คูมือการเบิกจาย
ฝายการเงินและบัญชี
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย)

คํานํา
เนื่ องจากผู เ ดิ น ทางไปราชการยั งมี ความเข าใจคลาดเคลื่ อน ในการเบิ กค าใช จ ายเดิ น ทางไปราชการ
ทําใหการเบิกจายลาชาเกิดปญหา ขอทักทวงและไมเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในการเดินทางไปราชการ
เพื่อปฏิบัติงานราชการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ยอมตองมีคาใชจายตางๆเกิดขึ้นซึ่งผูเดินทางไปราชการควร
ทราบถึ งสิ ทธิ ที่ตนเองพึ งได รั บ โดยยึ ด หลักที่ วาค าใช จ ายที่ ส ามารถเบิ กจ าย นั้ น ต องมี กฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับกําหนดไวให เบิกจายไดอยางไรก็ตามบรรดากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ที่กําหนดไว มีจํานวน
มาก มีรายละเอียดที่ตองพิจารณาและมีขั้ นตอนปฏิบัติที่หลากหลาย รวมทั้งมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น ผูปฏิบัติงานและผูใชสิทธิจึงตองศึกษารายละเอียดอยางรอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกตอง ซึ่งเปน
ความยุงยากสําหรับผูไมมีทักษะเฉพาะดานดังกลาว และอาจเกิดปญหา ขอผิดพลาด สงผลเสียหาย แกทาง
ราชการได
ฝายการเงินและบัญชี ไดตระหนักถึงปญหา ความยุงยากดังกลาว จึงไดจัดทําคูมือ
“การ
เบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ” เพื่อใหผูมีสิทธิไดทราบถึงสิทธิที่ตนเองพึงไดรับใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ ใหสามารถเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการไดอยา งถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูม ือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอบุคลากรของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 และ
ผูที่เกี่ยวของทุกทาน

ฝายการเงินและบัญชี
กรกฎาคม 2560

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรผูใชสิทธิเบิกมีคูมือการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันไวใชในการเบิกจาย
2. เพื่อใหเจาหนาที่บุคลากรผูใชสิทธิเบิก สามารถเบิกจายไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
ขอบเขต
คูม อื การเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนฉบับที่จดั ทําขัน้ สําหรับผูใชสิทธิเบิกคาใชจาย
ในการเดิ น ทางไปราชการซึ่ ง รองรั บ กั บ กฎหมายและระเบี ย บ กระทรวงการคลั ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประโยชนที่ไดรับ
1. ทําใหใหบุคลากรผูใชสิทธิเบิกมีคูมือการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการที่เปน
มาตรฐานเดียวกันไวในการเบิกจาย
2. ทําใหเจาหนาที่บุคลากรผูใชสิทธิเบิก สามารถเบิกจายไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง คาใชจายที่ทางราชการจายใหแก ผูเดินทางไปปฏิบัตงิ าน
นอกทองที่ที่ปฏิบตั งิ านตามปกติ และเกิดคาใชจายระหวางการเดินทาง เพื่อมิใหผูเดินทางเดือดรอนคาใชจายที่ทาง
ราชการจายใหจะเปนรายจายที่จําเปน ซึ่งเกิดขึน้ ในการเดินทาง เงินที่ทางราชการจายใหนั้นมิใชคาตอบแทนใน
การทํางาน แตเปนคาใชจายเพื่อใหเดินทางไปปฏิบัตริ าชการ
ผูม ีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไดแก
ขาราชการ
ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
บุคคลภายนอก
บุคคลซึง่ เคยรับราชการมากอน
สิทธิการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตองไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ จากผูบ ังคับบัญชากอนออกเดินทาง
ถาออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถเดินทางกลับสํานักงานไดเมื่อเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติงาน
เพราะเหตุสวนตัว และไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอน ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เฉพาะการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของราชการเทานั้น
การเดินทางไปราชการแบงออกเปน 3 ลักษณะ
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
2. การเดินทางไปราชการประจํา
3. การเดินทางกลับภูมลิ ําเนาเดิม

