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คานา
ในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการนั้น ผู้ เดินทางไปราชการยั งคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทาให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า มีข้อทั กท้วง และไม่เป็นไปในมาตรฐาน
การเบิกจ่ายเดียวกัน ซึ่งในการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผู้เดินทางควรที่จะต้องทราบ
สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่กาหนดไว้
จึงควรมีคู่มือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้เดินทางได้ศึกษาและทาความเข้าใจให้ถูกต้อง ไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ
ของตนเองในการตีความวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นการยุ่งยากและอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการได้
กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตระหนักถึงปัญหาและความยุ่งยากดังกล่าว จึงได้จัดทาคู่มือ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้ผู้เดินทางไปราชการที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และให้เป็นไปอย่างมีแบบแผนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกท้องที่ที่ปฏิบัติ งานตามปกติ และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง เพื่อมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อน ค่าใช้จ่าย
ที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จาเป็นซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ทางราชการจ่ายให้นี้มิใช่ค่าตอบแทน
ในการทางาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัตริ าชการ

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
2. การเดินทางไปราชการประจา
3. การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม

การเดินทางไปราชการชั่วคราว
การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
 การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสานักงานปกติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่โดยปกติ
 การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
 การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตาแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน
 การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซง่ึ รับราชการในต่างประเทศ
 การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุมัติก่อนออกเดินทาง
 ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่
ตั้งสานักงานปกติเมื่อเสร็ จสิ้ นการปฏิบั ติร าชการ เพราะมีเหตุส่ วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ ลากิจหรือลาพักผ่ อน
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมั ติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอานาจอนุมัติการเดินทางตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนดด้วยแล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่พระราชกฤษฎีกา
กาหนดไว้ต่อเมื่อปฏิบัติราชการตามคาสั่งของทางราชการแล้ว
ผู้มีสิทธิเบิก
 ข้าราชการ
 ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
 พนักงานราชการ
 บุคคลภายนอก
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ประกอบด้วย
1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. ค่าเช่าที่พัก
3. ค่าพาหนะ
4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ

หลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง หมายถึ ง ค่ า อาหารที่ ท างราชการจ่ า ยให้ เ พื่ อ บรรเทาความเดื อ นร้ อ นในการเดิ น ทาง
ออกนอกพื้นที่ตั้งสานักงานปกติ
การเบิ ก เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางไปราชการเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใดในสถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการแห่ ง เดี ย วกั น
ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ในกรณีที่ผู้ เดิน ทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่ ว งหน้า หรื อไม่ส ามารถเดินทางกลั บ
ท้องที่ ตั้งส านั ก งานปกติ เมื่อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิบัติ ราชการเพราะมี เหตุ ส่ ว นตัว การนั บเวลาเดินทางไปราชการ
เพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีลากิจหรือลาพักร้อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ
เป็นต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติการ
ประเภท
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ

อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ระดับ
ปฏิบัติงาน, ชานาญงาน, อาวุโส
ปฏิบัติการ, ชานาญการ, ชานาญการพิเศษ
ต้น

ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
บริหาร

ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
สูง
ต้น, สูง

อัตรา/บาท
240

270

การนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ออกจากสถานที่ อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ จนถึงเวลาเดินทางกลับถึง สถานที่อยู่
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ดังนี้
 กรณีไม่พักแรม นับ 24 ชั่วโมง = 1 วัน
เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน
เกิน 6 ชั่วโมง = 1/2 วัน
 กรณีพักแรม นับ 24 ชั่วโมง = 1 วัน
เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน
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ค่าเช่าที่พัก
ค่าเช่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม
หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พัก
1. กรณีเดิน ทางไปราชการคนเดียวให้ เลื อกเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตลอดของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น
2. กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าที่พักเหมือนกันทั้งตลอดการเดินทาง
3. การเดิน ทางเป็น หมู่คณะกรณีเลื อกเบิกจ่ายจริงให้ พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว
4. การเดินทางไปราชการครั้งหนึ่งถ้าจาเป็นต้องพักแรมให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ไม่เกิน 120 วัน
5. กรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้ า ของงบประมาณใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ เ บิ ก จ่ า ยค่ า เช่ า ที่ พั ก สู ง กว่ า อั ต ราที่ ก าหนดเพิ่ ม ขึ้ น อี ก
ไม่เกินร้อยละ 25
การเบิกค่าเช่าที่พัก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. เบิกตามทีจ่ ่ายจริง
ประเภท
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
บริหาร
วิชาการ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติงาน, ชานาญงาน, อาวุโส
ปฏิบัติการ, ชานาญการ, ชานาญการพิเศษ
ต้น
ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ
สูง
ต้น
ทรงคุณวุฒิ
สูง

2. เบิกแบบเหมาจ่าย
ประเภท
ระดับ
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน, ชานาญงาน, อาวุโส
วิชาการ
ปฏิบัติการ, ชานาญการ, ชานาญการพิเศษ
อานวยการ
ต้น
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
บริหาร

ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
สูง
ต้น, สูง

อัตรา/บาท
ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
1,500

850

2,200

1,200

2,500

1,400

อัตรา/บาท
800

1,200
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ในกรณีเดิน ทางไปราชการเป็นหมู่คณะ สาหรับข้าราชการประเภทบริห ารระดับสูง ประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ และเป็นหัวหน้าคณะมีความจาเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะ
หรือบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นอีกห้องหนึ่ ง ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุด
แทนในอัตราไม่เกิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักกรณีจ่ายจริง ใช้ดังนี้
- กรณีพักโรงแรม ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio)
- กรณีที่พักแรมอื่น ใช้ใบเสร็จรับเงิน อย่างน้อยต้องมีรายการ 1) ที่อยู่ผู้รับเงิน 2) ลายมือชื่อผู้รับเงิน
3) จานวนเงินที่ได้รับ 4) วันที่เข้าพักและวันที่ออก
ห้ามเบิก
 กรณีการเดินทางไปราชการที่ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ได้แก่
 การพักแรมในยานพาหนะ เช่น การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจาทางที่ต้องค้างคืนบนรถ
 การพักแรมในที่พักที่ราชการจัดให้ เช่น บ้านพักรับรอง
 กรณีที่เจ็บป่วยในระหว่างเดินทางไปราชการและต้องพักรักษาตัวในสถานพยาบาลให้งดเบิกค่าเช่า
ที่พักเว้นแต่กรณีจาเป็น

ค่าพาหนะ
ค่าพาหนะ หมายถึง ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะรับจ้าง ค่าเชื้อเพลิง ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบ
หามสิ่งของของผู้เดินทาง และอื่นๆ ทานองเดียวกัน
ค่าพาหนะ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. พาหนะรับจ้าง
2. พาหนะประจาทาง
3. พาหนะส่วนตัว
ยานพาหนะประจาทาง หมายถึง
 มีการให้บริการทั่วไปประจา
 มีเส้นทางที่แน่นอน
 มีค่าโดยสารและค่าระวางแน่นอน
หลักปกติ ให้ใช้ยานพาหนะประจาทาง เบิกเท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
ข้อยกเว้น - ไม่มีพาหนะประจาทาง
- มีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ราชการ

ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผล
และความจาเป็นไว้ในรายงานการเดินทาง
หรือหลักฐานการขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น
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1. พาหนะรับจ้าง
เช่น รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
ระดับ
ทั่วไป :
ชานาญงาน, อาวุโส,
ทักษะพิเศษ
วิชาการ : ชานาญการ,
ชานาญการพิเศษ,
เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
อานวยการ : ต้น, สูง
บริหาร :
ต้น, สูง

ทั่วไป :
ปฏิบัติงาน
วิชาการ : ปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างทุกประเภท

หลักฐาน
ประกอบการเบิก
1. ไป - กลั บ ระหว่ า งที่ พั ก หรื อ ที่ ป ฏิ บั ติ ใบรับรองแทน
ราชการถึ ง สถานี ร ถประจ าทาง/สถานที่ ใบเสร็จรับเงิน
จั ด ยานพาหนะเพื่ อ เดิ น ทางไปราชการ (แบบ บก.111)
ภายในจังหวัดเดียวกัน ไม่กาหนดวงเงิน
ถ้าหากข้ามเขตจังหวัด
 ข้ า มเ ขตระ หว่ า งก รุ ง เทพ ฯ
กับ จั งหวั ดที่มีเ ขตติ ดต่อ กรุงเทพฯ เท่า ที่
จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท
 ข้ามเขตจังหวัดอื่น เท่าที่จ่ายจริง
เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท
2. การเดิ น ทางไป - กลั บ ระหว่ า งที่ อ ยู่
ที่พัก กับ สถานที่ ปฏิ บัติร าชการในจัง หวั ด
เดียวกันไม่เกินวันละ 2 เที่ยว
3. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพฯ
หลักเกณฑ์การเบิก

