค่าเช่าที่พัก
* ค่าเช่าทีพ่ กั หมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือทีพ่ กั แรมอืน่ ในระหว่าง
การเดินทาง ที่มีความจ�ำเป็นต้องพักแรม ยกเว้น
** การพักแรมในยานพาหนะ เช่น การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจ�ำทาง
ที่ต้องค้างคืนบนรถ
** การพักแรมในที่พักที่ราชการจัดให้ เช่น บ้านพักรับรอง
** กรณีเจ็บป่วยในระหว่างเดินทางไปราชการและต้องพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
ให้ผู้เดินทางงดเบิกค่าเช่าที่พัก
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* การเบิกค่าเช่าที่พักมี 2 ลักษณะ
		
ลั ก ษณะเหมาจ่ า ย ไม่ ต ้ อ งแนบใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า เช่ า ที่ พั ก หรื อ ใบแจ้ ง รายการ
ของโรงแรมที่พัก เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิก แต่จะตรวจสอบจากรายงานการเดินทาง
ว่าการเดินทางไปราชการครัง้ นัน้ ๆ หากจ�ำเป็นต้องพักแรม ก็สามารถใช้สทิ ธิเบิกค่าเช่าทีพ่ กั ในลักษณะ
เหมาจ่าย ตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
		
ลักษณะจ่ายจริง
** ต้องแนบใบเสร็จค่าเช่าที่พักหรือใบแจ้งรายการของโรงแรมที่พักเพื่อเป็น
หลั ก ฐานประกอบการขอเบิ ก ซึ่ ง ระบุ ข ้ อ ความที่ แ สดงว่ า ได้ รั บ ช�ำระเงิ น ค่ า ที่ พั ก เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจ�ำนวนเงินที่ได้รับ
** เดินทางไปราชการเป็นหมูค่ ณะตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งประเภททัว่ ไป
ระดับอาวุโสลงมา  ประเภทวิชาการระดับช�ำนาญการพิเศษลงมา  ประเภทอ�ำนวยการระดับต้น
หรือต�ำแหน่งเทียบเท่าระดับ 8 ลงมา  ต้องจัดให้พัก 2 คน ต่อ 1 ห้อง ในอัตราห้องพักคู่ ถ้าเหลือ
เศษเดี่ยวเพศชายหรือเพศหญิง ให้ใช้สิทธิเบิกค่าห้องพักได้ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
** การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
สูงกว่าอัตราที่ก�ำหนด เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25
** การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะที่มีหัวหน้าคณะซึ่งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง หรือต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือต�ำแหน่งที่เทียบเท่า 
หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกับที่พักแรมเพื่อใช้เป็นที่ประสานงานราชการของคณะ
หรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นส�ำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุด
แทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
* ผู้เดินทางสามารถเลือกใช้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย หรือลักษณะ
จ่ายจริงก็ได้ ทั้งนี้ กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกใช้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะ
เดียวกันทั้งคณะและตลอดการเดินทาง

6

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

* อัตราค่าเช่าที่พักตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ข้าราชการ
ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ

ระดับ
ปฏิบัติงาน ช�ำนาญงาน อาวุโส
ปฏิบัติการ ช�ำนาญการ
ช�ำนาญการพิเศษ
ระดับต้น

บาท : วัน : คน

จ่ายจริง
พักเดี่ยว
พักคู่

1,500

850

เหมาจ่าย

800

ประเภทอ�ำนวยการ
หรือเทียบเท่าระดับ 8
ลงมา
ประเภททั่วไป
ทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการ
เชี่ยวชาญ
2,200
1,200
1,200
ประเภทอ�ำนวยการ
ระดับสูง
ประเภทบริหาร
ระดับต้น
หรือเทียบเท่าระดับ 9
ประเภทวิชาการ
ทรงคุณวุฒิ
ประเภทบริหาร
ระดับสูง
2,500
1,400
1,200
หรือเทียบเท่าระดับ 10
ขึ้นไป
		
* หลักฐานประกอบการเบิกค่าเช่าที่พัก
** ใช้สทิ ธิเบิกค่าเช่าทีพ่ กั ลักษณะเหมาจ่าย ไม่ตอ้ งแนบหลักฐานการจ่ายทีเ่ กีย่ วกับ
ค่าเช่าที่พักประกอบการขอเบิกเงิน (ไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม
(FOLIO))
** ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักลักษณะจ่ายจริง
1. กรณีพักโรงแรม ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO)
2. กรณีที่พักแรมอื่น ใช้ใบเสร็จรับเงินของสถานที่พักแรมเพื่อประกอบการขอ
เบิกเงินค่าเช่าที่พัก ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท�ำการของที่พักแรม
2.2 วันเดือนปี ที่รับเงิน
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
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2.3 รายการแสดงการรับเงินระบุเป็นค่าเช่าทีพ่ กั ของใคร วัน เดือน ปี ทีเ่ ข้าพัก
วัน เดือน ปี ที่ออกจากที่พัก อัตราค่าที่พัก
2.4 จ�ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
2.5 ลายมือชื่อผู้รับเงิน
ตัวอย่าง
ข้ า ราชการได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ดิ น ทางไปราชการจั ง หวั ด อ่ า งทอง สุ โ ขทั ย พิ ษ ณุ โ ลก
และเชียงใหม่ รวม 5 คน หากใช้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักลักษณะเหมาจ่าย ข้าราชการทั้ง 5 คน ก็ต้องเบิก
ค่าเช่าที่พักเป็นลักษณะเหมาจ่ายตลอดการเดินทางทุกจังหวัดและทุกคน จะเลือกว่าเดินทางไปพัก
ในจังหวัดอ่างทองใช้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักลักษณะเหมาจ่าย และเมื่อเดินทางไปพักในจังหวัดเชียงใหม่
จะขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักลักษณะจ่ายจริงไม่ได้ หรือการเดินทางไปราชการ 5 คน จะเลือกใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าที่พักลักษณะเหมาจ่าย 3 คน ส่วนอีก 2 คน ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักลักษณะจ่ายจริง
ก็ไม่ได้ด้วยเช่นกัน