1.การเดินทางไปราชการชั่วคราว
คาใชจายที่ผูเดินทางมีสิทธิเบิก ไดแก
 คาเบี้ยเลี้ยง
 คาเชาที่พัก
 คายานพาหนะ
 คาใชจายอื่น

คาเบี้ยเลี้ยง
วิธีนับเวลาคาเบี้ยเลี้ยง
ใหเริ่มนับเวลาตั้งแตเริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฎิบัติราชการจนถึงเวลาเดินทางกลับถึงที่พัก
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
กรณีพักแรมใหนับ 24 ชม. เปน 1 วัน สวนที่ไมถึง 24 ชม. แตนับไดเกิน 12 ชม. ใหนับเปน 1 วัน
กรณีไมพักแรม หากนับไดไมถึง 24 ชม. แตนับไดเกิน 12 ชม. เบิกเบี้ยเลี้ยงได 1 วัน สวนที่ไมถึง
12 ชม. แตนับไดเกิน 6 ชม. ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดครึ่งวัน
กรณีเดินทางลวงหนาเนื่องจากลากิจ/พักผอน กอนปฏิบัตริ าชการใหนับตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ (08.30น.)
กรณีไมเดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น เนื่องจากลากิจ/ลาพักผอน ใหนับถึงสิ้นสุด เวลา
ปฏิบัติราชการ (16.30 น.)
กรณีเจ็บปวย พักรักษาพยาบาลเบิกคาเบี้ยเลี้ยงไดไมเกิน 10 วัน โดยตองมีใบรับรองแพทย ที่ทาง
ราชการรับรองและถาไมมีแพทยในทองที่ที่เจ็บปวย ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ
วิธีคํานวนคาเบี้ยเลี้ยง
 กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได 2 วัน 13 ชั่วโมง ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงได 3 วัน
เนื่องจาก 13 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง จึงนับไดอีก 1 วัน
 กรณีเดินทางไปราชการพักแรม 2 วัน และนับได 2 วัน 7 ชั่วโมง ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงได 2 วัน
เนื่องจาก 7 ชั่วโมง ไมเกิน 12 ชั่วโมง ใหปดทิ้ง

ตัวอยาง นาย ก. เดินทางออกจากบานพักวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 06.00 น. และ
เดินทางกลับวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 น. คํานวนไดดังนี้
5 มิ.ย.
6 มิ.ย.
7 มิ.ย.
7 มิ.ย.
06.00
06.00
06.00
19.00
24 ชม
24 ชม.
= 1 วัน
= 1 วัน
รวม คํานวณเบี้ยเลี้ยงไดจํานวน 3 วัน

13. ชม.
= 1 วัน

อัตราคาเบี้ยเลี้ยง
ประเภท
อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
ลูกจางประจํา/ลุกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
บริหาร
อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป

ระดับ
ระดับตน
ปฎิบัตกิ าร/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
ปฎิบัติงาน/ชานาญงาน/อาวุโส
ทุกประเภท
ทุกประเภท
ระดับตน
ระดับสูง
เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ทักษะพิเศษ

อัตรา : บาท/คน
240

270

คาเชาที่พัก
การเบิกคาเชาที่พัก มี 2 ลักษณะ
1. คาเชาที่พักเหมาจาย
2. คาเชาทีพ่ ักจายจริง
หลักเกณฑการเบิกคาเชาที่พัก
 กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวใหเลือกเบิกคาที่พักแบบเหมาจายหรือจายจริงอยางใดอยางหนึ่ง ตลอด
ของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น
 กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเลือกเบิกที่พักเหมือนกันทั้งคณะตลอดการเดินทาง
 การเดินทางเปนหมูคณะ กรณีเลือกเบิกจายจริงใหพักรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง เวนแตเปนกรณีที่ไม
เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นไดใหเบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตรา
คาเชาที่พักคนเดียว
 การเดินทางไปราชการทีผ่ ูเดินทางไมมีสิทธิเบิกคาเชาที่พัก ไดแก

- การพักแรมในยานพาหนะ เชน การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจําทาง ที่ตองคางคืนบนรถ
- การพักแรมในที่พักที่ราชการจัดให เชน บานพักรับรอง