1. เบิกได้เมื่อไม่มีรถประจาทาง
ใบรับรองแทน
2. ก ร ณี มี ร ถ ป ร ะ จ า ท า ง แ ต่ มี ค ว า ม ใบเสร็จรับเงิน
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ร ถรั บ จ้ า ง เช่ น กรณี มี (แบบ บก.111)
สั ม ภาระ เดิ น ทางเช้ า ตรู่ หรื อ เดิ น ทาง
ยามค่าคืน ให้ ชี้ แจงเหตุผ ลไว้ใ นหลั ก ฐาน
การขอเบิกค่าพาหนะ

 การเดินทางไปสอบคัดเลือก/รับการคัดเลือก เบิกค่าพาหนะรับจ้างไม่ได้
 กรณีมีความจาเป็นต้องเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับที่ตั้งสานักงานเมื่อปฏิบัติราชการเสร็จ
เพราะเหตุส่วนตัวเบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้ไปราชการ
 กรณีการเดินทางนอกเส้นทางระหว่างการลา ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทาง
ที่ได้รับคาสั่งให้ไปราชการ

5

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

2. พาหนะประจาทาง
หมายความถึง รถไฟ รถโดยสารประจาทาง เรือ เครื่องบิน และยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไป
เป็นประจาโดยมีเส้นทาง อัตราค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะประจาทางให้เบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกินสิทธิ ดังนี้
1) ค่าพาหนะโดยทางเครื่องบิน
ระดับผู้มีสิทธิ
ทั่วไป :
ชานาญงานขึน้ ไป
วิชาการ : ชานาญการขึ้นไป
อานวยการ : ต้น, สูง
บริหาร :
ต้น, สูง
ทั่วไป :
ปฏิบัติงาน
วิชาการ : ปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างทุกประเภท

รายการ

หลักฐานการเบิก

ชั้นประหยัด

1. มีหนังสือให้ออกบัตรโดยสารให้ก่อน
- ใบแจ้งหนี้
2. การจ่ายเงินสด
- ใบเสร็จรับเงิน
- Boarding Pass
ในกรณี มี ค วามจ าป็ น เร่ ง ด่ ว น 3. กรณีซื้อ E-Ticket
ชั้นประหยัด /ต่ าสุด (บันทึ กขอ
- Itinerary Receipt
อนุมัติกรณีพิเศษ)

* หลักเกณฑ์ใหม่ปฏิบัติตามหนังสือเวียนสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558
* ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 1 และ 2 ให้เบิกได้เทียบเท่าภาคพื้นดิน

กรณีหลักฐานประกอบการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินโดยสารสูญหาย
1. ขอสาเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) จากสายการบิน หรือตัวแทนพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง และผู้เดินทางรับรองในเอกสารดังกล่าวว่ายังไม่เคยนาฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ หากค้นพบ
ในภายหลังก็จะไม่นามาเบิกจากทางราชการอีก

2. กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถขอส าเนา ให้ ผู้ เ ดิ น ทางท าหนั ง สื อ รั บ รองการจ่ า ยเงิ น โดยชี้ แ จงสาเหตุ ที่
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) นั้นสูญหาย และไม่อาจขอสาเนาได้และเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
2) ยานพาหนะประจาทาง เช่น รถไฟ รถโดยสาร
ระดับ

ประเภท

อัตราการเบิก/คน

หลักฐานการเบิก

ทั่วไป :
ชานาญงานขึน้ ไป รถด่วน รถด่วนพิเศษ ชั้นที่ 1
วิชาการ : ชานาญการขึ้นไป นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)
อานวยการ : ต้น, สูง
บริหาร :
ต้น, สูง

เท่าที่จ่ายจริง
ประหยัด

- ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก.111)

ทั่วไป :
ปฏิบัติงาน
วิชาการ : ปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างทุกประเภท

เท่าที่จ่ายจริง
ประหยัด

- ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก.111)

รถโดยสารประจาทาง รถไฟ
(VIP 24 ที่นั่ง ป.1 ป.2)

- ตั๋วโดยสารรถไฟ
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3. พาหนะส่วนตัว
หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ
ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ก่อนการเดินทางต้องได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาจึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย โดยให้คานวณระยะทางตามเส้นทางกรมทางหลวง ตรงและสั้นที่สุด
แล้วให้ผู้มีอานาจอนุมัติ หากใช้เส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ไม่มีตามเส้นทางกรมทางหลวง ให้ผู้เดินทางรับรอง
ตนเอง ให้เบิกชดเชยในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ประเภท

กิโลเมตร : บาท

หลักฐานเบิก

รถยนต์ส่วนบุคคล

4

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

2

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ผู้เดินทางสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการเดินทางได้ โดยประหยัดและต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
 เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ย หากไม่ จ่ า ยก็ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางให้ ถึ ง จุ ด หมายปลายทางได้
เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าปะยางรถยนต์ เป็นต้น
 ต้ อ งไม่ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การ
ของกระทรวงการคลังกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
 ต้ อ งไม่ ใ ช่ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ เนื้ อ งานที่ ไ ปปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงาน
ของส่วนราชการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
**สำหรับค่ำผ่ำนทำงด่วนให้นำไปเบิกจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน**
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การเดินทางไปราชการประจา
การเดินทางไปราชการประจา หมายถึง
 การเดินทางไปประจาต่างสานักงาน รักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทน เพื่อดารงตาแหน่งใหม่
ณ สานักงานแห่งใหม่
 การเดินทางไปประจาสานักงานเดิมในท้องที่ใหม่ในกรณีย้ายสานักงาน
 การเดิ น ทางไปปฏิบั ติ งานตามโครงการ หรือ ไปช่ว ยราชการที่ มีก าหนดเวลาสิ้ น สุ ด ของโครงการ
หรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีกาหนดเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 การเดิ น ทางไปช่ ว ยราชการที่ ไ ม่ อ าจก าหนดระยะเวลาสิ้ น สุ ด หรื อ มี ก าหนดเวลาไม่ ถึ ง 1 ปี
แต่ส่วนราชการมีความจาเป็นต้องให้อยู่ช่วยราชการ ณ สถานที่เดิมให้นับเวลาต่อเนื่อง และให้ถือเวลาตั้งแต่วันที่
ครบกาหนด 1 ปีเป็นต้นไป เป็นการเดินทางไปราชการประจา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา ประกอบด้วย
1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง (ให้นับตั้งแต่ออกจากสถานที่อยู่ถึงสถานที่พักแห่งใหม่)
2. ค่าเช่าที่พัก
3. ค่าพาหนะ
4. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
5. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ผู้มีสิทธิเบิก ได้แก่
 ข้าราชการผู้เดินทาง
 บุคคลในครอบครัว
 คู่สมรส และบุตร
 บิดา มารดาของตนเองและของคู่สมรส
 ผู้ติดตาม
- ไม่เกิน 1 คน สาหรับข้าราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป :
ตาแหน่งประเภทวิชาการ :
- ไม่เกิน 2 คน สาหรับข้าราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป :
ตาแหน่งประเภทวิชาการ :
ตาแหน่งประเภทอานวยการ :
ตาแหน่งประเภทบริหาร :

ระดับปฏิบัติงาน และระดับชานาญงาน
ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ
ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
ระดับต้น ระดับสูง
ระดับต้น ระดับสูง

8

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา
ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง

หลักเกณฑ์การเบิก
ให้นับตั้งแต่เดินทางออกจากสถานที่อยู่ถึงสถานที่พักแห่งใหม่

ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ให้เบิกแบบเหมาจ่าย ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น

1. ผู้เดินทางเบิกตามสิทธิ
2. บุคคลในครอบครัวให้เบิกในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง
3. ผู้ติดตาม ให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในระดับต่าสุด
เบิกลักษณะเดียวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราว

 ถ้ า เดิ น ทางไปถึ ง สถานที่ แ ห่ ง ใหม่ แ ต่ ยั ง ไม่ ส ามารถเข้ า บ้ า นพั ก /บ้ า นเช่ า ได้ ให้ เ บิ ก ค่ า เช่ า ที่ พั ก
ได้ไม่เกิน 7 วัน โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา หากมีความจาเป็นต้องเช่าที่พัก เกิน 7 วัน ต้องได้รับความ
ตกลงจากกระทรวงการคลัง
 ถ้ า บุ ค คลในครอบครั ว ยั ง ไม่ เ ดิ น ทางมาพร้ อ มผู้ เ ดิ น ทาง ให้ ผู้ เ ดิ น ทางขออนุ ญ าตผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ให้เลื่อนการเดินทางของบุคคลในครอบครัวโดยให้ขอก่อนที่ ผู้เดินทางจะเดินทาง แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่
ปรากฎในคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
 ถ้ า เป็ น การเดิ น ทางไปราชการประจ าต่ า งสั ง กั ด (ต่ า งกรม) ให้ เ บิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
จากสังกัดใหม่
 ถ้าเป็นการขอย้ายตามคาร้องขอของตนเอง ผู้เดินทางไม่สามารถเบิกค่าขนย้ายได้
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การเดินทางกลับภูมลิ าเนา
การเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล าเนา หมายถึ ง การเดิ น ทางเพื่ อ กลั บ ภู มิ ล าเนาเดิ ม ของผู้ เ ดิ น ทางไปราชการประจ า
ในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
ภูมิลาเนาเดิม
 ท้ อ งที่ ที่ เ ริ่ ม รั บ ราชการ กลั บ เข้ า รั บ ราชการใหม่ หรื อ ได้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า เป็ น ลู ก จ้ า งครั้ ง แรก
หรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี
สิทธิในการเบิก
 กรณีออกจากราชการ หรือเลิกจ้าง
 กรณีตาย
 กรณีถูกสั่งพักราชการโดยไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุด
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
ผู้มีสิทธิเบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม

1. ข้าราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจ้าง ประกอบด้วย
ซึ่งทางราชการเลิกจ้าง
1. ค่าเช่าที่พัก
2. ค่าพาหนะ
2. บุคคลในครอบครัว
3. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
 คู่สมรส
เงื่อนไข
 บุตร
 ให้ เ บิ ก ได้ ต ามสิ ท ธิ ข องผู้ เ ดิ น ทางในอั ต ราส าหรั บ
 บิดา มารดาของตนและของคู่สมรส ตาแหน่งระดับครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง
 ผู้ติดตาม
 ต้องเดินทางและขนย้ายสิ่งของส่วนตัวภายใน 180 วัน
 กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิถึงแก่ความตายก่อน ให้ทายาทที่อยู่ด้วยขณะที่ถึงแก่ความตาย
เป็ น ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ าใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางกลั บ ภูมิ ล าเนาเดิ ม ถ้ า ไม่มี ท ายาทอยู่ ด้ ว ยให้ ท ายาทคนใดคนหนึ่ ง
เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับตนเองเฉพาะการเดินทางกลับ
 การเดินทางกลับภูมิลาเนาไปยังท้องที่อื่นซึ่งมิใช่ภูมิลาเนาเดิม จะขอเบิกได้โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่า
และได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
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อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจาในราชอาณาจักร
ระยะทาง (กม.)

อัตรา (บาท)

ระยะทาง (กม.)

อัตรา (บาท)

1 - 50

2,000

751 – 800

11,500

51 – 100

2,500

801 – 850

12,000

101 – 150

3,000

851 – 900

13,000

151 – 200

4,000

901 – 950

13,500

201 – 250

4,500

951 – 1000

14,000

251 - 300

5,000

1001 – 1050

15,000

301 - 350

6,000

1051 - 1100

15,500

351 – 400

6,500

1101 – 1150

16,000

401 – 450

7,000

1151 - 1200

17,000

451 – 500

8,000

1201 – 1250

17,500

501 – 550

8,500

1251 - 1300

18,500

551 – 600

9,000

1301 - 1350

19,000

601 - 650

9,500

1351 – 1400

19,500

651 – 700

10,000

1401 – 1450

20,000

701 - 750

11,000

1451 - 1500

20,500

สาหรับระยะทางที่เกิน 1500 กิโลเมตรขึ้นไป ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ใหม่
ซึ่งไปประจาที่จะพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามความจาเป็นเหมาะสม
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ตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กรณีที่ 1 มีการพักแรม นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
กรณีพิเศษที่เกิน 24 ชั่วโมง และเศษเกิน 12 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน
เดินทางออกจากบ้านพักกรุงเทพฯ วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 05.00 น. ไปราชการจังหวัดนครราชสีมา กลับถึง
บ้านพักกรุงเทพฯ วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 20.00 น. (มีสัมภาระ)
1) ค่ำเบี้ยเลี้ยง
1 มี.ค.59
05.00

2 มี.ค.59
05.00

24 ชม.=1 วัน

3 มี.ค.59
05.00

24 ชม.=1 วัน

3 มี.ค.59
20.00

15 ชม.=1 วัน

เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 3 วัน วันละ 240 บาท (240x3) = 720 บาท
2) ค่ำที่พัก
2.1) กรณีเหมาจ่าย เบิกจ่ายได้ในอัตรา 800 บาท จานวน 2 คืน (800 x 2) = 1,600 บาท
หลักฐานการเบิกจ่าย : ไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน
2.2) กรณีเบิกจ่ายตามจ่ายจริง เบิกจ่ายกรณีพักคนเดียวในอัตราคืนละไม่เกิน 1,500 บาท จานวน 2 คืน
(1,500 x 2) = 3,000 บาท
หลักฐานการเบิกจ่าย : 1. กรณีพักโรงแรม ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio)
2. กรณีที่พักแรมอื่น ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีที่อยู่ผู้รับเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน จานวน
เงินที่ได้รับ วันที่เข้าพักและวันที่ออก
3) ค่ำพำหนะ
3.1) เบิกค่ารถประจาทาง กรุงเทพฯ - นครราชสีมา - กรุงเทพฯ = 190 x 2 = 380 บาท
3.2) ค่าพาหนะรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีหมอชิต (ไป - กลับ) = 100 x 2 = 200 บาท
หลักฐานการเบิกจ่าย : ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
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กรณีที่ 2 ไม่พักแรม นับเกิน 12 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
การนับไม่ถึงหรือเศษที่เกิน หากนับได้เกิน 6 ชั่วโมงคิดเป็น ½ วัน
2. 1) เดิ น ทางออกจากบ้ า นพั ก กรุ ง เทพ ฯ วั น ที่ 1 มี น าคม 2559 เว ลา 07. 00 น. ไปราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลับถึงบ้านพักในวันเดียวกัน เวลา 21.30 น.
การนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยง
07.00 น.

14 ชม. 30 นาที

21.30 น.

เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน = 240 บาท

2.2) เดินทางออกจากสถานที่ปฏิบัติราชการ (กรมส่งเสริมการเกษตร) วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น.
ไปประชุมราชการจังหวัดปทุมธานี กลับถึงสถานทีป่ ฏิบัติราชการในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น.
การนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยง
08.00 น.

7 ชม.

15.00 น.

เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ½ วัน = 120 บาท
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เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
ประเภทการเดินทาง

เอกสารหลักฐาน

หมายเหตุ

1. ไปราชการชั่วคราว

- รายงานการเดินทาง พร้อมหลักฐาน ถ้ า เดิ น ทางโดยรถส่ ว นตั ว
ต้องระบุในบันทึกขออนุมัติ
การจ่าย
เดินทาง
- บันทึกขออนุมัติเดินทาง

2. ไปราชการประจา

- รายงานการเดินทาง พร้อมหลักฐาน
การจ่ า ย (รวมค่ า ขนย้ า ยสิ่ ง ของ
ส่วนตัว)
- คาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ณ สถานที่
แห่งใหม่
- บันทึกขออนุมัติเดินทาง
- บันทึกขออนุมัติเบิกค่าเช่าที่พักในกรณี
ที่เดินทางมาถึงแล้ว แต่ยังไม่ สามารถ
เข้าบ้านพัก/บ้านเช่าได้
(ไม่เกิน 7 วัน)

3. เดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม

- รายงานการเดินทาง พร้อมหลักฐาน ต้ อ งเดิ น ทางและขนย้ า ย
การจ่ า ย (รวมค่ า ขนย้ า ยสิ่ ง ของ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
ออกจากราชการ
ส่วนตัว)
- คาสั่งให้เกษียณอายุราชการ/ลาออก/
พักราชการ
- บันทึกขออนุมัติเดินทาง
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การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
เกณฑ์การพิจารณา
ผู้เดินทางต้องได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติราชการ ดังนี้
 การเดิ น ทางของผู้ รั บ ราชการประจ าในประเทศไทย ซึ่ ง เด ิน ทางไปราช การ
นอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้าที่
อย่างอื่นเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น
 การเดินทางของผู้ รับราชการประจ าในต่างประเทศ ซึ่ง เดินทางไปราชการ ณ ที่ใดๆ
ในต่างประเทศนอกที่ตั้งสานักงาน หรือมายังประเทศไทย
 การเดินทางของผู้รับราชการประจาในต่างประเทศ ซึ่ง เดินทางไปช ่วยราชการ รักษาการ
ในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทนต่างสานักงานในต่างประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พัก
ซึง่ เป็นที่ตั้งสานักงานแห่งเดิมจนถึงที่พักซึง่ เป็นที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
ทั้งนี้ ถ้าผ ู้เดินทางไปราชการต่างประเทศช ั่วคราวได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือจาก
หน่วยงานใดๆ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอีก
แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามพระราชกฤษฎีกา ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบ
ได้ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 ค่าเช่าที่พัก
 ค่า พาหนะรวมทั้ ง ค่าเช ่า ยานพาหนะ ค่าเช ื้อ เพล ิง หร ือ พล ัง งานส าหร ับ ยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่นๆ ทานองเดียวกัน
 ค่ารับรอง
 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ

การนับเวลาเดินทางไปราชการสาหรับผู้รับราชการประจาในประเทศ
ไทย  ให้นับเวลาตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย จนถึงเวลาที่ประทับตรา
หนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย
 กรณีมีการพักแรมให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมง
หากเศษนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน
 กรณีไม่พักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ช ั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงนับได้เกิน 12 ชั่วโมง
ให้นับเป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็น ½ วัน
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การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 ผู้เดินทางมีสิทธิเลือกการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงจะเบิกลักษณะเหมาจ่าย หรือเบิกตามที่จ่ายจริงก็
ได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด แต่เมื่อเลือกแล้วผู้เดินทางจะต้องใช้ลักษณะ
นั้นตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศเดียวหรือหลายประเทศก็ตาม
 กรณีลากิจ ลาพักผ่อน ต้องออกเดินทางล่วงหน้า ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ ยกเว้น
กรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีเหตุจาเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ
ให้นับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน
 กรณีลากิจ ลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ

อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่น
1. กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
ประเภทข้าราชการ
1. ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชานาญงาน และอาวุโส
2. วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ และชานาญการพิเศษ
3. อานวยการ ระดับต้น
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
1. ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
2. วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ
3. อานวยการ ระดับสูง
4. บริหาร ระดับต้น และสูง
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา (บาท:วัน)
2,100

(บาท : วัน)
3,100

2. กรณีเบิกเท่าที่จ่ายจริง
2.1 ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษี ค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บจาก
ผู้เดินทางไปราชการให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน วันละ 4,500 บาทต่อคน
2.2 ค่าทาความสะอาดเสื้อผ้า สาหรับระยะเวลาที่เกิน 7 วัน ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ
500 บาทต่อคน
2.3 ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน วันละ 500 บาทต่อคน ค่าใช้จ่าย
ตาม 2.1 - 2.2 ให้คิดคานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใดจะนามาสมทบเบิก
ในวันถัดไปไม่ได้
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การเบิกค่าเช่าที่พัก
1. กรณีผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักคนเดียว ให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พัก
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ ดังนี้
ลำดับที่
ข้าราชการ
1)
ประเภทอ
านวยการ
ระดับต้น
2.1
uj
2) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ชานาญการ และชานาญการพิเศษ
3) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ชานาญงาน และอาวุโส
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

2.2

2.3

เงื่อนไข
- ให้พักรวมกัน 2 คนต่อ 1 ห้อง
- ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละ 70 ของอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียว
- ถ้าผู้ดารงตาแหน่งแยกพักห้องพักคนเดียว
ให้เบิกได้อัตราเดียวกัน
เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน
หรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้
ให้เบิกได้เท่าทีจ่ ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพัก
คนเดียว

1) ประเภทบริหาร ระดับต้น และสูง
2) ประเภทอานวยการ ระดับสูง
3) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
และทรงคุณวุฒิ
4) ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

- ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

1) ประเภทบริหารระดับสูง
2) ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

เป็นหัวหน้าคณะ
- หากมีความจาเป็นต้องใช้สถานทีใ่ นที่เดียวกัน
กับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะ
หรือกับบุคคลอื่นให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น
สาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง ในอัตราค่าเช่าห้องพัก
คนเดียว หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้
ทั้งนี้ ต้องมีอัตราไม่เกิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียว

จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า ห้องพักคนเดียว

3. กรณีลาพักผ่อน ลากิจ เดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ หากต้องพักแรมในท้องที่
ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน 1 วัน
4. กรณีลาพักผ่อน ลากิจ เดินทางหลังปฏิบัติราชการ ให้ถือสิทธิในการเบิกค่าเช่าที่พักสิ้นสุดลง
เมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ
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อัตราค่าเช่าที่พัก
ให้เบิกตามทจี่ ่ายจริงไม่เกินเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้
ประเภทข้าราชการ
1. ทัว่ ไป ระดับปฏิบัติงาน
ชานาญงานและอาวุโส
2. วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ชานาญการ และชานาญการ
พิเศษ
3. อานวยการ ระดับต้น
หร
1. ทัือว่ ตไปาแหน
ระด่งับเททัียกบเท
ษะพ่าิเศษ
2. วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
และทรงคุณวุฒิ
3. อานวยการ ระดับสูง
4. บริหาร ระดับต้น และสูง
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

อัตราสำหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ.
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจาก
จาก
ประเภท ก.
7,500
5,000
3,100
ประเภท ก. อีกไม่เกิน
อีกไม่เกิน ร้อยละ 25
ร้อยละ 40
ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

10,000

7,000

4,500

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจาก
จาก
ประเภท ก.
ประเภท ก. อีกไม่เกิน
อีกไม่เกิน ร้อยละ 40
ร้อยละ 40

ประเภท ก ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
ลาดับ
1.
4.
7.
10.
13.
16.
19.
22
25.
28.
31.

34.
37.
40.
43.

ประเทศ รัฐ เมือง

ลาดับ

ประเทศ รัฐ เมือง

ลาดับ

ประเทศ รัฐ เมือง

2.
5.
8.
11.
14.
17.
20.

เครือรัฐออสเตรเลีย
นวิ ซีแลนด์
มาเลเซีย
ราชรัฐอันดอรร์ า
ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
โรมาเนีย

3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.

ไตห้ วัน
บอสเนยี และเฮอร์เซโกวนี า
ราชรัฐโมนาโก
ราชอาณาจักรกัมพชู า
ราชอาณาจักรเนเธอรแ์ ลนด์
ราชอาณาจักรสวีเดน
สหพนั ธส์ าธารณรัฐบราซิล

23.

สหรัฐอาหรบั อิมิเรตส์

24.

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลใี ต้)

26
สาธารณรัฐโครเอเซีย
29.
สาธารณรัฐตรุ กี
สาธารณรัฐประชาธปิ ไตย
32.
ประชาชนแอลจีเรีย

สาธารณรัฐชิลี
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
สาธารณรัฐประชาธปิ ไตย
ตมิ อร์ - เลสเต

27.
30.
33.

สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเปรู

สาธารณรัฐโปแลนด์
สาธารณรัฐมอริเซียส
สาธารณรัฐเยเมน
สาธารณรัฐสโลวีเนีย

สาธารณรัฐฟินแลนด์
สาธารณรัฐมอลตา
สาธารณรัฐลิทวั เนีย
สาธารณรัฐออสเตรีย

36.
39.
42.
45.