ค่าพาหนะ
* ค่าพาหนะ หมายถึง ค่าพาหนะรวมค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ท�ำนองเดียวกัน
* การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ�ำทางและให้เบิกค่าพาหนะได้
เท่าทีจ่ า่ ยจริง โดยประหยัดไม่เกินสิทธิทผี่ เู้ ดินทางจะพึงได้รบั ตามประเภทของยานพาหนะทีใ่ ช้เดินทาง
* กรณีผเู้ ดินทางไปราชการมีความจ�ำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งส�ำนักงานปกติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว ให้เบิกค่าพาหนะ
เท่าทีจ่ า่ ยจริงตามเส้นทางทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ ให้เดินทางไปราชการ กรณีทมี่ กี ารเดินทางนอกเส้นทางในระหว่าง
การลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับค�ำสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ
* กรณีไม่มียานพาหนะประจ�ำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์
แก่ราชการ ให้ใช้ยานพาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ�ำเป็นไว้ในรายงาน
การเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น (ผู้เดินทางทุกระดับทุกต�ำแหน่งต้องชี้แจง
เหตุผลความจ�ำเป็น)
* ค่าพาหนะเบิกได้ 3 ลักษณะ
** ค่าพาหนะรับจ้าง
** ค่าพาหนะประจ�ำทาง
** ค่าพาหนะส่วนตัว
8
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* ค่าพาหนะรับจ้าง ได้แก่ ค่ารถแท็กซี่ ให้เบิกได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็นไว้ใน
รายงานการเดินทาง โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ข้าราชการ
ทุกระดับต�ำแหน่ง

หลักเกณฑ์การเบิก
1. การเดินทางไป-กลับระหว่างทีอ่ ยู่ ทีพ่ กั หรือสถานทีป่ ฏิบตั ริ าชการ
กับสถานียานพาหนะรถประจ�ำทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะ
ที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานทีป่ ฏิบตั ริ าชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน กรณีข้ามเขตจังหวัด ดังนี้
- เขตติดต่อหรือผ่านกรุงเทพฯ เท่าทีจ่ า่ ยจริง ไม่เกินเทีย่ วละ 600 บาท
- ข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท
2. การเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักถึงสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกินสองเที่ยว ยกเว้นการเดินทาง
ไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก ผู้เดินทางไปราชการจะเบิก
ค่าพาหนะรับจ้างไม่ได้
3. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) เป็นหลักฐาน
ประกอบการขอเบิกเงิน

* ค่าพาหนะประจ�ำทาง ได้แก่ รถไฟ รถโดยสารประจ�ำทางตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก เรือกลเดินประจ�ำทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้ำไทย การโดยสาร
เครื่องบิน และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจ�ำ 
โดยมีเส้นทาง อัตราค่าโดยสาร และค่าระวางที่แน่นอน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
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ระดับ
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน
วิชาการ : ปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างทุกประเภท
ทั่วไป : ช�ำนาญงานขึ้นไป
วิชาการ : ช�ำนาญการขึน้ ไป
อ�ำนวยการ : ต้น สูง
บริหาร : ต้น สูง

ประเภท
- รถโดยสารประจ�ำทาง
- รถไฟชั้นที่ 2
นั่งนอนปรับอากาศ
ลงมา
- รถโดยสารประจ�ำทาง
- รถไฟ : รถด่วน หรือ
รถด่วนพิเศษชั้นที่ 1
นั่งนอนปรับอากาศ
(บนอ.ป.)

อัตราการเบิก/คน
เท่าที่จ่ายจริง และ
ประหยัด

หลักฐานการเบิก
- ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก. 111)

เท่าที่จ่ายจริง และ
ประหยัด

- ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก. 111)
- กากตั๋วโดยสารรถไฟ
กรณีเบิกค่ารถไฟ
ชั้น 1 นั่งนอน
ปรับอากาศ

การโดยสารเครื่องบิน
* ผู้มีสิทธิเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน
ชั้น
1. ชั้นธุรกิจ

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ก. หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล
ข. ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
ค. ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
จ. รัฐมนตรี
ฉ. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
   หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือต�ำแหน่งที่เทียบเท่า
   สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
   ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ
   ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

10 คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

ชั้น
2. ชั้นประหยัด

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ก. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่
    - รองปลัดกระทรวง
    - ผู้ตรวจราชการ
    - อธิบดี หรือต�ำแหน่งที่เทียบเท่า
    - ผู้ว่าราชการจังหวัด
    - เอกอัครราชทูต
    - ต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   
    - ต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
    - ต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยการระดับสูง หรือต�ำแหน่งที่เทียบเท่า
ข. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
    - ประเภทวิชาการระดับเชีย่ วชาญ ระดับช�ำนาญการพิเศษ ระดับช�ำนาญการ
    - ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ระดับอาวุโส ระดับช�ำนาญงาน
    - ประเภทอ�ำนวยการระดับต้น
ค. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับ หรือยศ ต�่ำกว่าที่ระบุใน ก. หรือ ข. เฉพาะกรณี
   ที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