อัตราคาเชาที่พักเหมาจาย
ประเภท
อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
ลูกจางประจํา/ลุกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
บริหาร
อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป

ระดับ

อัตรา : บาท/คน

ระดับตน
ปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส
ทุกประเภท
ทุกประเภท
ระดับตน
ระดับสูง
เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ทักษะพิเศษ

800

1,200

หมายเหตุ ไมตองใชหลักฐานประกอบการเบิกจาย

อัตราคาเชาที่พักจายจริง
ประเภท

ระดับ

อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
ลูกจางประจํา/ลุกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
กรณีเดินทางเปนหมูคณะใหพัก
รวมกันสองคนตอหนึ่งหอง เวน
แตมีเหตุจําเปนหรือไมเหมาะสม
บริหาร
อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป

ระดับตน
ปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส
ทุกประเภท
ทุกประเภท

บริหาร
วิชาการ

ระดับสูง
ทรงคุณวุฒิ

ระดับตน
ระดับสูง
เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ทักษะพิเศษ

หองพักคนเดียว

อัตรา : บาท : คน
หองพักคู

1,500

850

2,200

1,200

2,500

1,400

การเบิกคาเชาที่พักกรณีจายจริง ใชหลักฐานประกอบการขอเบิกดังนี้
1. กรณีพักโรงแรม ใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม (FOLIO)
2. กรณีที่พักแรมอื่น ใชใบเสร็จรับเงิน ที่มีที่อยูของผูรับเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่ไดรับวันที่เขา
พักและวันที่ออก
3. กรณีเดินทางเปนหมูคณะ ตําแหนงประเภททั่วไป ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ประเภทวิชาการ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ประเภทอํานวยการระดับตน ลงมาใหพักคู
เวนแต ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปน
1. ตางเพศ มิไดเปนคูสมรส
2. เปนโรคติดตอ
3. มีสิทธิการเบิกตางอัตรากัน
4. ขอกําหนดพิเศษของทหาร/ตํารวจ
ในกรณีที่เจ็บปวยในระหวางเดินทางไปราชการและตองพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ผูเดินทางใหงด
เบิกคาเชาที่พัก
 การเบิกคาเชาที่พักกรณีติดตอกับตัวแทนจําหนาย ใหใชใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจําหนาย หรือ
ใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจําหนายที่พิมพออกจากระบบอิเล็กทรอนิกสเปนหลักฐานประกอบการ
เบิกคาเชาที่พัก

คาพาหนะ
คํานิยามพาหนะประจําทาง
- มีบริการทั่วไปประจํา
- มีเสนทางแนนอน
- มีคาโดยสาร คาระวางแนนอน
การเบิกคาพาหนะเดินทาง
การเดินทางไปราชการโดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกจายคาพาหนะไดโดย
ประหยัด ในกรณีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือไมมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนตอทางราชการก็ให
ใชพาหนะอื่นได โดยผูเดินทางตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปน
การเบิกคาพาหนะรับจาง ขามเขตจังหวัด สามารถเบิกจายไดตามกระทรวงการคลังกําหนด
(ยกเวน ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
• ภายในจังหวัดเดียวกับไมไดกําหนดวงเงิน
• ขามเขตจังหวัด
- เขตติดตอหรือผานกรุงเทพฯ เที่ยวละไมเกิน 600 บาท