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

แคนาดา
เตริ ์กเมนสิ ถาน
ปาปวั นวิ กีนี
ราชรัฐลักเซมเบริ ์ก
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ราชอาณาจักรโมร็อกโก
รัฐสลุ ต่านโอมาน
สหพนั ธส์ าธารณรัฐ
ยูโกสลาเวีย

35.
38.
41.
44.
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ลาดับ
46.
49.
52.

ประเทศ รัฐ เมือง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สาธารณรัฐฮังการี

ลาดับ

ประเทศ รัฐ เมือง

ลาดับ

47.
50.
53.

สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)

48.
51.
54.

ประเทศ รัฐ เมือง
สาธารณรัฐเอสโตเนีย
สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ฮ่องกง

ประเภท ข ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
ลาดับ

ประเทศ รัฐ เมือง

ลาดับ

1.
4.
7.

เครือรัฐบาฮามาส
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
รัฐกาตาร์

2.
5.
8.

10.

รัฐอิสราเอล

11.

13.

14.

16.

ราชอาณาจักรฮัซไมต์
จอร์แดน
สหรัฐเม็กซิโก

17.

19.

สาธารณรัฐแกมเบีย

20.

22.
25.
28.

23.
26.
29.

31.

สาธารณรัฐคีร์กิซ
สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

34.

ประเทศ รัฐ เมือง

ลาดับ

ประเทศ รัฐ เมือง

3.
6.
9.

จาเมกา
ยูเครน
รัฐบาห์เรน

12.

ราชอาณาจักรตองกา

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

15.

สหภาพพม่า

18.

สาธารณรัฐกานา

21.

สาธารณรัฐคอสตาริกา

24.
27.
30.

32.

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์
(ไอเวอรี่โคส)
สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐจิบูตี
สาธารณรัฐเซเนกัล
สาธารณรัฐไซปรัส

สาธารณรัฐตูนิเซีย

35.

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

36.

สาธารณรัฐแคเมอรูน
สาธารณรัฐชาด
สาธารณรัฐแซมเบีย
สาธารณรัฐตรินิแดดและ
โตเบโก
สาธารณรัฐเนปาล

37.

สาธารณรัฐไนเจอร์

38.

39.

สาธารณรัฐเบนิน

40.

สาธารณรัฐเบลารุส

41.

42.

สาธารณรัฐปานามา

43.

สาธารณรัฐมอลโดวา

44.

45.

สาธารณรัฐยูกันดา

46.

สาธารณรัฐลัตเวีย

47.

48.

49.
52.

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

50.
53.

สาธารณรัฐบุรุนดี
สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ
สาธารณรัฐมาลี
สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
สาธารณรัฐอิรัก

55.

สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 56.

สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน

57.

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

58.

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

จอร์เจีย
มาซิโดเนีย
รัฐคูเวต
ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย

33.

51.
54.
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ประเภท ค ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากที่กาหนด ในประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง.
และประเภท จ.
ประเภท ง ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. ญี่ปุ่น
2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3. สหพันธรัฐรัสเซีย
4. สมาพันธรัฐสวิส
5. สาธารณรัฐอิตาลี
ประเภท จ ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
2. ราชอาณาจักรสเปน
3. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
4. สหรัฐอเมริกา
5. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
6. สาธารณรัฐโปรตุเกส
7. สาธารณรัฐสิงคโปร์
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ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
1. ค่าเครอื่ งแต่งตัวสำหรับข้าราชการ ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ
 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
 ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน อาวุโส
และทักษะพิเศษ (หรือระดับชานาญงานขึ้นไป)
 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ (หรือระดับชานาญการขึ้นไป)
 ประเภทอานวยการ ระดับต้น และสูง
 ประเภทบริหาร ระดับต้น และสูง
 หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา (บาท:คน)
7,500

9,000

2. อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม 1.
หมายเหตุ : ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศแล้ว หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัว
จากหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ หรือเคยได้รับความ
ช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวจากหน่วยงานใดๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้
เมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่ มีระยะห่างจากการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกินกว่า 2 ปี นับแต่วันที่เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือเมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี นับแต่
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยสาหรับผู้ที่รับราชการประจาในต่างประเทศ
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ประเทศที่ไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้
รายชื่อประเทศที่ไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ (14 ประเทศ)
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเทศ

ลำดับ
สหภาพพม่า
8.
9.
เนการาบรูไนดารุซาลาม
10.
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ราชอาณาจักรกัมพูชา
11.
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 12.
มาเลเซีย
13.
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
14.

ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
ปาปัวนิวกีนี
รัฐเอกราชซามัว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

การเบิกค่าพาหนะ (โดยสารเครื่องบิน)
ประเภทข้าราชการ
 บริหาร ระดับสูง
 วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
 หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

โดยสารเครื่องบิน
- กรณีการเดินทางที่มีระยะเวลาในการเดินทาง
นานกว่า 9 ชั่วโมง : ชั้นหนึง่
- กรณีการเดินทางที่มีระยะเวลาในการเดินทาง
ต่ากว่า 9 ชั่วโมง : ชั้นธุรกิจ







- กรณีการเดินทางที่มีระยะเวลาในการเดินทาง
นานกว่า 9 ชั่วโมง : ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่าง
ชั้นหนึ่งกับชั้นต่าสุด (กรณีที่เครื่องบินทีใ่ ช้ในการ
เดินทางไม่มีชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นต่าสุด
ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง)
- กรณีการเดินทางที่มีระยะเวลาในการเดินทาง
ต่ากว่า 9 ชั่วโมง : ชั้นประหยัด

บริหาร ระดับต้น
อานวยการ ระดับสูง
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ทัว่ ไป ระดับทักษะพิเศษ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

 อานวยการ ระดับต้น
 วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ
และชานาญการพิเศษ
 ทัว่ ไป ระดับปฏิบัติงาน ชานาญงาน และอาวุโส

- ชั้นประหยัด หรือชั้นต่าสุด

(หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 และหนังสือสานักเลขาธิกาคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0504/ว 146 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558)
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ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า ธรรมเนี ย มเข้ า ประเทศ ค ่า ธรรมเน ีย มการใช้ ส นามบ ิน
ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ค่าพาหนะรับจ้างในต่างประเทศ เป็นต้น ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น

การเบิกค่ารับรอง
1. ผู้เดินทางซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง
ก. ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ค. ประธานหรือรองประธานของสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติ
ง. ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ์
2. ผู้เดินทางนอกจากข้อ 1. ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริงทั้งในกรณีเดินทางไปราชการเป็นคณะ
หรือเดินทางไปราชการคนเดียวตามอัตรา ดังนี้
การเดินทาง

อัตรา (บาท)

เดินทางไม่เกิน 15 วัน

ไม่เกิน 67,000

เดินทางเกิน 15 วัน

ไม่เกิน 100,000

3. การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตามข้อ 2. ได้ ต้องเป็นการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
ก. ประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา หรือผู้แทนส่วนราชการ แต่ไม่
รวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ
ข. เจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงิน และขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล
ค. ปรึกษาหารือ หรือเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทย
กับหน่วยงานต่างประเทศ
ง. เยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรี หรือแขกของรัฐบาลต่างประเทศ
จ. ร่วมงานรัฐพิธี ตามคาเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ
ฉ. จัดงานแสดงสินค้าไทย หรือส่งเสริมสินค้าไทยในต่างประเทศ หรือส่งเสริมการลงทุนของ
ต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
ช. เผยแพร่ศิลปะ หรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

23

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว กรณีได้รับความช่วยเหลือ
กรณี ผ ู้เ ดินทางได้ร ับ ความช ่ว ยเหล ือ จากต่ า งประเทศ หร ือ หน่ว ยงานใด ในการเด ิน ทางไป
ต่า งประเทศน้อ ยกว ่าส ิทธ ิที่ พ ึง ได้ร ับ ตามพระราชกฤษฎ ีก าค่า ใช ้จ ่า ยในการเดินทาง ให ้เ บ ิก สมทบได้
ตามเงื่อนไขดังนี้
ประเภท

เครื่องบิน

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าอาหาร

ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ
(เดินทางไป-กลับ
ระหว่างสถานที่อยู่
ที่พักหรือสถานที่
ปฏิบัติราชการกับ
สถานียานพาหนะ)
ค่าเครื่องแต่งตัว