** กรณี ผู ้ เ ดิ น ทางตามข้ อ 2 ก. มี ค วามจ�ำเป็ น ต้ อ งโดยสารเครื่ อ งบิ น ในชั้ น
ที่สูงกว่าสิทธิ ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน
ในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ส�ำหรับส่วนราชการใดที่ไม่มี
ปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ�ำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
** ผู้เดินทางไปราชการระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติงาน หรือต�ำแหน่งเทียบเท่า
ระดั บ 6 ลงมา  ซึ่ ง ไม่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ข ้ อ 1 และข้ อ 2 (ไม่ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เครื่ อ งบิ น แต่ เ ดิ น ทาง
โดยเครื่องบิน) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางภาคพื้นดินระยะเวลาเดียวกันตาม
สิทธิซึ่งผู้เดินทางพึงเบิกได้
* การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินไปราชการในราชอาณาจักร
** บริษัทสายการบิน หรือ
** ตัวแทนจ�ำหน่าย หรือ
** ผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว หรือ
** ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
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* ค่าใช้จ่ายโดยสารเครื่องบินที่เบิกได้
** ค่าพาหนะโดยสารเครื่องบิน
** ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
** ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ค่าสัมภาระ กรณีค่าพาหนะไม่รวมน�้ำหนักสัมภาระที่โหลด
** ค่าบริการที่สายการบินเรียกเก็บ ยกเว้น ค่าบริการเลือกที่นั่ง ค่าบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าประกันชีวิต หรือค่าประกันภัยภาคสมัครใจ ค่าช�ำระแทน เป็นต้น
* หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร
** กรณีส่วนราชการเป็นผู้ด�ำเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้ใช้หลักฐาน
- ใบแจ้งหนี้ของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจ�ำหน่าย ผู้ประกอบธุรกิจ
น�ำเที่ยว เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยไม่ต้องรอใบเสร็จรับเงิน
กากบัตรโดยสารเครือ่ งบินและใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ และเมือ่ ส่วนราชการจ่ายเงินตรง
ผ่านระบบ GFMIS ให้กับบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจ�ำหน่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวแล้ว
ให้บริษัทดังกล่าวน�ำใบเสร็จรับเงินมาแนบเป็นหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการ
** กรณีผู้เดินทางเป็นผู้ด�ำเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินด้วยตนเอง
กรณีที่ 1 จัดซื้อโดยช�ำระด้วยเงินสด ให้ใช้หลักฐาน
*** ใบเสร็จรับเงินของบริษทั สายการบิน หรือตัวแทนจ�ำหน่าย หรือผูป้ ระกอบ
ธุรกิจน�ำเที่ยว
*** ใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้
- ชื่อสายการบิน
- วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับเงิน
- ชื่อ-สกุล ผู้เดินทาง
- สถานที่ออกเดินทาง และสถานที่ปลายทาง
- เลขที่เที่ยวบิน (fight)
- วัน เดือน ปี และเวลาที่เดินทาง
- จ�ำนวนเงิน
*** แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
กรณีที่ 2 จัดซือ้ โดยช�ำระด้วยบัตรเครดิต จองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket)
ทาง internet หน้า web side ของบริษทั สายการบิน หรือตัวแทนจ�ำหน่าย หรือผูป้ ระกอบธุรกิจน�ำเทีย่ ว
ให้ใช้หลักฐาน
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*** ใบรั บ เงิ น (Itinerary Receipt) ที่ แ สดงรายละเอี ย ดการเดิ น ทาง
ที่พิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจ�ำหน่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจ
น�ำเทีย่ ว หรือแจ้งขอรับใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ทีเ่ คาน์เตอร์กอ่ นขึน้ เครือ่ งหรือหลังจากลงเครือ่ ง
*** กรณีซอื้ บัตรโดยสารเครือ่ งบินของบริษทั สายการบินนกแอร์ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
ของบริษัทสายการบินนกแอร์เต็มรูปแบบที่มีรายละเอียดการเดินทางไปราชการ เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกเงิน
*** แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
* กรณีหลักฐานประกอบการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินสูญหาย ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
** ขอส�ำเนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ใบรั บ เงิ น ที่ แ สดงรายละเอี ย ดการเดิ น ทาง
พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้องจากสายการบิน หรือตัวแทนจ�ำหน่าย และผูเ้ ดินทางจะต้องรับรองในเอกสาร
ดังกล่าวว่า “ยังไม่เคยน�ำฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ แม้หากค้นพบในภายหลังก็จะไม่น�ำมาเบิก
จากทางราชการอีก” และเสนอผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
** กรณีทไี่ ม่สามารถขอส�ำเนาได้ ให้ท�ำหนังสือรับรองการจ่ายเงิน โดยชีแ้ จงสาเหตุ
ที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทางนั้นสูญหาย และไม่อาจขอส�ำเนาได้
พร้อมรับรองว่า “ยังไม่เคยน�ำฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ แม้หากค้นพบในภายหลังก็จะไม่น�ำมาเบิก
จากทางราชการอีก” และเสนอผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
หมายเหตุ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ค่าพาหนะส่วนตัว
* หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่ของทางราชการ
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม หลักเกณฑ์การเบิก
** การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจาก
*** ผูบ้ งั คับบัญชาระดับอธิบดีขนึ้ ไป หรือต�ำแหน่งทีเ่ ทียบเท่า ส�ำหรับราชการ
บริหารส่วนกลาง
*** หัวหน้าส�ำนักงาน ส�ำหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีส�ำนักงานอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค หรือมีส�ำนักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
** ต้องใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางตลอดเส้นทาง
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* ให้มีสิท ธิเ บิก เงินค่าชดเชยเป็ นค่ า พาหนะในลั ก ษณะเหมาจ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ เ ดิ นทาง
ไปราชการในอัตรา  1 คน ต่อ 1 คัน โดยค�ำนวณระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้น
ตรง ประหยัด สามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย กรณีไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวง
ให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน เช่น เส้นทางของเทศบาล โดยผู้เดินทาง
เป็นผู้รับรองระยะทางการเดินทางดังกล่าว
* งดเบิกค่าพาหนะอื่น ๆ
* กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมูค่ ณะ ณ สถานทีเ่ ดียวกัน หากมีผเู้ ดินทางในคณะคนใด
คนหนึง่ มีการขอเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวและใช้สทิ ธิเบิกเงินชดเชยแล้ว ให้ทงั้ คณะโดยสารไปด้วยกัน
หากมีจ�ำนวนทีน่ งั่ เพียงพอ และไม่ควรขอใช้ยานพาหนะส่วนตัวและขอเบิกเงินชดเชยทุกคน เพือ่ เป็นการ
ประหยัดงบประมาณ
* อัตราการเบิกเงินชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว
ประเภท
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

อัตรา
กิโลเมตรละ 4 บาท
กิโลเมตรละ 2 บาท

หลักฐานการเบิก
- แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
  เดินทางไปราชการ
  (แบบ 8708)
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  (แบบ บก. 111)

การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณี ไปช่วยราชการที่ สพฐ.
หลักเกณฑ์
1. หนังสือ/ค�ำสั่ง สพฐ. อนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางมาช่วย
ราชการเป็นครั้งคราว
2. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
หรือช่วยปฏิบตั ริ าชการทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน
3. มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน
1 ปี

สิทธิการเบิก
1. ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายวันละไม่เกิน 200 บาท
2. ค่าพาหนะเดินทางระหว่างที่อยู่ ที่พัก
    ถึง สพฐ. ไป-กลับ เท่าที่จ่ายจริง ตามสิทธิ
    ของผู้เดินทางพึงจะได้รับจากทางราชการ
    ตามประเภทยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปลงศพ
หลักเกณฑ์
สิทธิการเบิก
1. เหตุแห่งความตาย มิได้เกิดจากการประทุษร้าย 1. กรณีเดินทางไปปลงศพ
ด้วยเหตุสว่ นตัว หรือประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง - ค่าพาหนะไป-กลับ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ของตนเอง
อัตราในเส้นทางจากท้องทีท่ ผี่ ถู้ งึ แก่ความตาย
รับราชการไปยังท้องที่ที่ถึงแก่ความตาย
2. บุคคลที่มีสิทธิเบิก
- บุคคลในครอบครัวของผู้ถึงแก่ความตาย
เว้นแต่บคุ คลในครอบครัวของผูถ้ งึ แก่ความตาย
เบิกได้ไม่เกิน 3 คน หรือ
มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย  
- ผู้จัดการศพ เบิกได้ไม่เกิน 1 คน
(กรณีไม่มบี คุ คลในครอบครัวหรือมีแต่บคุ คล 2. กรณีการส่งศพกลับ
- ค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ในครอบครัว มอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่น
เป็นผู้จัดการศพแทน)
ในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตาย
ไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ
- ค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีจ่ �ำเป็นทีเ่ กีย่ วกับการส่งศพกลับ
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