- เขตตอจังหวัดอื่น
เที่ยวละไมเกิน 500 บาท
การเบิกคาพาหนะรับจางไป – กลับระหวางสถานที่ปฏิบัติราชการ (ยกเวนการสอบคัดเลือก)
ภายในจังหวัดเดียวกัน ใหเบิกไดวันละ ไมเกิน 2 เที่ยว (ยกเวนตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน, ประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการตองมีสัมภาระ)
การเบิกคาพาหนะประจําทางรถไฟ สามารถเบิกจายไดตามกระทรวงการคลังกําหนด คือ
มีสิทธิเบิกคาพาหนะประจําทางรถไฟโดยรถดวนหรือรถดวนพิเศษชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) (ยกเวน
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
การเบิกพาหนะสวนตัว เมื่อไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ กอนการเดินทางตองไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา โดยตองทําบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ตองใชยานพาหนะสวนตัว โดยคํานวณระยะทางตาม
เสนทางกรมทางหลวง โดยใหผูเดินทางรับรองเสนทางสั้นตรงและปลอดภัย
อัตราเงินชดเชยในการใชพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปราชการ
• รถยนตสวนบุคคล
กิโลเมตรละ 4 บาท
• รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินชดเชย ใชใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111 และหนังสือขอ
อนุมัติการใชยานพาหนะสวนตัว ในกรณีผูเดินทางไมสามารถใชพาหนะสวนตัวไดตลอดเสนทาง ตองชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนตอผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาต
การเบิกคาเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินโดยสาร สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง กําหนด
• ชั้นธุรกิจ
สําหรับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือตําแหนงเทียบเทา
• ชั้นประหยัด สําหรับระดับรองปลัดกระทรวงลงมา ถามีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบิน
ในชั้นที่สูงกวาสิทธิ ใหสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได โดยตองไดรับอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงเจาสังกัด (ยกเวน วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ทั่วไประดับทักษะพิเศษ อํานวยการระดับตน
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ วิชาการระดับชํานาญการ ทั่วไประดับชํานาญงาน)
• ผูดํารงตําแหนงวิชาการระดับปฎิบัติการและทั่วไประดับปฏิบัติงาน เบิกไดเฉพาะกรณีมีความ
จําเปนรีบดวนเพื่อประโยชนแกทางราชการ (ชั้นประหยัด)
• การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑขางตน จะเบิกไดไมเกินคาพาหนะในการเดินทางภาคพื้นดิน
ระยะเดียวกันตามสิทธิของผูเดินทาง
 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทสายการบิน ตัวแทนจําหนาย ผูประกอบธุรกิจนํา
เที่ยว หรือผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเบิกคาพาหนะ คาสัมภาระ และคาธรรมเนียมหรือคาบริการที่สายการ
บินเรียกเก็บได (ยกเวน คาเลือกที่นั่ง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาประกันชีวิตหรือคาประกันภัยภาคสมัครใจ)
หลักฐานการเบิกจายเงินคาบัตรโดยสารเครื่องบิน
1. กรณีสวนราชการเปนผูดําเนินการ ใหใชใบแจงหนี้เปนหลักฐานการจายของสวนราชการ
2. กรณีผูเดินทางเปนผูดําเนินการ ใหใชใบเสร็จรับเงินของสายการบิน/ตัวแทนจําหนาย/
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง หรือที่พิมพออกจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส โดยระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุล ผูเดินทาง ตนทาง ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จํานวนเงิน

กรณีหลักฐานประกอบการเบิกคาโดยสารเครื่องบินโดยสารสูญหาย
1. ขอสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) จากสายการบินหรือตัวแทนพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง และผูเดินทางรับรองในเอกสารดังกลาวยังไมเคยนําฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ หากคนพบ
ในภายหลังก็จะไมนํามาเบิกจากทางราชการอีก
2. กรณี ท างไม ส ามารถขอสํ า นาได ให ผู เ ดิ น ทางทํ า หนั ง สื อ รั บ รองการจ า ยเงิ น โดยชี้ แ จงสาเหตุ ที่
ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) นั้นสูญหายและไมอาจขอสําเนาไดและเสนอผูม ีอํานาจอนุมัติ

คาใชจายอืน่
ผูเดินทางไปราชการตองจายคาใชจายอื่นที่จําเปนใหเบิกไดโดยประหยัดและตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
- เปนคาใชจายที่จําเปนตองจาย

หากไมจายไมอาจถึงจุดหมายแตละชวงที่เดินทางไปปฏิบัติราชการได

เชน คาธรรมเนียมหนังสือเดือนทาง คาปะยางรถยนต สําหรับคาผานทางดวนใหนําไปเบิกจากคาใชจายในการ
บริหารงาน
- ตองไมเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือ หนังสือสั่งการกําหนดเปนไวการ
เฉพาะ
- ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวของกับเนื้องานที่ไปปฎิบัติราชการ (เปนคาใชจายในการบริหารงานของสวน
นราชการ) เชน คาถายเอกสาร

