คํานํา
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อให เข า ใจถึ งหลั กเกณฑ และสิ ทธิ การเบิกจายคาใชจายในการเดิน ทางของผูเดิน ทางไปราชการ เพื่อให
การเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่ทางราชการกําหนด ชวยลดและปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดในการเบิกจายเงิน อีกทั้งเพื่อให
การจั ด ทํ า หลั ก ฐานการเบิ ก จ า ยและการปฏิบั ติ ง านในเรื่ อ งการตรวจสอบใบสํ าคั ญ เปน ไปในทิ ศ ทางและ
มาตรฐานเดียวกัน ถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพซึ่งจะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน และผูสนใจทั่วไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอราชการ
โดยรวม
กลุ ม ตรวจสอบภายใน จึ ง ได จั ด ทํ า คู มื อ การตรวจสอบการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทาง
ไปราชการ โดยหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คู มื อ ฉบั บ นี้ จ ะเป น ประโยชน กั บ ผู นํ า ไปใช เพื่ อ ใช เ ป น แนวทาง
ในการปฏิบัติงานตอไป
กลุมตรวจสอบภายใน
กรมการจัดหางาน
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บทที่ 1
ความหมายและหลักเกณฑ
คา ใชจา ยในการเดิน ทางไปราชการ หมายถึง คาใชจายที่ทางราชการจายใหแกผูเดิน ทาง
ไปปฏิบัติงานนอกทองที่ที่ป ฏิบัติงานตามปกติ และเกิดคาใชจายระหวางการเดิน ทาง เพื่อมิใหผูเดิน ทาง
เกิดความเดือดรอนในการเดินทางไปราชการ คาใชจายที่ทางราชการจายใหจะเปนรายจายที่จําเปน ซึ่งเกิดขึ้น
ในการเดินทางไปราชการนั้นๆ เงินที่ทางราชการจายใหนี้มิใชคาตอบแทนในการทํางาน แตเปนคาใชจายเพื่อให
เดินทางไปปฏิบัติราชการ

สิทธิการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

1. ผูเดินทางไปราชการมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัด
การประชุมของทางราชการ
2. กรณีผูเ ดินทางไปราชการมีความจําเปนตองเดิน ทางลว งหนาหรือไมสามารถเดินทางกลับ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะเหตุสวนตัว ทั้งนี้ ไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอน และไดรับอนุมัติ
ใหเดินทางสําหรับชวงเวลาดังกลาว มีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเมื่อมีการปฏิบัติตามคําสั่ง
ทางราชการแลว

ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1.
2.
3.
4.

ขาราชการ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย
พนักงานราชการ
บุคคลภายนอก (บุคคลที่กระทรวงการคลังกําหนดเทียบตําแหนงไวแลว)
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บทที่ 2
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ไดแก
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
2. การเดินทางไปราชการประจํา
3. การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม

การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
(1) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา
หรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(2) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
(3) การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนงหรือไปรักษาราชการแทน
(4) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวางเวลาที่อยูในราชอาณาจักรของผูซึ่งรับราชการประจํา
ในตางประเทศ
(5) การเดินทางขามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนตางประเทศตามขอตกลงระหวาง
ประเทศ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ประกอบดวย
1. คาเบี้ยเลี้ยง
2. คาเชาที่พัก
3. คาพาหนะ รวมถึงคาใชจายยานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะคาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
4. คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ
คาเบี้ยเลี้ยง
• คาเบี้ยเลี้ยง หมายถึง คาอาหารที่ทางราชการจายใหเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในการเดินทาง
ออกนอกพื้นที่ตั้งสํานักงานปกติ
การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการแหงเดียวกันใหเบิก
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน 120 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหเดินทาง
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง
กลับทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว การนับเวลาเดินทางไปราชการ
เพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการใหนับเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ
(8.30 น.) และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติการ (16.30 น.)
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การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ใหเ ริ่มนั บตั้ งแต เวลาที่ ออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ จนถึงเวลาเดิน ทางกลั บ
ถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ดังนี้
• กรณีไมพักแรม 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

วิธีคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง

 กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได 2 วัน 13 ชั่วโมง ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงได 3 วัน
เนื่องจาก 13 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง จึงนับไดอีก 1 วัน
 กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได 2 วัน 7 ชั่วโมง ใหเบิกเบี้ย เลี้ยงได 2 วัน
เนื่องจาก 7 ชั่วโมงไมเกิน 12 ชั่วโมง ใหปดทิ้ง
 การเดินทางไปราชการโดยไมพักแรม และนับเวลาได 8 ชั่วโมง ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดครึ่งวัน
 การเดินทางไปราชการโดยไมพักแรม และนับเวลาได 13 ชั่วโมง ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดหนึ่งวัน
ตัวอยาง นาย ก. เดินทางออกจากบานพักวันที่ 1 ส.ค. 2564 เวลา 06.00 น. และเดินทางกลับถึง
บานพักวันที่ 3 ส.ค. 64 เวลา 20.00 น. คํานวณไดดังนี้
1 ส.ค.
2 ส.ค.
3 ส.ค.
3 ส.ค.
06.00
06.00
06.00
20.00
24 ชม
24 ชม.
14 ชม.
= 1 วัน
= 1 วัน
= 1 วัน
รวมคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ไดเทากับ 3 วัน

ขอหามเบิก
1. การเดินทางไปราชการมีระยะเวลาในการเดินทางไป – กลับ ระหวางที่อยูกับสถานที่ปฏิบัติ
ราชการชั่วคราวในแตละวันไมเกิน 12 ชั่วโมง แตผูเดินทางไดเขียนรายงานเพื่อขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเต็มวัน
2. ระหวางการเดินทาง ผูเดินทางหยุดอยู ณ ที่ใด โดยไมมีความจําเปนในทางราชการ
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อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจาย
ประเภทตําแหนง
ตําแหนงทั่วไป
ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงอํานวยการ
ตําแหนงทั่วไป
ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงอํานวยการ
ตําแหนงบริหาร

: ระดับปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน และอาวุโส
: ระดับปฏิบัติการ, ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
: ระดับตน
: ระดับทักษะพิเศษ
: ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ
: ระดับสูง
: ระดับตน และระดับสูง

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
240
270

คาเชาที่พัก
• คาเชาที่พัก หมายถึง คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือที่พักแรมอื่น
การเบิกคาเชาที่พักมี 2 ลักษณะ
1. คาเชาที่พักเหมาจาย
2. คาเชาที่พักจายจริง

หลักเกณฑ

1. เบิกไดกรณีจําเปนตองพักแรม
2. กรณี เ ป น การเดิ น ทางไปราชการในท อ งที่ ที่ มี ค า ครองชี พ สู ง หรื อ เป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว
ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาเชาที่พักในลักษณะจายจริง
สูงกวาอัตราที่กําหนดเพิ่มขึ้นอีกไมเกินรอยละยี่สิบหา
3. กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวใหเลือกเบิกคาที่พักแบบเหมาจายหรือจายจริงอยางใดอยางหนึ่ง
ตลอดการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น
4. กรณีเปนการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ตองเลือกเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
ตลอดการเดินทาง
5. การเดินทางเปนหมูคณะกรณีเลือกเบิกจายจริงใหพักรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง เวนแตเปนกรณี
ที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราคาเชาที่พักคนเดียว
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กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจาย ใหเบิกไดไมเกินอัตรา ดังนี้
ประเภทตําแหนง
ตําแหนงทั่วไป
ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงอํานวยการ
ตําแหนงทั่วไป
ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงอํานวยการ
ตําแหนงบริหาร

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

: ระดับปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน และอาวุโส
: ระดับปฏิบัติการ, ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
: ระดับตน
: ระดับทักษะพิเศษ
: ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ
: ระดับสูง
: ระดับตน และระดับสูง

800
1,200

กรณีเลือกเบิกในลักษณะจายจริง ใหเบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตรา ดังนี้
ประเภทตําแหนง
ตําแหนงทั่วไป
ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงอํานวยการ
ตําแหนงทั่วไป
ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงอํานวยการ
ตําแหนงบริหาร
ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงบริหาร

: ระดับปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน และอาวุโส
: ระดับปฏิบัติการ, ชํานาญการ และชํานาญ
การพิเศษ
: ระดับตน
: ระดับทักษะพิเศษ
: ระดับเชี่ยวชาญ
: ระดับสูง
: ระดับตน (ระดับ 9)
: ระดับทรงคุณวุฒิ
: ระดับสูง (ระดับ 10 ขึ้นไป)