การเดินทางไปราชการประจ�ำ
* การเดินทางไปประจ�ำต่างส�ำนักงาน ไปรักษาในต�ำแหน่ง หรือรักษาราชการแทน
เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ ณ ส�ำนักงานแห่งใหม่
* การเดินทางไปประจ�ำส�ำนักงานแห่งเดิมในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้ายส�ำนักงาน
* การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านตามโครงการหรื อ การเดิ น ทางไปช่ ว ยราชการที่ มี
ก�ำหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีก�ำหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
* การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีก�ำหนดเวลา
ไม่ถึงหนึ่งปี ซึ่งต่อมาภายหลังส่วนราชการมีความจ�ำเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นั้นอยู่ช่วยราชการ
ณ สถานที่แห่งเดิมนั้น ให้นับเวลาการช่วยราชการต่อเนื่องและให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่
ครบก�ำหนดหนึ่งปีเป็นต้นไป เป็นการเดินทางไปราชการประจ�ำ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ�ำ
*
*
*
*
*

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ
ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นในการเดินทางไปราชการประจ�ำ

ผู้มีสิทธิ
* ข้าราชการผู้เดินทาง
* บุคคลในครอบครัว หมายถึง บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทาง
ไปราชการ ประกอบด้วย
** คู่สมรส
** บุตร
** บิดามารดาของผู้เดินทาง และหรือบิดามารดาของคู่สมรส
** ผู้ติดตาม

หลักเกณฑ์การเบิก
* การเดินทางไปราชการประจ�ำ จะต้องมิใช่การเดินทางไปราชการประจ�ำส�ำนักงานแห่งใหม่
ตามค�ำร้องขอของตนเอง
* การเดินทางไปราชการประจ�ำต่างสังกัด (ต่างกรม) ให้เบิกค่าใช้จา่ ยจากส�ำนักงานแห่งใหม่
ที่ได้รับค�ำสั่งให้เดินทางไปราชการประจ�ำ 
* กรณีเดินทางไปราชการถึงสถานที่ส�ำนักงานแห่งใหม่ แต่ยังไม่สามารถเข้าบ้านพัก
ของทางราชการ หรือบ้านเช่าได้ ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันไปถึงท้องที่ตั้ง
ส�ำนักงานแห่งใหม่ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนแล้ว ดังนี้
** อธิบดีขึ้นไป หรือต�ำแหน่งที่เทียบเท่า ส�ำหรับราชการบริหารส่วนกลาง
** หั ว หน้ า ส�ำนั ก งาน ส�ำหรั บ ราชการบริ ห ารส่ ว นกลางที่ มี ส�ำนั ก งานอยู ่ ใ น
ส่วนภูมิภาค หรือมีส�ำนักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
หากจ�ำเป็นต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกิน 7 วัน ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวง
เจ้าสังกัดเดิม ส�ำหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ�ำนาจเช่นเดียวกับ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
16 คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

* กรณีบุคคลในครอบครัวไม่สามารถเดินทางไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทาง
รายงานชีแ้ จงเหตุผลความจ�ำเป็น และก�ำหนดเวลาทีจ่ ะเลือ่ นการเดินทางต่อผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ ผูเ้ ดินทาง
ต้องขอก่อนการเดินทาง โดยผู้บังคับบัญชามีอ�ำนาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลา
อันสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ปรากฏในค�ำสั่งให้เดินทางไปราชการประจ�ำ

จ�ำนวนผู้ติดตาม
ข้าราชการต�ำแหน่งระดับ
จ�ำนวนผู้ติดตามที่เบิกค่าใช้จ่ายได้
1. ประเภททั่วไป ระดับช�ำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน
1 คน
2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือต�ำแหน่งเทียบเท่า
ระดับ 6 ลงมา 
3. ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
2 คน
4. ประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการ หรือต�ำแหน่งเทียบเท่า
ระดับ 6 ขึ้นไป

สิทธิการเบิก
ประเภทค่าใช้จ่าย
1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

2. ค่าเช่าที่พัก

หลักเกณฑ์
- เฉพาะผู้ที่ได้รับค�ำสั่งให้เดินทางไปราชการประจ�ำ
- ให้นับตั้งแต่เดินทางออกจากสถานที่อยู่เดิมถึงสถานที่พักแห่ง
ใหม่
- ส�ำหรับกรณีผู้ที่ได้รับค�ำสั่งให้เดินทางไปราชการประจ�ำ 
ไม่สามารถเข้าพักในบ้านพักของทางราชการ หรือบ้านเช่าได้
และผู้บังคับบัญชาอนุญาตไว้ก่อนแล้ว ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
ที่พักได้ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันไปถึงท้องที่ตั้งส�ำนักงาน
แห่งใหม่ ในอัตราตามสิทธิที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
- บุคคลในครอบครัว ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง
- ผู้ติดตาม ให้เบิกได้ในอัตราเท่ากับข้าราชการในระดับต�่ำสุด

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
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ประเภทค่าใช้จ่าย
3. ค่าพาหนะ

4. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
5. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็น

หลักเกณฑ์
- ผู้ที่ได้รับค�ำสั่งให้เดินทางไปราชการประจ�ำ เบิกได้ตามสิทธิ
- บุคคลในครอบครัว ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง
- ผู้ติดตาม ให้เบิกได้ในอัตราเท่ากับข้าราชการในระดับต�่ำสุด
- ให้เบิกได้ลักษณะเหมาจ่าย ตามอัตราที่กระทรวงการคลัง  
ก�ำหนด
- ให้เบิกในลักษณะเดียวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราว

การเดินทางกลับภูมิล�ำเนาเดิม
ภูมิล�ำเนาเดิม
หมายถึง ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่ หรือได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้าง
ครัง้ แรก หรือครัง้ สุดท้าย แล้วแต่กรณี รวมถึงการเดินทางเพือ่ กลับภูมลิ �ำเนาเดิมของผูเ้ ดินทางไปราชการ
ประจ�ำในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล�ำเนาเดิม
* ค่าเช่าที่พัก
* ค่าพาหนะ
* ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว

ผู้มีสิทธิ
* ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ หรือลูกจ้างซึ่งทางราชการเลิกจ้าง หรือข้าราชการ
ซึ่งถูกสั่งพักราชการ หรือลูกจ้างซึ่งถูกพักการจ้าง
* บุคคลในครอบครัว หมายถึง บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทาง
ไปราชการ ประกอบด้วย
** คู่สมรส
** บุตร
** บิดามารดาของผู้เดินทาง และหรือบิดามารดาของคู่สมรส
** ผู้ติดตาม
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หลักเกณฑ์การเบิก
* ใช้สิทธิเบิกได้ตามอัตราส�ำหรับต�ำแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ ครั้งสุดท้ายก่อนออกจาก
ราชการหรือเลิกจ้าง
* ข้าราชการที่ถูกสั่งพักราชการ หรือลูกจ้างซึ่งถูกพักการจ้าง จะใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางกลับภูมิล�ำเนาเดิมได้โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
* ผู้มีสิทธิถึงแก่ความตาย ให้ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่กับผู้มีสิทธิขณะถึงแก่ความตาย
เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล�ำเนาเดิม
กรณีไม่มีทายาทที่อยู่ด้วยขณะถึงแก่ความตาย หรือมีทายาทแต่ไม่สามารถจัดการได้
ให้ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้อยู่ด้วยเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายส�ำหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ
* กรณีจะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่น ซึ่งมิใช่ภูมิล�ำเนาเดิม โดยมี
ค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
* การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของ ให้กระท�ำภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ออกจากราชการ หรือเลิกจ้าง ถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
* ประเภทค่าใช้จ่ายที่พึงเบิกได้
ประเภทค่าใช้จ่าย
1. ค่าเช่าที่พัก