2. การเดินทางไปราชการประจํา
หมายถึง

 การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน รักษาการในตําแหนง หรือรักษาการเพื่อดํารงตําแหนงใหม ณ

สํานักงานแหงใหม
 การเดินทางไปประจําสํานักงานเดิมในทองที่ใหม ในกรณียายสํานักงาน
 การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการ หรือไปชวยราชการที่กําหนดเวลาสิ้นสุด ของโครงการหรือการ
ชวยราชการไวชัดเจน ซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแต 1 ป ขึ้นไป
 การเดินทางไปชวยราชการที่ไมอาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีกําหนดเวลาไมถึง 1 ป แตสวน
ราชการมีความจําเปนตองใหอยูชวยราชการ ณ ที่เดิมใหนับเวลาตอเนื่อง และถือเวลาตั้งแตวันที่ครบกําหนด 1 ป
เปนการเดินทางไปราชการประจํา
คาใชจายเดินทางไปราชการประจําประกอบดวย
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาขนยายสิ่งของสวนตัว
คาเชาที่พัก
คาพาหนะ
คาใชจายอื่นที่จําเปน
ผูมีสิทธิ ไดแก
ขาราชการผูเดินทาง
บุคคลในครอบครัว

- คูสมรส
- บิดา มารดาของตนเองและของคูสมรส
- ผูติดตาม (วิชาการระดับปฎิบัติการ ทั่วไประดับปฎิบัติงานและชํานาญงาน
ไมเกิน 1 คน / บริหารระดับตนและสูง อํานวยการระดับดนและสูง วิชาการระดับชํานาญการ ขึ้นไป ทั่วไป
ระดับอาวุโส และทักษะพิเศษ ไมเกิน 2 คน)

หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา
ประเภทคาใชจาย

หลักเกณฑการเบิก

คาเบี้ยเลี้ยง

ใหนับตั้งแตเดินทางออกจากที่อยูถึงสถานทีพ่ ักแหงใหม

คาขนยายสิ่งของสวนตัว

ใหเบิกในลักษณะเหมาจาย ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด

คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ

คาใชจายอื่นที่จําเปน

ผูเดินทาง เบิกตามสิทธิ
บุคคลในครอบครัวใหเบิกในอัตราเดียวกับผูเดินทาง
ยกเวน ผูติดตามใหเบิกในระดับต่าํ สุด
เบิกในลักษณะเดียวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราว

ถา
1. เดินทางไปถึงสถานที่แหงใหมแลว ยังไมสามารถเขาบานพัก/บานเชาได ก็ใหเบิกคาเชาที่พกั ได
ไมเกิน 7 วัน โดยตองไดรับอนุมัติจากอธิบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง แลวแตกรณี หากมีความ
จําเปนตองเชาที่พักเกิน 7 วัน ตองไดรับอนุมัตจิ ากปลัดกระทรวงสังกัดเดิม (มาตรา 37)
2. ถาบุคคลในครอบครัวยังไมเดินทางมาพรอมผูเดินทาง ใหผูเดินทางขออนุญาต ผูบ ังคับบัญชา
ใหเลื่อนการเดินทางของบุคคลในครอบครัวโดยใหขอกอนที่ขาราชการหรือลูกจางจะเดินทาง แตตองไมเกิน 1 ป
นับแตวันที่ปรากฏในคําสั่งใหเดินทางไปราชการ (มาตรา 39)

ขอควรระวัง

1. ถาเปนการเดินทางไปราชการประจาตางสังกัด (ตางกรม) ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางจาก
สังกัดเดิม (มาตรา 41)
2. ถาเปนการขอยายตามคํารองขอของตนเอง ผูเ ดินทางไมสามารถเบิกคาขนยายได (มาตรา 33)

3. การเดินทางกลับภูมิลําเนา
หมายถึ ง การเดิ น ทางกลั บ ภู มิลํ าเนาเดิ มของผู เดิ น ทางไปราชการประจํา ในกรณีที่ออกจาก
ราชการ หรือถูกสั่งพักราชการ
ภูมิลําเนาเดิม หมายถึง ทองที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการ หรือไดรับการบรรจุเปน
ลูกจางครั้งแรก หรือครั้งสุดทายแลวแตกรณี
มีสิทธิเบิก
1. ขาราชการซึ่งออกจากราชการหรือ
ลูกจางซึ่งทางราชการเลิกจาง

คาใชจายในการเดินทางกลับภูมลิ ําเนาเดิม

1.