หองพักคนเดียว
หองพักคู
(บาท : วัน : คน) (บาท : วัน : คน)
1,500

850

2,200

1,200

2,500

1,400

ขอหามเบิก
∗ พักในยานพาหนะ เชน การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจําทางที่ตองคางคืน
∗ ทางราชการจัดที่พักให เชน บานพักรับรอง
∗ กรณีที่เจ็บ ปวยในระหวางเดิน ทางไปราชการและตองพักรักษาตัวในสถานพยาบาลใหงดเบิก
คาเชาที่พัก เวนแตกรณีจําเปน
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หลักฐานประกอบการเบิกจายคาเชาที่พัก

1. กรณีเลือกเบิกในลักษณะจายจริง
∗ กรณีพักโรงแรม ใชใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายการของโรงแรม (Folio)
∗ กรณีที่พักแรมอื่น ใชใบเสร็จรับเงินที่มีที่อยูผูรับเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่ไดรับ
วันที่เขาพักและวันที่ออก
2. กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจาย ไมตองแนบหลักฐานการขอเบิก
คาพาหนะ

• คาพาหนะ หมายถึง คาโดยสาร คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม
สิ่งของของผูเดินทาง
การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิกจายคาพาหนะไดเทาที่
จายจริง โดยประหยัดไมเกินสิทธิที่ผูเดินทางจะพึงไดรับตามประเภทของพาหนะที่ไดเดินทาง โดยใหเบิกคา
พาหนะไดไมเกิน อัตราตามเสนทางที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ เวนแตมีเหตุจําเปนตองเดินทางใน
เสนทางอื่นผูเดินทางตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอหัวหนาสวนราชการ เจาของงบประมาณเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด
ยานพาหนะประจําทาง หมายความวา รถไฟ รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบก และเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย และใหหมายความรวมถึง
ยานพาหนะอื่น ใดที่บริ การขนสงแก บุคคลทั่วไปเปนประจํา โดยมีเสน ทาง อัตราคาโดยสาร และคาระวาง
ที่แนนอน
การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราที่
คณะกรรมการการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด
การเดินทางโดยรถไฟใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง สําหรับการเดินทางโดยรถดวน
หรือรถดวนพิเศษ ชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ใหเบิกไดเฉพาะผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ชํานาญงานขึ้นไป ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนง
ประเภทบริหาร หรือตําแหนงที่เทียบเทา

คาพาหนะ แบงเปน 3 ลักษณะ คือ

1. พาหนะรับจาง เชน รถแท็กซี่ รถจักรยานยนตรับจางใหเบิกไดตามที่จายจริงโดยประหยัด
2. พาหนะประจําทาง หมายความรวมถึง รถไฟ รถโดยสารประจําทาง เรือ เครื่องบิน และยานพาหนะ
อื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจํา โดยมีเสนทางอัตราคาโดยสาร และคาระวางที่แนนอน
3. พาหนะสวนตัว

การเบิกคาพาหนะรับจางใหเบิกไดสําหรับกรณี ดังตอไปนี้

1. ในกรณีไมมียานพาหนะประจําทาง
2. มียานพาหนะประจําทาง แตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกทางราชการใหใชพาหนะอื่นได
โดยเดินทางไปราชการตองชี้แจงเหตุผล และความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น
3. การเดิ น ทางไปกลั บ ระหว า งสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ป ฏิบัติร าชการกับสถานีย านพาหนะ
ประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน
6

4. การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
วันละไมเกินสองเที่ยว
5. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอหามเบิก
∗ เกินสิทธิตนเองอันพึงได
∗ การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก เบิกคาพาหนะรับจางไมได

คาพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปราชการ

คาพาหนะสวนตัว หมายถึง รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล ซึ่งมิใชของทาง
ราชการ ทั้งนี้ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม เมื่อไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
กอนการเดินทางตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา จึงจะมีสิทธิเบิกเงิน ชดเชย โดยใหคํานวณระยะทาง
ตามเสนทางกรมทางหลวง ตรงและสั้นที่สุด แลวใหผูมีอํานาจอนุมัติ หากใชเสนทางของหนวยงานอื่นที่ไมมี
ตามเสนทางกรมทางหลวง ใหผูเดินทางรับรองตนเองใหเบิกชดเชยตามหลักเกณฑ ดังนี้
ประเภท