2. ค่าพาหนะ

3. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว

หลักเกณฑ์
- ส�ำหรับกรณีผู้ที่ได้รับค�ำสั่งให้เดินทางไปราชการประจ�ำ 
ไม่สามารถเข้าพักในบ้านพักของทางราชการ หรือบ้านเช่าได้
และผู้บังคับบัญชาอนุญาตไว้ก่อนแล้ว ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก
ได้ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันไปถึงท้องที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหม่
ในอัตราตามสิทธิที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
- บุคคลในครอบครัว ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง
- ผู้ติดตาม ให้เบิกได้ในอัตราเท่ากับข้าราชการในระดับต�่ำสุด
- ผู้ที่ได้รับค�ำสั่งให้เดินทางไปราชการประจ�ำ เบิกได้ตามสิทธิ
- บุคคลในครอบครัว ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง
- ผู้ติดตาม ให้เบิกได้ในอัตราเท่ากับข้าราชการในระดับต�่ำสุด
- ให้เบิกได้ลักษณะเหมาจ่าย ตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก�ำหนด

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
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อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ระยะทาง (กม.)
1 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
301 - 350
351 - 400
401 - 450
451 - 500
501 - 550
551 - 600
601 - 650
651 - 700
701 - 750
751 - 800
801 - 850
851 - 900
901 - 950
951 - 1,000
1,001 - 1,050
1,051 - 1,150
1,151 - 1,200
1,201 - 1,250
1,251 - 1,300
1,301 - 1,350
1,351 - 1,400
1,401 - 1,450
1,451 - 1,500

อัตรา (บาท)
2,000
2,500
3,000
4,000
4,500
5,000
6,000
6,500
7,000
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
11,000
11,500
12,000
13,000
13,500
14,000
15,000
16,000
17,000
17,500
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500

ส�ำหรับระยะทางที่เกิน 1,500 กิโลเมตรขึ้นไป ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
ต้นสังกัดที่จะพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามความจ�ำเป็นเหมาะสม
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เอกสารประกอบการขอเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. หนังสืออนุมัติ/อนุญาตการเดินทางไปราชการ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
- รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้เดินทางไปราชการ
- สถานที่ขอไปราชการ
- วันเดือนปีที่ขอไปราชการ
- ประเภทเงินที่ขอใช้ (เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. แผนงาน โครงการ งบรายจ่าย
หรือเงินนอกงบประมาณ รายการ........)
- จ�ำนวนเงินที่ขอใช้
- กรณีจะเดินทางโดยรถพาหนะส่วนตัว ให้ขอพร้อมกับการขออนุมัติการเดินทาง
2. แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 ส�ำหรับ
การเดินทางไปราชการคนเดียว
3. แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2 ส�ำหรับการเดินทางไปราชการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) เฉพาะการเบิกค่าพาหนะภาคพื้นดิน
ซึง่ ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูร้ บั เงินได้ เช่น ค่าพาหนะรับจ้าง ค่าโดยสารรถประจ�ำทาง ค่าโดยสาร
รถไฟ เป็นต้น
- กรณีขอใช้สิทธิเบิกค่าโดยสารรถไฟ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ ให้แนบกากตั๋ว
โดยสารรถไฟประกอบการขอเบิกด้วย
5. ค่าเช่าที่พัก
- กรณีเลือกใช้สทิ ธิเบิกค่าเช่าทีพ่ กั ลักษณะเหมาจ่าย ไม่ตอ้ งแนบหลักฐานทีเ่ กีย่ วกับ
ค่าเช่าที่พักประกอบการขอเบิก
- กรณีเลือกใช้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักลักษณะจ่ายจริง ใช้ใบเสร็จรับเงิน และหรือ
ใบแจ้งรายการของโรงแรมหรือที่พัก ที่มีข้อความแสดงว่าได้รับช�ำระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือที่พัก ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจ�ำนวนเงินที่ได้รับ เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย ซึ่งใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการค่าที่พัก อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
** ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท�ำการของผู้รับเงิน
** ชือ่ หน่วยงานผูจ้ า่ ยเงิน อาทิเช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
** วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
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** รายละเอียดที่พัก (รายชื่อผู้เข้าพัก วัน เดือน ปี ที่เข้าพักและออกจากที่พัก
จ�ำนวนห้องพักคู่ หรือเดี่ยว กี่ห้อง ราคาห้องละเท่าไร)
** จ�ำนวนเงินทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร
** ลายมือชือ่ ผูร้ บั เงิน
หากใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มคี �ำแปลเป็นภาษาไทย ก�ำกับไว้ดว้ ย
6. ใบเสร็จรับเงินค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง กรณีขอเดินทางด้วยพาหนะของทางราชการ
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท�ำการของผู้รับเงิน (ผู้ขาย)
- ชื่อหน่วยงาน (ผู้ซื้อ) อาทิเช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- หมายเลขทะเบียนรถ
- รายการ/ประเภทน�้ำมัน จ�ำนวนกี่ลิตร ๆ ละเท่าใด
- จ�ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
พร้อมแนบหนังสืออนุญาตให้ใช้พาหนะของทางราชการเพื่อการเดินทางไปราชการ ซึ่งระบุชื่อ
พนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ
7. ใบเสร็จรับเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
7.1 กรณีส่วนราชการเป็นผู้ด�ำเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้ใช้หลักฐาน
- ใบแจ้งหนี้ของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจ�ำหน่าย หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจน�ำเที่ยว เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยไม่ต้องรอใบเสร็จรับเงิน
กากบัตรโดยสารเครื่องบิน และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เดินทางไปราชการ
- เมื่อส่วนราชการมีการจ่ายตรงผ่านระบบ GFMIS ให้บริษัทสายการบิน
หรือตัวแทนจ�ำหน่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวแล้ว ให้บริษัทดังกล่าวน�ำใบเสร็จรับเงินมาแนบ
เป็นหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการ
7.2 กรณีผู้เดินทางเป็นผู้ด�ำเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินด้วยตนเอง
- จัดซื้อด้วยเงินสด
** ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของบริ ษั ท สายการบิ น หรื อ ตั ว แทนจ�ำหน่ า ย หรื อ
ผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว
** ใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้
*** ชื่อสายการบิน
*** วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับเงิน
*** ชื่อ-สกุล ผู้เดินทาง
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*** สถานที่ออกเดินทาง และสถานที่ปลายทาง
*** เลขที่เที่ยวบิน (fight)
*** วัน เดือน ปี และเวลาที่เดินทาง
*** จ�ำนวนเงิน
- จัดซื้อโดยช�ำระด้วยบัตรเครดิต จองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket)
ทาง internet หน้า  web side ของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจ�ำหน่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจ
น�ำเที่ยว ให้ใช้หลักฐาน
** ใบรั บ เงิ น (Itinerary Receipt) ที่ แ สดงรายละเอี ย ดการเดิ น ทาง
ที่พิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจ�ำหน่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจ
น�ำเทีย่ ว หรือแจ้งขอรับใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ทีเ่ คาน์เตอร์กอ่ นขึน้ เครือ่ งหรือหลังจากลงเครือ่ ง
หมายเหตุ กรณีขอเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการประจ�ำหรือกลับภูมลิ �ำเนาเดิม
ให้แนบค�ำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ณ ส�ำนักงานแห่งใหม่ หรือค�ำสั่งให้เกษียณอายุราชการ หรือลาออก
หรือพักราชการ ประกอบการขอเบิกด้วย