คาเชาที่พัก

2. บุคคลในครอบครัว

2.

คาพาหนะ

- คูส มรส

3.

คาขนยายสิ่งของสวนตัว

- บุตร

เงื่อนไข

- บิดา มารดาของตนและของคูสมรส

- ใหเบิกไดตามสิทธิของผูเดินทางในอัตราสําหรับตําแหนง
ระดับครั้งสุดทายกอนออกจากราชการหรือเลิกจาง

- ผูติดตาม

- ตองเดินทางและขนยายสิ่งของสวนตัวภายใน 180 วัน

 กรณีขาราชการหรือลูกจางผูม ีสิทธิถงึ แกความตายกอน ใหทายาทที่อยูดวย ขณะที่ถึงแกความตาย
เปนผูใชสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมถาไมมีทายาทอยูดวย ใหทายาทคนใดคนหนึ่งเปนผูใช
สิทธิเบิกคาใชจายสําหรับตนเองเฉพาะการเดินทางกลับ
 ถาผูมสี ิทธิเบิกตองการเดินทางไปยังทองที่อื่น ที่ไมใชภูมิลําเนาเดิม ก็สามารถเบิก คาใชจายในการ
เดินทางตามหลักเกณฑดงั กลาวได ทั้งนี้ตองไมเปนการเบิกคาใชจายในการเดินทางสูงกวา โดยตองขออนุมัตหิ ัว
หนาสวนราชการเจาของงบประมาณ

อัตราคาขนยายสิ่งของสวนตัว
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

1050 – 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

สําหรับระยะทางที่เกิน 1,500 กิโลเมตรขึ้นไป ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการตน
สังกัดที่จะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดตามความจําเปนเหมาะสม

เอกสารอางอิง
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และทีแ่ กไขเพิม่ เติมรวมระเบียบที่เกีย่ วของ
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับ ที่ 8) พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับ ที่ 9) พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงคลังกฎดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ .ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงคลังดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

เอกสารประกอบการขอเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1. หนังสือขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการ
2. ตนเรื่องของการขออนุมตั เิ ดินทาง เชน หนังสือเชิญประชุม
3. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
4. ใบเสร็จรับเงิน (คาพาหนะ / คาที่พัก)
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
การขอเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยระบุรายละเอียดดงันี้
• ชื่อผูเดินทาง
• เดินทางไปที่ไหน
• ออกเดินทางวันที่เทาไหร และเดินทางกลับวันที่เทาไหร (ตองครอบคลุมการเดินทางไป-กลับ ถา มี
การลากิจหรือลาพักผอนกอนหรือหลังการเดินทางใหระบุรายละเอียดไวในหนังสือขออนุมัติเดินทาง
ดวยการเบิกคาพาหนะเบิกไดเทาที่จายจริง ตามเสนทางที่ไดรับอนุมตั ใิ หเดินทางไปราชการ
ยกตัวอยาง นายธัชจิร เจริญสุข ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการที่กรมอุทยานแหงชาติฯ เพื่อไปเขารวมประชุม
การจัดทํา KTB Online ตั้งแตวนัที่ 5 – 7 มิถุนายน ในการนี้ขา พเจาไดลาพักผอนในวันที่ 7 มิถุนายน
คำอธิบาย ขอเท็จจริง นายธัชจิร เจริญสุข ตองไปเขารวมประชุมวันที่ 5 - 6 มิถุนายน ตามหนังสือเชิญ
ประชุม แตเนื่องจากมีกิจธุระสวนตัว ขอลาพักผอนเพื่ออยูตอในวันที่ 7 มิถุนายน
การเบิกคาใชจายสามารถเบิกไดดังนี้
• คาพาหนะเดินทางไป – กลับระหวางจังหวัดเชียงรายถึงกรุงเทพมหานคร (ตามเสนทางการปฏิบัติ
ราชการ)
• คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย ตั้งแตวนัที่ 5 -7 มิถุนายน (การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง สิ้นสุด
ลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัตริ าชการ)
• • คาที่พักเบิกไดคนื วันที่ 5 – 6 มิถุนายน
2. ตนเรื่องของการขออนุมัติเดินทาง เชน หนังสือเชิญประชุม ฯ
3. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
คําอธิบาย การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จะตองเขียนใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(แบบ 8708)
วิธีการเขียนรายงานการเดินทาง ดังนี้
• กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกันหากระยะเวลา
ในการเริม่ ตนและสิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตางกัน
ของบุคคลนั้น ในชองหมายเหตุ