ได้รับความ
ช่วยเหลือ
- จัดตั๋วให้ไป-กลับ

งดเบิก

- ให้ตั๋วเที่ยวเดียว

เบิกอีก 1 เที่ยว

สิทธิ

- ไม่ออกตั๋วให้
เบิกไป - กลับ
- ไม่ออกค่าใช้จ่าย เบิกได้
- ออกให้ต่ากว่าสิทธิ เบิกสมทบ
- จัดทุกมื้อ
- จัด 2 มื้อ
- จัด 1 มื้อ
- จัดที่พักให้

งดเบิก
เบิกสมทบ 1 ใน 3
เบิกสมทบ 2 ใน 3
งดเบิก

- ออกให้ต่ากว่าสิทธิ เบิกสมทบ
- ไม่ออกค่าเช่าที่พัก เบิกได้
- ไม่ออกค่าใช้จ่าย เบิกได้
- ออกให้ต่ากว่าสิทธิ เบิกสมทบ

- ไม่ออกค่าใช้จ่าย เบิกได้
- ออกให้ต่ากว่าสิทธิ เบิกสมทบ
- ไม่ออกค่าใช้จ่าย เบิกได้

ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเปน
- ออกให้ต่ากว่าสิทธิ เบิกสมทบ
เนื่องในการเดินทาง

เงื่อนไข
แม้ต่ากว่าสิทธิก็ต้องงดเบิก
ต้องชั้นเดียวกับที่ได้รับความ
ช่วยเหลือแต่ไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
ตามสิทธิของผู้เดินทาง
ตามสิทธิของผู้เดินทาง
เฉพาะส่วนที่ขาดแต่ไม่เกินสิทธิ
ของผู้เดินทาง
ห้ามเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
ห้ามเบิกค่าเช่าที่พัก
เฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินสิทธิ
ตามสิทธิของผู้เดินทาง
จ่ายจริงไม่เกินสิทธิ
เฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินสิทธิ
ตามสิทธิของผู้เดินทาง
เฉพาะส่วนที่ขาดแต่ไม่เกินสิทธิ
จ่ายจริงไม่เกินสิทธิ
เฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินสิทธิ

หมายเหตุ : ให้เบิกจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น
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ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ประเทศที่เดินทางไปราชการ

ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ

หลังเสรจสิ้นการปฏิบัติราชการ

(ก) ประเทศในทวีปเอเชีย

ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง

(ข) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ประเทศในทวีปยุโรป
หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ

ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง

(ค) ประเทศในทวีปอเมริกาใต้
หรือประเทศในทวีปแอฟริกา

ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

การเบิกจ่ายเงิน
 แบบรายงานการเดินทาง เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเอกสารประกอบ
ที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
การเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ผู้เดินทางไปราชการจะใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรายการ
ของโรงแรมหรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับชาระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่
รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจานวนเงินที่ได้รับ เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการขอเบิกค่าเช่าที่พักก็ได้
การเบ ิก ค ่าเช ่าท ี่พ ัก ในต่า งประเทศ ผ ู้เ ด ินทางจะใช ้ใ บแจ ้ง รายการค่าเช ่าท ี่พ ัก ที่ บ ันทึ ก
ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้รับชาระเงินจากผู้เดินทางแล้ว เป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่พัก
โดยไม่ต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องลงลายมือ
ชื่อรับรองว่าผู้เดินทางได้ชาระค่าเช่าที่พักตามจานวนที่เรียกเก็บ
การเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราห้องพักคู่ที่ผู้เดินทางไปราชการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อยตู่ ่างสังกัดกัน แต่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน
ให้ผู้เดินทางฝ่ายหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ายหนึ่งใช้สาเนาภาพถ่ายที่ผู้นั้นรับรองสาเนาถูกต้อง โดยให้มีบันทึก
แนบท้ า ยระบ ุว ่า รายการใดที่ ฝ ่า ยหน ึ่ง ฝ่า ยใดจะเป ็น ผ ู้เ บ ิก ฝ่า ยเด ีย วและรายการใดทั้ ง ค ู่จ ะเป ็น ผ ู้เ บ ิก
ฝ่ายละเป็นจานวนเท่าใด ทั้งต้นฉบับและฉบับสาเนาภาพถ่ายและลงลายมือชื่อของผู้เดินทางทั้งคู่ในแต่ละฉบับ
การเบ ิกค่า เช ่าที่พ ักกรณีท ี่เจ้ าภาพผ ู้จัดประช ุมเป็นผู้เรี ย กเก็บ ค่าเช ่าที่พ ักจากผ ู้เดินทางไป
ราชการโดยตรง ให้ผู้เดินทางใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรายการที่เจ้าภาพผู้จัดประชุมได้เรียกเก็บ
ค่าเช่าทพี่ ักเป็นหลักฐาน เพื่อขอเบิกค่าเช่าที่พักก็ได้
การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่าย ซึ่งมิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามที่กระทรวง
การคลังกาหนด
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 การชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเงินสด
1. กรณียืมเงิน ทดรองราชการ หรือเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดของราชการ เพื่อเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ
1) กรณีมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร
มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร ให้ถืออัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ข้าราชการแลกเปลี่ยน
เงินตราสกุลต่างประเทศกับธนาคาร (อัตราขายของ
ธนาคาร) ก่อนออกเดินทางเป็นอัตราเดียวในการคานวณค่า
แลกเปลี่ยนตลอดเส้นทาง
มีเงินเหลือจ่าย

ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทีข่ ้าราชการแลกเปลี่ยน
เงินตรากับธนาคาร (อัตราซื้อของธนาคาร) เป็นอัตราส่งใช้
เงินยืมที่เหลือ

หลักฐาน

ให้แนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร
ประกอบการเบิกจ่ายหรือส่งใช้เงินยืมที่เหลือจ่าย

2) กรณีไม่มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร
มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร ให้ถืออัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตรา
ขายของธนาคาร) ณ วันทาการ 1 วัน ก่อนวันออกเดินทาง
เป็นอัตราเดียวในการคานวณค่าแลกเปลี่ยนตลอดเส้นทาง
มีเงินเหลือจ่าย

คให่า้แลกเปล
ี่ยนตลอดเส
้นทาง
ถืออัตราแลกเปล
ี่ยนของธนาคารแห
่งประเทศไทย (อัตรา
ซื้อของธนาคาร) ณ วันทาการ 1 วัน หลังวันที่ข้าราชการ
เดินทางกลับจากปฏิบัติราชการเป็นอัตราในการคานวณ
ค่าแลกเปลี่ยนในการส่งใช้เงินยืมที่เหลือกลับมา

หลักฐาน

ให้แนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร
ประกอบการเบิกจ่ายหรือส่งใช้เงินยืมที่เหลือจ่าย

3) การส่งชดใช้เงินยืมที่เหลือ
กรณีเกิดผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ให้นาส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

กรณีเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2546)
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2. กรณีมิได้ยืมเงิน ของทางราชการ เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร

ไม่มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร

 ให้ถืออัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ข้าราชการ
ได้แลกเปลี่ย นเงินตราต่างประเทศ (อัตราขาย
ของธนาคาร) ก่อนออกเดินทางเป็นอัตราเดียว
ในการค านวณค ่า แลกเปล ี่ย นตลอดเส ้น ทาง
โดยให้แนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร
มาประกอบการเบิกจ่าย

 ให ้ถ ือ อั ต ราแลกเปล ี่ย นของธนาคารแห ่ง
ประเทศไทย (อัตราขายของธนาคาร) ณ วันทาการ
1 วัน ก่อนวันออกเดินทางของข้าราชการเป็นอัตรา
เดียวในการคานวณค่าแลกเปลี่ยนตลอดเส้นทาง

 การชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยบัตรเครดิต
1. ให้ผู้เดินทางสามารถใช้บัตรเครดิตในการชาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
2. ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ได้รับแจ้งจากธนาคารเป็นอัตรา
ในการคานวณค่าแลกเปลี่ยนในการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ชาระด้วยบัตรเครดิต
3. โดยให ้แ นบหล ัก ฐานใบแจ ้ง ยอดการใช ้จ ่า ยบ ัต รเครดิต ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากธนาคารประกอบ
การเบิกจ่ายหรือส่งใช้เงินยืมที่เหลือจ่าย