ตัวอย่างการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ
ให้ผเู้ ดินทางไปราชการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการตามแบบรายงานการเดินทาง
ไปราชการ (แบบ 8708) และเอกสารประกอบทีใ่ ช้ในการเบิกจ่ายเงิน เมือ่ กลับถึงวันทีไ่ ปปฏิบตั ริ าชการ
ตามปกติ โดยต้องระบุทอี่ ยู่ วันเวลา เดินทางไป-กลับและรายละเอียดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ให้ครบถ้วน ตามตัวอย่างและค�ำอธิบายดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 แบบ 8708
ตัวอย่างและค�ำอธิบายการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ
สัญญาเงินยืมเลขที่ (1)............................................................วันที่......................................................
ชื่อผู้ยืม...........................................................................จ�ำนวนเงิน..............................บาท
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ท�ำการ (2) ........................................................
วันที่ (3) ...............เดือน.....................พ.ศ. ................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน (4) ..................................................................
ตามค�ำสัง่ /บันทึก ที่ (5) ………………………………………ลงวันที.่ ......................................ได้อนุมตั ใิ ห้
ข้าพเจ้า (6) .......................................................................ต�ำแหน่ง.......................................................
สังกัด....................................................................................พร้อมด้วย (7)..........................................
..............................................................................................................................................................
เดินทางไปปฏิบตั ริ าชการ (8) .................................................................................................................
............................................................................................................................. โดยออกเดินทางจาก
๐ บ้านพัก ๐ ส�ำนักงาน ๐ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ (9)........เดือน.................พ.ศ. .........เวลา............น.
และกลับถึง ๐ บ้านพัก ๐ ส�ำนักงาน ๐ ประเทศไทย วันที่.............เดือน...................พ.ศ. .............
เวลา............น. รวมเวลาไปราชการครั้งนี้........................วัน...................ชั่วโมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการส�ำหรับ ๐ ข้าพเจ้า  ๐ คณะเดินทาง ดังนี้ (10)
ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทางประเภท.............................................จ�ำนวน...............วัน รวม...........................บาท
ค่าเช่าทีพ่ กั ประเภท........................................................จ�ำนวน...............วัน รวม...........................บาท
ค่าพาหนะ......................................................................................................รวม...........................บาท
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ...................................................................................................รวม...........................บาท
รวมเงินทั้งสิ้น...........................บาท
จ�ำนวนเงิน (ตัวอักษร)....................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายทีส่ ง่ มาด้วย
จ�ำนวน.....................................(11) ฉบับ รวมทั้งจ�ำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ขอรับเงิน
(......................................................................)
ต�ำแหน่ง..........................................................................

24 คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ
ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

อนุมัติให้จ่ายได้

ลงชื่อ (12)......................................................
ลงชื่อ (13)......................................................
(............................................................)
(............................................................)
ต�ำแหน่ง...........................................................
ต�ำแหน่ง...........................................................
วันที่...................................................................... วันที.่ .....................................................................
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ�ำนวน (14)..............................................บาท
(..........................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ (15).........................................ผู้รับเงิน
(................................................)
ต�ำแหน่ง..........................................................
วันที่................................................................

ลงชื่อ (16).........................................ผู้จ่ายเงิน
(................................................)
ต�ำแหน่ง..........................................................
วันที่................................................................

จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่………………………………………………วันที่...................................................
หมายเหตุ (17).....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ค�ำชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท�ำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลา
ในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลา
ที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
2. กรณียนื่ ขอเบิกค่าใช้จา่ ยรายบุคคล ให้ผขู้ อรับเงินเป็นผูล้ งลายมือชือ่ ผูร้ บั เงินและวัน เดือน ปี
ที่รับเงิน กรณีที่มีการยืมเงินให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืม และวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
3. กรณีทยี่ นื่ ขอเบิกค่าใช้จา่ ยรวมเป็นหมูค่ ณะ ผูข้ อรับเงินมิตอ้ งลงลายมือชือ่ ในช่องผูร้ บั เงิน
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)
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รวมเงิน (8)

ชื่อ (1)

ต�ำแหน่ง (2)

รวม
ค่าเบีย้ เลีย้ งค่าเช่าทีพ่ กั ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น (4)

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน (6)

หมายเหตุ

ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ (7)..............วันที่...............

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน (5)

จำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (9)..........................................................................................................................ลงชื่อ (10)...........................................................ผู้จ่ายเงิน
(...................................................................)
คำ�ชี้แจง 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจำ�นวนที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ
ตำ�แหน่ง..................................................................
          2. ให้ผมู้ สี ทิ ธิแต่ละคนเป็นผูล้ งลายมือชือ่ ผูร้ บั เงินและวัน เดือน ปี ทีไ่ ด้รบั เงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม
วันที่.........................................................................
ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม
3. ผู้จ่ายเงิน หมายถึง ผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน
เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

ล�ำดับที่

ค่าใช้จ่าย (3)

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                      
ชื่อส่วนราชการ.............................................................จังหวัด....................................................
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ....................................................................................ลงวันที่...............เดือน......................พ.ศ. ................