• กรณียนื่ ขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่ผูรับเงินและวันเดือน
ป ที่รับเงิน กรณีที่มีการยืมเงิน ใหระบุวันที่ไดรับเงินยืม เลขที่สัญญายืม และวันที่อนุมัติเงินยืมดวย
• กรณีที่ยนื่ ขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูข อรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูร ับเงิน
ทั้งนีใ้ หผูมีสิทธิแตละคนลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนที่ 2)
4. ใบเสร็จรับเงิน (คาพาหนะ) คาโดยสารเครื่องบิน
- กรณีจายเปนเงินสด ใหใชใบเสร็จรับเงิน
- กรณีจายคาบัตรโดยสารแบบประเภทอิเล็กทรอนิกส (E-ticket) ใชใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการเดินทาง (itinerary Receipt)
คาพาหนะรับจาง ใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) เปนหลักฐานการจายคา
โดยสารรถประจําทาง เบิกไดตามที่จายจริง ใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบบก. 111) เปนหลักฐานการ
จาย
คาโดยสารรถไฟ ระดับปฏิบัติงาน, ระดับปฎิบัติการ หามเบิกรถดวนหรือรถดวนพิเศษชั้นที่ 1 นั่ง
นอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) นอกนั้นเบิกไดตามที่จายจริง ใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบบก.111) เปน
หลักฐานการจาย
เงินชดเชยคาน้ํามันเชื้อเพลิง จะตองระบุรายละเอียดในการขออนุมัติเดินทาง ดังนี้ นายธัชจิร เจริญ
สุข ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการที่จังหวัดตาก ตั้งแต วันที่ 9 – 15 มิถุนายน เพื่อ
เขารวมประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนทีก่ ําหนดไว  และขอใชรถยนตสวนบุคคลไปราชการหมายเลข
ทะเบียน สร-8833 ชร.
วิธีคิดเงิน ระยะทางจากบานพัก (อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย) ถึง สถานที่ปฏิบัตริ าชการ = 410.2 กม. x 4
= 1,640.80 บาท รวมเงิน ไป-กลับ = 3,281.60 บาท ใหแนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
ใบเสร็จรับเงิน (คาที่พัก)
- จายจริง (ใหแนบใบเสร็จรับเงิน)
- เหมาจาย (ไมตอ งแนบเอกสาร)

สัญญาเงินยืมเลขที..................................................................
่
วันที..................................................
่
สวนที่ 1
ชื่อผูยืม บาท..........................................จํานวนเงิน..............................................................................แบบ 8708
ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เรียน ....................................................................

ที่ทําการ.............................................
วันที.่ ..................................................