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 หนังสืออนุมัติ/อนุญาตการเดินทางไปราชการ
 แบบรายงานการเดินทางส่วนที่ 1 (แบบ 8708)
 แบบรายงานการเดินทางส่วนที่ 2 (แบบ 8708 กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ)
 ใบรับรองแทนใบเสรจรับเงิน (แบบ บก.111) กรณีจ่ายเงินต่างๆ ซึ่งไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับเงินได้ เช่น พาหนะรับจ้างเหมา ค่าโดยสารรถประจาทาง ค่าโดยสารรถไฟ เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
 ค่าที่พัก
1. กรณีเหมาจ่าย ไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ
2. กรณีจ่ายจริง ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือที่พักที่มีข้อความแสดงว่าได้รับ
ชาระเงิน ค่าเช่าที่พักเรี ยบร้อยแล้ ว โดยเจ้ าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี
และจานวนเงินที่ได้รับเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
3. ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งรายการค่าที่พัก (กรณีจ่ายจริง)
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
- ชื่อหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร (เป็นผู้จ่าย)
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายละเอียดที่พัก (จานวนห้องพักคู่หรือเดี่ยว กี่ห้อง ราคาห้องละเท่าไร)
- จานวนเงินตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
- ใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคาแปลเป็นภาษาไทยด้วย
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 ใบเสรจรับเงินค่าน้ามัน
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน (ผู้ขาย)
- ชื่อกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ซื้อ)
- วันที่ เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายการค่าน้ามัน
- จานวนเงินตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
- เลขทะเบียนรถ
 ใบเสรจรับเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินพร้อมแนบ Boarding Pass / ใบรายการซื้อผ่านระบบ
อิเลกทรอนิกส์
กรณีมีค่าโดยสารเครื่องบินให้ (ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 101 ลงวันที่ 9
กันยายน 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ)
1. กรณีจ่ายเงินสดใช้หลักฐาน
- ใบเสร็จรับเงิน
- บัตรโดยสาร
2. กรณีซื้อ E-Ticket ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
- รายชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ - สกุล ผู้เดินทาง ต้นทาง – ปลายทาง
- เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง
- จานวนเงินค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- จานวนเงินรวม
 ใบเสร็จรับเงินต้องมีรายละเอียดตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยู่หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายงานแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
- จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
 การจ่ายเงินที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ผู้จ่ายเงินใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
โดยให้บันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ
กรณีเบิกค่าธรรมเนียมผ่านทางด่วน (ต้องเป็นรถราชการเท่านั้นจึงจะเบิกได้) ใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
(ห้ามเบิกระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
หลักฐานการเบิกจ่าย : - ใบขออนุมัติให้ใช้รถส่วนกลาง
- ใบเสร็จค่าทางด่วน
- บันทึกอนุมัติเบิกจ่ายค่าทางด่วน
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
3. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 เรื่อง การเทียบตาแหน่ง
6. หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวั น ที่ 26 กรกฎาคม 2550
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก ค่ า พาหนะรั บ จ้ า งข้ า มเขตจั ง หวั ด เงิ น ชดเชย และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ
7. หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0409.6/ว 101 ลงวั น ที่ 9 กั น ยายน 2547
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
8. หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558
เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
9. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 24 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
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คำถำมน่ำรู้

คำถำม

คำตอบ

คำถำม

คำตอบ

คำถำม

คำตอบ

ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องอัตโนมัติจะใช้เป็นหลักฐาน
ทางราชการได้หรือไม่

ได้ ถ้าตรวจสอบแล้วว่าในใบเสร็จรับเงินนั้นมีสาระสาคัญครบทั้ง 5 รายการ ได้แก่
(1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงรายการรับเงิน ระบุว่าค่าอะไร
(4) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อผู้รับเงิน
หากมีครบทั้ง 5 ข้อ ก็นับเป็นใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41 และสามารถใช้เป็นหลักฐาน
การเบิกจ่ายได้
หน่ วยงานได้จ้ างเหมาพนักงานขับรถยนต์ แต่บางครั้งต้องขับรถออกไปปฏิบัติงาน
นอกพื้นที่ที่ตั้ง (ต่างจังหวัด ) และพักค้างแรม สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ ยงและที่พัก ได้
หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะมีแนวทาง/วิธีการอย่างไร จึงจะสามารถเบิกได้
ต้องตรวจสอบสั ญญาจ้างว่าได้ระบุเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไม่
หากในสั ญ ญาจ้ า งไม่ ได้ร ะบุถือ ว่าได้รวมค่าใช้ จ่า ยในการเดินทางไว้แล้ ว กับค่ าจ้า ง
จึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้อีก หากต้องการให้พนักงานขับรถยนต์ที่จ้างเหมาเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ จะต้องเขียนระบุไว้ในสัญญาจ้างให้ชัดเจนว่า กรณีต้อง
เดินทางไปต่างจังหวัด ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากผู้จ้าง โดยอิงอัตราเทียบเท่าระดับ 1 -2
ค่าขนย้ ายสิ่งของส่ว นตัว ในกรณีเดินทางไปราชการประจาหรือกลั บภูมิล าเนาเดิม
ระเบียบฯ กาหนดให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย อยากทราบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรมา
ประกอบการเบิกจ่าย
การเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวกรณีเดินทางไปราชการประจาหรือกลับภูมิลาเนาเดิม
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ เ บิ ก ในลั ก ษณะเหมาจ่ า ยได้ ภ ายในอั ต ราที่ ก าหนด
โดยดูระยะทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการประจาซึ่งเป็นการเบิกในลักษณะ
เหมาจ่าย จึงไม่จาเป็นต้องมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
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คำถำม

ค่าขนย้ายให้เบิกจากต้นสังกัดเดิม หรือ ต้นสังกัดใหม่

คำตอบ

เบิ ก จากต้ น สั ง กั ด ใหม่ (พระราชกฤษฎี ก าค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 มาตรา 11)

คำถำม

ผู้อานวยการกอง/ส านัก ที่ต้องเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว ต้องขออนุมัติ
อธิบดีในการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเพื่อเดินทางไปราชการหรือไม่

คำตอบ

ต้องขออนุมัติ

คำถำม

ข้าราชการระดับ ชานาญการมีสิทธิเดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุ ด
แต่ ใ นเที่ ย วบิ น นั้ น ที่ นั่ ง ชั้ น ประหยั ด เต็ ม แต่ จ าเป็ น ต้ อ งเดิ น ทางในเที่ ย วบิ น นั้ น
สามารถเบิกค่าโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ได้ เว้นแต่ได้ทาเรื่องขอทาความตกลงจากกระทรวงการคลังก่อน เพราะพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกาหนดให้ผู้ที่มี
ความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิกค่าโดยสารชั้นที่สูงกว่าสิทธิ
นั้น จะต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังก่อน
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ตัวอย่าง
สัญญาเงินยืมเลขที่..........................................................................วันที่.................................................. ส่วนที่ 1
ชื่อผู้ยืม............................................................................จานวนเงิน.............................................บาท แบบ 8708
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ
ที่ทาการ...........................(1)................................
(2) วันที่.................เดือน................พ.ศ..................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน ................................(3)........................................
ตามคาสั่ง/บันทึก ที.่ ......................(4)......................ลงวันที่....................................ได้อนุมัติให้
ข้าพเจ้า......................................(5)....................................ตาแหน่ง....................... (6)..............................................
สังกัด............................................. (7)..............................พร้อมด้วย................................ (8)...................................
ออกจากบ้านเลขที่............................... (9).................................................................................................................
เดินทางไปปฏิบัติราชการ.............................. (10).....................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
 บ้านพัก  สานักงาน  ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่...........เดือน.......(11)..........พ.ศ.............เวลา.............น.
และกลับถึง  บ้านพัก  สานักงาน  ประเทศไทย วันที่...........เดือน....(12).......พ.ศ............เวลา...........น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้......... (13)............วัน...........................ชั่วโมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับ ข้าพเจ้าคณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท........................... (14).........................จานวน...... (15)......วัน รวม......... (16).....บาท
ค่าเช่าที่พักประเภท.............................. (17)....................................จานวน... (18).........วัน รวม.........(19).......บาท
ค่าพาหนะ.............................................. (20)...........................................................รวม............. (21)...............บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น.............................................(22)...........................................................รวม............ (23)...............บาท
รวมเงินทั้งสิ้น.............. (24)...................บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร) ............................................. (25).........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
จานวน ............... (26)...............ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ .................................. (27).............................ผู้ขอรับเงิน
(..............................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

อนุมัติให้จ่ายได้

ลงชื่อ……………………………(28)………..…………………...
(………………………………………………………………)
ตาแหน่ง…………………………………………………….……….
วันที…่ …………………………(29)……………………….………

ลงชื่อ…………………………(30)………....…………………….
(………………………………………………………………)
ตาแหน่ง……………….………………………………….……….
วันที…่ ……………………(31)……………………………………

(
ลงชื่อ

(33)

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน
) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
(34)

(
ตาแหน่ง
วันที่
(35)
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่

.ผู้รับเงิน
ลงชื่อ
)
จา (
.
ตาแหน่ง
.
วันที่
(38)
วันที่

(32)

บาท

(36)

ผู้จ่ายเงิน.
)
.
.