ค�ำอธิบายการเขียน ส่วนที่ 1
1. สัญญาเงินยืมเลขที่...............วันที่.....................
ชื่อผู้ยืม......................จ�ำนวนเงิน..............บาท
2. ที่ท�ำการ...........................................................
3. วันที่............เดือน...................พ.ศ. .................
4. เรียน................................................................
5. ตามค�ำสั่ง/บันทึกที่..............ลงวันที่.................
6. ข้าพเจ้า..................ต�ำแหน่ง.............สังกัด.......
7. พร้อมด้วย........................................................
8. เดินทางไปปฏิบัติราชการ.................................

1. เลขที่สัญญา/วันที่/ชื่อ/จ�ำนวนเงิน ที่ยืมเงิน
ไปราชการ
2. สังกัดของผู้เขียนรายงานเดินทาง
3. วันท�ำการที่กลับถึงส�ำนักงานปกติ
4. เรียน เลขาธิการ กพฐ./ผอ. สพท./ผอ. รร.
5. เลขที่หนังสือ/วันที่อนุมัติให้เดินทาง
6. ชื่อ/ต�ำแหน่ง/สังกัดของผู้เดินทาง กรณีเขียนเบิก
เป็นคณะให้ลงชื่อต�ำแหน่งและสังกัดของ
หัวหน้าคณะที่เป็นผู้ขอเบิก
7. ชือ่ /สกุลของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นคณะ แต่มกั เขียนผิด
เป็น พร้อมด้วย “สัมภาระ”
8. สถานที่ที่ได้รับค�ำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ

9. สถานที่/วัน/เวลา ที่ออกเดินทางจนกลับถึงที่พัก
9. โดยออกเดินทางจาก ๐ บ้านพัก ๐ ส�ำนักงาน
นับจ�ำนวนรวมได้กี่วัน กี่ชั่วโมง
๐ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่............เดือน...........
พ.ศ. .......เวลา.........น. และกลับถึง ๐ บ้านพัก
๐ ส�ำนักงาน ๐ ประเทศไทย วันที่...................
เดือน...........พ.ศ. .........เวลา.........น. รวมเวลา
ไปราชการครั้งนี้..........วัน.........ชั่วโมง
10. ขอเบิกเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ/จ�ำนวนเงิน
10. ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายโดยแยกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  
ไปราชการส�ำหรับ ๐ ข้าพเจ้า ๐ คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืน่ (ค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง
ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทาง........จ�ำนวน.....วัน รวม.......บาท
ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ค่าธรรมเนียมผ่านทาง)
ค่าเช่าที่พัก.................จ�ำนวน......วัน รวม.......บาท
เบิกเป็นคณะให้ระบุยอดรวมค่าใช้จ่ายของทุกคน
ค่าพาหนะ.........................................รวม........บาท
ในแต่ละประเภทจากส่วนที่ 2
ค่าใช้จ่ายอื่น......................................รวม........บาท
รวมทั้งสิ้น.................บาท
จ�ำนวนเงิน (ตัวอักษร).............................................
11. ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า รายการที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น 11. จ�ำนวนหลักฐานการจ่ายเงินที่แนบใบเบิก
เป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และให้ผู้ยื่นใบเบิก
.....ฉบั บ รวมทั้ ง จ�ำนวนเงิ น ที่ ข อเบิ ก ถู ก ต้ อ ง
ตามข้อ 6 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ......................................ผู้ขอรับเงิน
(......................................)
ต�ำแหน่ง.......................................

28 คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

-212. ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ
ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
ลงชื่อ........................................
(.......................................)
ต�ำแหน่ง......................................
วันที่...........................................
13. อนุมัติให้จ่ายได้
ลงชื่อ........................................
(.......................................)
ต�ำแหน่ง......................................
วันที่...........................................
14. ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จ�ำนวน................บาท (.......................................)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
15. ลงชื่อ..............................................ผู้รับเงิน
(.............................................)
ต�ำแหน่ง...................................................
วันที่..........................................................
จากเงินยืมตามสัญญายืมเลขที่..................
วันที่......................
16. ลงชื่อ..........................................ผู้จ่ายเงิน
(..........................................)
ต�ำแหน่ง..................................................
วันที่........................................................

-212. ผู้ตรวจสอบ ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว
ให้ลงลายมือชื่อ/ต�ำแหน่ง/วัน เดือน ปี
ที่ตรวจสอบ

13. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายได้เป็น
ผู้ลงลายมือชื่อ/วัน เดือน ปี อนุมัติ
กรณีมใี บเบิกรายงานการเดินทางตัง้ แต่ 2 ใบขึน้ ไป
ให้ผู้ใช้สิทธิเบิกเป็นผู้จัดท�ำงบหน้าตามแบบที่ขอ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ผู้มีอ�ำนาจ
ลงลายมือชื่อในการอนุมัติในงบหน้าแทน
14. จ�ำนวนเงินทั้งสิ้นเป็นตัวเลขในช่องจ�ำนวนเงิน
และเป็นตัวอักษรในช่องวงเล็บ

15. ส�ำหรับผูย้ นื่ รายงานเดีย่ ว เป็นผูล้ งลายมือชือ่ /วันที่
รับเงิน กรณีที่มีการยืมเงินให้ระบุวันที่รับเงินยืม/
เลขทีส่ ญั ญายืม/วันทีร่ บั เงินยืม กรณียนื่ เป็นหมูค่ ณะ
ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงินในช่อง 15
แต่ให้ผมู้ สี ทิ ธิรบั เงินแต่ละคนลงลายมือชือ่ ผู้รบั เงิน
ในส่วนที่ 2
16. เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อ/
วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน (กรณีมิได้ยืมเงิน)
กรณีที่มีการยืมเงินและผู้มีสิทธิได้รับเงินตาม
สัญญาเงินยืมแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเงิน
มิต้องลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินในช่องที่ 16
17. หมายเหตุ...........................................................
17. ให้ระบุค�ำชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ
ตามความจ�ำเป็น เช่น การแสดงรายละเอียดของ
วันเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละคนในการยื่นเบิก
เป็นหมู่คณะ เพื่อค�ำนวณสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย
ของแต่ละคน
หมายเหตุ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องระบุระดับต�ำแหน่งเทียบเท่าให้ชดั เจน เช่น ครูช�ำนาญการ
เพื่อการตรวจสอบสิทธิ
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

29

ค�ำอธิบายการเขียน ส่วนที่ 2
1. ชื่อ………..

1. ชื่อผู้เดินทางแต่ละคนในคณะ

2. ต�ำแหน่ง………

2. ต�ำแหน่งของผู้เดินทางไปราชการแต่ละคน

3. ค่าใช้จ่าย...........

5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน………..