ตามคําสั่งบันทึกที/่ ................................................ลงวันที.่ ...............................................ไดอนุมัติให
ขาพเจา.................................................................ตําแหนง...........................................................................................
สังกัด................................................................................................พรอมดวย.............................................................
................................................................................................................................................................................ .................
เดินทางไปปฏิบัต..........................................................................
ิ
................................................................................
ราชการจังหวัด………….......................................................................................................................................
................................................................................................................................................... โดยออกเดินทางจาก
O บานพัก O สํานักงาน O ประเทศไทย ตั้งแตวันที.่ น................เวลา........... .ศ.พ........................เดือน............
และกลับถึง O บานพัก O สํานักงาน O ประเทศไทย วันที.่ .........เดือน.น.............เวลา................. .ศ.พ............
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ชั่วโมง......................วัน....................
ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ O ขาพเจา O คณะเดินทาง ดังนี้ (10)
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท บาท............................รวม.....................วัน................จํานวน.......................................
คาที่พักประเภทบาท............................รวม.....................วัน................จํานวน...........................................................
คาพาหนะ ....................................................................................... บาท............................รวม............................
คาใชจายอื่น ๆ บาท............................รวม.................................................................................................................
บาท...........................รวมเงินทั้งสิ้น
จํานวนเงิน ................................................................................................................................................( ตัวอักษร)
ขาพเจาขอรับรองวารายการที่กลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายทีส่ งมาดวยจํานวน
ฉบับ รวมทัง้ จํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ .................................
ลงชื่อ...................................................ผูขอรับเงิน
(............................................)
ตําแหนง.......................................................

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว
เห็นควรอนุมตั ิใหเบิกจายได
ลงชื่อ..........................................................................
(...........................................................................)
ตําแหนง......................................................................
วันที.่ ...........................................................................

-2-

อนุมัติใหจายได
ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที.่ .....................................................................

ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการจํานวน.....................................................................บาท
(.........................................................................................................)ไวเปนการถูกตองแลว
ลงชื่อ...........................................................ผูรับเงิน
(...........................................................)

ลงชื่อ............................................................ผูจายเงิน
(.........................................................)

ตําแหนง........................................................
ตําแหนง..............................................................
วันที.่ .............................................................
วันที.่ ....................................................................
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่................................................................วันที.่ ...............................................
หมายเหตุ…………...………………………………………………………………………………………………
……….......................………………………………………………………………………………………………
……….......................………………………………………………………………………………………………
……….......................………………………………………………………………………………………………
……….......................………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง
1.กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ เริ่มตนและสิ้นสุดการเดินทางของ
แตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกตางกันของบุคคลนั้นในชองหมายเหตุ2.กรณียื่นขอเบิกคาใชจาย
รายบุคคลใหผูขอรับเงินเปนผูล งลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่รบั เงินกรณีที่มีการยืมเงิน ใหระบุวนั ที่ที่ไดรับเงินยืม เลขที่
สัญญายืมและวันที่อนุมัตเิ งินยืมดวย
3.กรณีที่ยื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน ทั้งนี้ให ผูมีสิทธิแตละคนลงลายมือชื่อ
ผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนที่ 2)

หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

สวนที่ 2

ชือ่ สวนราชการ
................................................................จังหวัด...............................................................................แบบ 8708
ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ .ศ.พ....................................................เดือน................ลงวันที...........................................................
่
ลําดับ
ที่

ชื่อ

ตําแหนง

รวมเงิน

คาเบี้ยเลี้ยง

คาใชจาย
คาเชาที่พัก
คาพาหนะ

คาใชจายอื่น

รวม

ลายมือชื่อ
ผูรับเงิน

วัน เดือน ป
ที่รับเงิน

หมายเหตุ

ตามสัญญาเงินยืมเลขที.........
่ วันที่................

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร).................................................................
ลงชื่อผู.................

........
จายเงิน
คําชี้แจง .1คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหระบุอัตราวันและจํานวนวันที่ขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ
(..........................................)
.2
ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่ไดรับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม ใหระบุวันที่ที่ไดรับจากเงินยืม ตําแหนง
............................................
.3
ผูจายเงินหมายถึงผูที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจายเงินยืมนั้นใหแกผูเดินทางแตละคนเปนผูลงลายมือชื่อผูจายเงิน
วันที่..................................................

คำชี้แจง
กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและ
สิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกันใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตางกันของ
บุคคลนั้นในชองหมายเหตุ
กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวัน เดือนป ที่รับ
เงิน กรณีที่มีการยืมเงิน ใหระบุวนั ที่ที่ไดรับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมตั ิเงินยืมดวย
กรณีที่ยื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิ
แตละคนลงลายมือชื่อผูร ับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนที่ 2)