(37)
(39)

หมายเหตุ
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... .............................................................

คาชี้แจง

1. กรณีเดินทางไปเป็นหมู่คณะและจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริม่ ต้นและ
สิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้น
ในช่องหมายเหตุ
2. ในกรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รบั เงิน
กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขทีส่ ัญญายืมและวันที่อนุมัตเิ งินยืมด้วย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคน ลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)
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คำอธิบายการกรอกใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

สถานที่ที่เขียนรายงานการเดินทาง เมื่อได้เดินทางไปปฏิบัติงานแล้ว
วัน เดือน ปี ที่เขียนรายงานการเดินทาง
เรียน ผู้มีอำนาจของหน่วยงาน
คำสั่ง หรือ บันทึกอนุญาตให้ไปราชการ
ชื่อ - สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
ตำแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
สังกัด หน่วยงาน/สำนัก/กอง/อื่นๆ
กรณีที่เดินทางเป็นหมู่คณะระบุชื่อผู้เดินทาง
บ้านพัก/ที่อยูข่ องผูข้ อเบิกเงิน (กรณีออกจากสถานที่ปฏิบัติราชการให้เขียนออกจากสถานที่
ปฏิบัตริ าชการ)
(10) สถานที่ที่ไปราชการและเรื่องที่ไปราชการ
(11) วัน เดือน ปี เวลา ที่ออกเดินทางจากบ้านพัก/กรมส่งเสริมการเกษตร
(12) วัน เดือน ปี เวลา ที่กลับถึงบ้านพัก/กรมส่งเสริมการเกษตร
(13) จำนวนวันและชั่วโมงที่ไปราชการ
(14) ระบุประเภทและอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
(15) จำนวนวันที่มสี ิทธิได้ค่าเบี้ยเลี้ยง
(16) จานวนเงินที่มสี ิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง
(17) ระบุอัตราที่พักที่ได้รับ
(18) จำนวนวันที่มสี ิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก
(19) จำนวนเงินที่มสี ิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก
(20) ประเภทค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
(21) จำนวนเงินค่าพาหนะที่เบิก
(22) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิก (ระบุรายการ) เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าลงทะเบียน เป็นต้น
(23) จำนวนเงินที่เบิกค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
(24) จำนวนเงินรวมที่ขอเบิกทั้งสิ้น
(25) จำนวนเงินรวมที่ขอเบิกเป็นตัวอักษร
(26) จำนวนหลักฐานที่ใช้ขอเบิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
(27) ชื่อ - สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
(28) ลายมือชื่อ ชื่อ – สกุลและตาแหน่ง ของเจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจหลักฐาน
(29) วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่การเงินตรวจหลักฐาน
(30) ลายมือชื่อ ชื่อ – สกุล และตาแหน่งผู้ที่มีอำนาจอนุมัติของหน่วยงาน
(31) วัน เดือน ปี ที่ผู้มีอานาจอนุมัตขิ องหน่วยงาน
(32) จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ได้รบั เงินจริง
(33) จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ได้รับเงินจริงเป็นตัวอักษร
(34) ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตำแหน่งของผู้รับเงิน
(35) วัน เดือน ปี ที่ได้รับเงิน
(36) ลายมือชื่อ ชื่อ - สกุล และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จ่ายเงิน
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คำอธิบายการกรอกใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(37) วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน
(38) ระบุเลขที่สัญญายืมเงิน (กรณียืมเงิน)
(39) ระบุวันที่ที่ยืมเงินตามสัญญา
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ตัวอย่าง

ส่วนที่ 2 แบบ 8708

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชื่อส่วนราชการ........................ (1)................................จังหวัด ............................ (2)..................................
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ............................. (3)...............................ลงวันที่..................เดือน............... (4)...................พ.ศ........................................................
ค่าใช้จ่าย
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ

รวม

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

วันเดือน ปี

(13)

(14)

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

รวมเงิน

ค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุ

ตามสัญญาเงินยืมเลขที่................วันที่...................

จานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)........................................ (20)...................................................
ลงชื่อ..................................... (21).......................................ผู้จ่ายเงิน
(.....................................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
วันที่.............................(22)......................................
คาชี้แจง 1. ค่าเบี้ยเลีย้ งและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจานวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ
2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผูล้ งลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีทไี่ ด้รบั เงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม
3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน
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คำอธิบายการกรอกรายละเอียด แบบ 8708 ส่วนที่ 2
(1) ชื่อส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
(2) ชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(3) ชื่อ - สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
(4) วัน เดือน ปี ที่เขียนรายงานการเดินทาง
(5) เลขลำดับของผู้ที่ขอเบิกเงิน
(6) ชื่อ - สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
(7) ตำแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
(8) จำนวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงทีข่ อเบิก
(9) จำนวนเงินค่าเช่าที่พักทีข่ อเบิก
(10) จำนวนเงินค่าพาหนะทีข่ อเบิก
(11) จานวนเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีข่ อเบิก เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น
(12) จำนวนเงินรวมที่ขอเบิกของแต่ละคน
(13) ลายมือชื่อของผู้รับเงินแต่ละคน
(14) วัน เดือน ปี ที่รบั เงินแต่ละคน
(15) จำนวนเงินรวมค่าเบี้ยเลี้ยงของทุกคน
(16) จำนวนเงินรวมค่าเช่าที่พักของทุกคน
(17) จำนวนเงินรวมค่าพาหนะของทุกคน
(18) จานวนเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมของทุกคน
(19) จำนวนเงินรวมที่ขอเบิกของทุกคน
(20) จำนวนเงินรวมทัง้ สิ้นของทุกคนเป็นตัวอักษร
(21) ลายมือชื่อ - สกุล ตาแหน่งของผู้จ่ายเงิน (กรณีที่ยืมเงิน)
(22) วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน
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ตัวอย่าง
แบบ บก.111
ใบรับรองแทนใบเสรจรับเงิน
ส่วนราชการ............................ (1)...........................................
วัน เดือน ปี
(2)

รายละเอียดรายจ่าย
(3)

จานวนเงิน

หมายเหตุ

(4)

รวมทั้งสิ้น

(5)

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)................................... (6).....................................................
ข้าพเจ้า.............................. (7)...............................................ตาแหน่ง.................... (8).........................
หน่วยงาน....................................... (9)...............................................ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรั้บเงินจากผู้รับได้และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการโดยแท้
(ลงชื่อ).......................................... (10)..........................................
(.......................................................................................)
วันที่...................................(12).....................................
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คำอธิบายการกรอกใบรับรองแทนใบเสรจรับเงิน
(1) ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
(2) วัน เดือน ปี ที่เดินทางไปราชการ (ไป-กลับ)
(3) ประเภทพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง/ สถานที่ที่ออกเดินทาง
ถึง สถานที่ที่ไปราชการ/สถานีรถประจาทาง (ถ้ามีการเดินทางหลายต่อให้เขียน
ให้ครบและระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกในแต่ละเที่ยว)
(4) จำนวนเงินทีข่ อเบิก
(5)) จานวนเงินรวมทัง้ สิ้น
(6) จานวนเงินรวมทัง้ สิ้นเป็นตัวอักษร
(7) ชื่อ - สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
(8) ตำแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
(9) ระบุว่าผู้ขอเบิกเงินสังกัด หน่วยงาน/สำนัก/กอง/อื่นๆ
(10) ลายมือชื่อผู้ขอเบิกเงิน
(11) วัน เดือน ปี ที่เขียนขอเบิกเงิน
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