3. จ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายแต่ละช่อง ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าพาหนะ ค่าใช้จา่ ยอืน่ (ค่าใช้จา่ ยอืน่
ให้หมายความรวมถึง ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ ค่ารับรอง ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด  
ค่าท�ำความสะอาดเสื้อผ้า ค่าธรรมเนียมสนามบิน
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง)
4. เขียนยอดรวมของค่าใช้จา่ ยในแต่ละช่องตามข้อ 3
ที่จะขอเบิกของแต่ละคน
5. ผู้เดินทางแต่ละคนลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน

6. วันเดือนปีที่รับเงิน………..

6. ผู้เดินทางแต่ละคนลงวันที่รับเงิน

7. ตามสัญญาเงินยืมเลขที่............วันที่...............

7. กรณียืมเงินให้ระบุเลขที่สัญญาเงินยืม/วันที่เงินยืม

8. รวมเงิน………………

8. จ�ำนวนเงินรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของแต่ละช่องและแสดงผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในช่องรวม ซึ่งผลรวมทั้งช่องแนวตั้งและแนวนอน
ผลลัพธ์ต้องเท่ากัน

9. จ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร).....................

9. ยอดรวมจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นตัวอักษร

10. ลงชื่อ................................................ผู้จ่ายเงิน
(..............................................)
ต�ำแหน่ง...................................................
วันที่..........................................................

10. ผู้ยืมเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน/วัน เดือน ปี
ที่จ่ายเงินยืมให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน

4. รวม……..

หมายเหตุ ผูร้ บั บ�ำนาญต้องระบุระดับต�ำแหน่ง ชัน้ ยศ สุดท้ายวันทีเ่ กษียณอายุราชการเพือ่ การตรวจสอบสิทธิ

30 คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

แบบ บก. 111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนราชการ............................................................................
วัน เดือน ปี

รายละเอียดรายจ่าย

จ�ำนวนเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร).............................................................................................................
ข้าพเจ้า.........................................................ต�ำแหน่ง.....................................................
กอง............................................................ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้
(ลงชื่อ)..................................................................
(.................................................................)
วันที่......................................................................
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
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งบหน้า
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ส�ำนักงาน......................................................
ระหว่างวันที่…………………………………………..
ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

ค่า
เบี้ยเลี้ยง

ค่าเช่า
ที่พัก

ค่า ค่าใช้จ่าย
พาหนะ อื่น ๆ

รวม

								
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..........................................บาท
(..........................................................................)

หมายเหตุ

อนุมัติให้จ่ายได้
ลงชื่อ………………………………………..………
(.....................................................)
ต�ำแหน่ง...................................................
วันที่………………………………………………....

32 คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
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850

1,500

1,400

การเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติกับสถานียานพาหนะประจ�ำทางหรือสถานที่ปฏิบัติราชการภายในจังหวัด
เดียวกันหรือภายในกรุงเทพฯ ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว ยกเว้นการเดินทางไปสอบคัดเลือกในจังหวัดเดียวกันห้ามมิให้เบิก กรณีเดินทางข้ามเขต
จังหวัดที่ติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือข้ามผ่านกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ 600 บาท ข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท
1. เท่าที่จ่ายจริง ตามเส้นทางที่ได้รับอนุมัติ 2. หนังสืออนุมัติให้ใช้รถราชการ
1. เงินชดเชยในลักษณะเหมาจ่ายตามระยะทางของกรมทางหลวง รถยนต์ส่วนตัว กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท
2. ต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัวตามที่ได้รับอนุมัติตลอดเส้นทางโดยให้คณะร่วมโดยสารไปด้วย ห้ามมิให้เบิกคนละคันและงดเบิกค่าพาหนะอื่น

6. ค่าพาหนะรับจ้าง (taxi)
ผู้เบิกต้องชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็นทุกระดับต�ำแหน่ง

7. กรณีใช้รถราชการ
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมทางด่วน

8. กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัว
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

หมายเหตุ - เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการแล้วให้เดินทางกลับทันที เว้นแต่มีเหตุส่วนตัวต้องขออนุมัติระยะเวลานั้นด้วยแต่จะเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางได้โดยนับเวลาออกจากที่พักจนถึงเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติราชการ
งดเบิกค่าเช่าที่พักในวันสิ้นสุดการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าพาหนะให้เบิกได้ตามเส้นทางที่ได้รับค�ำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ส�ำหรับการเดินทางไปราชการต่อเนื่องให้เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางนับเวลาถึงสิ้นสุด
การปฏิบัติราชการเท่านั้น ตาม พ.ร.ก.
- การเดินทางไปราชการในจุดที่มีการจัดฝึกอบรม จัดงาน ทุกกรณีให้เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางนั้น ตามระเบียบฝึกอบรม จัดงานฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 18 และหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. ก�ำหนด

เท่าที่จ่ายจริง

5. ค่าโดยสารรถประจ�ำทาง

ชั้นธุรกิจ

2,500

พักคู่

ชั้นประหยัด

1,200

2,200

พักเดี่ยว

บริหารระดับสูงขึ้นไป

รัฐมนตรี/รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ปลัดกระทรวง/เทียบเท่าระดับกระทรวง

พักคู่

พักเดี่ยว

ระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า

จ่ายจริง (แนบใบเสร็จรับเงิน)

รองปลัด/อธิบดี/ผู้ตรวจ
หรือต�ำแหน่งเทียบเท่า

1,200

เหมาจ่าย

เท่าที่จ่ายจริง อัตราตามตารางเวลาเดินรถไฟ

ชั้นประหยัด

พักคู่

พักเดี่ยว

จ่ายจริง (แนบใบเสร็จรับเงิน)

270

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับเชี่ยวชาญหรือต�ำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป

บาท : วัน : คน

4. ค่าโดยสารรถไฟ
ระดับช�ำนาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีสิทธิเบิกชั้น 1 บนอ.ป. โดยแนบใบเสร็จรับเงิน

3. ค่าโดยสารเครื่องบิน ระดับช�ำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
ค่าสัมภาระ ค่าบริการทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ยกเว้นค่าอาหาร
และเครือ่ งดืม่ ค่าเลือกทีน่ งั่ ค่าประกันชีวติ หรือค่าประกันภัย
ภาคสมัครใจ ค่ารับช�ำระแทน

800

เหมาจ่าย

240

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
นับเวลาออกจากที่พักจนกลับถึงที่พัก 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
เศษเกิน 12 ชัว่ โมง นับเป็น 1 วัน กรณีไม่พกั ค้างนับเกิน 6 ชัว่ โมง
เบิกได้ครึ่งวัน 120.-/135.-

2. ค่าเช่าที่พัก
มีความจ�ำเป็นต้องพักแรม
ห้ามมิให้เบิกขณะเดินทางที่พักค้างบนยานพาหนะ
ห้ามมิให้เบิกกรณีมีบ้านพักรับรอง

ระดับช�ำนาญการพิเศษหรือต�ำแหน่งเทียบเท่าลงมา

ค่าใช้จ่าย

ตาราง : สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