กิโลเมตร : บาท

1) รถยนตสวนบุคคล

4 บาท

2) รถจักรยานยนตสวนบุคคล

2 บาท

ขอควรจํา รถยนตสวนตัวเบิกคาทางดวนไมได

หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด

อัตราคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัดระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ
• กรณีเปนการเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดตอกับกรุงเทพฯ
หรือการเดินทางขามเขตจังหวัดที่ผานกรุงเทพฯ ใหเบิกเทาที่จายจริง ภายในวงเงินเที่ยวละไมเกิน 600 บาท
• การเดินทางขามเขตจังหวัดอื่นๆ ใหเบิกเทาที่จายจริงภายในวงเงินไมเกินเที่ยวละ 500 บาท
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การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน
ประเภทขาราชการ
(ก) หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล
(ข) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
(ค) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
(ง) ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภาผูแทนราษฎร
(จ) รัฐมนตรี
(ฉ) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง หรือตําแหนงที่เทียบเทา สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ
และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(ก) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก รองปลัดกระทรวง ผูตรวจ
ราชการ อธิบดี หรือตําแหนงที่เทียบเทา ผูวาราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงวุฒิ ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการ
ทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมี
ยศพลตํารวจตรีขึ้นไป
(ข) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิ เศษ ตํ า แหน งประเภทอํ า นวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิช าการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ตําแหนงประเภท
วิ ช าการระดั บ ชํ า นาญการ ตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ชํ า นาญงาน หรื อ
ขา ราชการทหารซึ่ งมี ยศพัน โท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือขาราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโทขึ้นไป
(ค) ผูดํารงตําแหนงระดับ หรือยศ ต่ํากวาที่ระบุใน (ก) หรือ (ข) เฉพาะกรณีที่มี
ความจําเปนรีบดวน เพื่อประโยชนแกทางราชการ (โดยนั่งชั้นประหยัด
หรือชั้นต่ําสุด แตไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ

โดยสารเครื่องบิน

ชั้นธุรกิจ

ชั้นประหยัด

ขอยกเวน คาบริการเลือกที่นั่ง คาบริการอาหารและเครื่องดื่ม คาประกันชีวิต หรือคาประกันภัย หากสมัครใจ
ไมสามารถเบิกจายได
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หลักฐานประกอบการเบิกคาพาหนะประจําทาง

1. คารถโดยสารประจําทางรถไฟ
∗ ใชใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐาน ถาไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูใหบริการไดใหผูเดินทาง
ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111)
2. คาโดยสารเครื่องบิน
∗ กรณีสวนราชการเปนผูดําเนินการจัดซื้อ ใหใชใบแจงหนี้ของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทน
จําหน าย หรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว เปนหลักฐานประกอบการเบิกคาบัตรโดยสารเครื่องบิน และใหใช
ใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานการจาย
∗ กรณีผูเดินทางเปนผูดําเนินการจัดซื้อ ใหใชใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทน
จําหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุชื่อสายการบิน
วันที่ออก ชื่อ/สกุล ผูเดินทาง ตนทาง - ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จํานวนเงินที่พิมพออก
จากระบบอิเล็กทรอนิกสเปนหลักฐานประกอบการเบิกคาบัตรโดยสารเครื่องบิน และใชแนบใบเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการเปนหลักฐานการจาย

กรณีหลักฐานประกอบการเบิกคาโดยสารเครื่องบินโดยสารสูญหาย

 ขอสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) จากสายการบินหรือตัวแทน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และผูเดินทางรับรองในเอกสารดังกลาววายังไมเคยนําฉบับจริงมาเบิกเงินจาก
ทางราชการ หากคนพบในภายหลังก็จะไมนํามาเบิกจากทางราชการอีก
 กรณี ที่ ไ ม ส ามารถขอสํ า เนาให ผู เ ดิ น ทางทํ า หนั ง สื อ รั บ รองการจ า ยเงิ น โดยชี้ แ จงสาเหตุ
ที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) นั้นสูญหาย และไมอาจขอสําเนาหรือภาพถายเอกสารนั้น
และผู เ ดิ น ทางรั บรองในเอกสารดั ง กล า วว า ยั ง ไม เ คยนํ าฉบั บ จริง มาเบิ กเงิ น จากทางราชการ หากค น พบ
ในภายหลังก็จะไมนํามาเบิกจากทางราชการอีก และผูมีอํานาจอนุมัติ

คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

ผูเดินทางไปราชการสามารถเบิกคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการไดโดยประหยัด
และเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1. เปนคาใชจายที่จําเปนตองจาย หากไมจายก็ไมสามารถเดินทางใหถึงจุดหมายปลายทางได เชน
คาปะยางรถยนต คาผานทางดวน คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง เปนตน
2. ตองไมเ ปน คาใชจายที่มีกฎหมาย ระเบีย บ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงการคลังกําหนดไวเปนการเฉพาะ เชน คาครุภัณฑ คาสาธารณูป โภค เปน ตน ซึ่งตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับหรือหนังสือสั่งการเหลานั้น
3. ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเปนคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ เชน คาถายเอกสาร คาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน
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การเดินทางไปราชการประจํา หมายถึง

1. การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน รักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน เพื่อดํารง
ตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม
2. การเดินทางไปประจําสํานักงานเดิมในทองที่ใหมในกรณียายสํานักงาน
3. การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการ หรือไปชวยราชการที่มีกําหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการ
หรือการชวยราชการไวชัดเจน ซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป
4. การเดิ น ทางไปช ว ยราชการที่ไ มอ าจกํา หนดระยะเวลาสิ้น สุด หรือ มีกํา หนดเวลาไมถึง 1 ป
แตสวนราชการมีความจําเปนตองใหอยูชวยราชการ ณ สถานที่เดิมใหนับเวลาตอเนื่อง และใหถือเวลาตั้งแต
วันที่ครบกําหนด 1 ปเปนตนไป เปนการเดินทางไปราชการประจํา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาเชาที่พัก
คาพาหนะ
คาขนยายสิ่งของสวนตัว
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ

ผูมีสิทธิเบิก ไดแก

1. ขาราชการผูเดินทาง
2. บุคคลในครอบครัว หมายถึง บุคคลซึ่งอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยูกับผูเดินทางไปราชการ ไดแก
2.1 คูสมรส
2.2 บุตร
2.3 บิดา มารดาของตนเองและของคูสมรส
2.4 ผูติดตาม
(ทั่วไป – ชํานาญงานลงมา วิชาการ – ปฏิบัติการไมเกิน 1 คน
ทั่วไป – อาวุโส วิชาการ – ชํานาญการขึ้นไป อํานวยการ – ตน สูง บริหาร – ตน สูง ไมเกิน 2 คน)

หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา
ประเภทคาใชจาย

หลักเกณฑการเบิก

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ใหนับตั้งแตเดินทางออกจากสถานที่อยูถึงสถานที่พักแหงใหม

คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ

1. ผูเดินทางเบิกตามสิทธิ
2. บุคคลในครอบครัวใหเบิกในอัตราเดียวกับผูเดินทาง
3. ผูติดตาม ใหเบิกไดเทากับขาราชการในระดับต่ําสุด

คาขนยายสิ่งของสวนตัว

ใหเบิกแบบเหมาจาย ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด

คาใชจายอื่นที่จําเปน

เบิกลักษณะเดียวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราว
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ขอสังเกต

1. ถาเดินทางไปถึงสถานที่แหงใหมแตยังไมสามารถเขาบานพัก/บานเชาได ใหเบิกคาเชาที่พักได
ไมเกิน 7 วัน โดยตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา หากมีความจําเปนตองเชาที่พักเกิน 7 วัน ตองไดรับ
ความตกลงจากกระทรวงการคลัง
2. ถาบุคคลในครอบครัวยังไมเดินทางมาพรอมผูเดินทาง ใหผูเดินทางขออนุญาตผูบังคับบัญชา
ใหเลื่อนการเดินทางของบุคคลในครอบครัว โดยใหขอกอนที่ผูเดินทางจะเดินทาง แตตองไมเกิน 1 ป นับแต
วันที่ปรากฏในคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
3. ถาเปน การเดิน ทางไปราชการประจํา ตางสังกัด (ตางกรม) ใหเบิกคาใชจายในการเดิน ทาง
จากสังกัดใหม
4. ถาเปนการขอยายตามคํารองขอของตนเอง ผูเดินทางไมสามารถเบิกคาขนยายได
การเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ลํา เนา หมายถึ ง การเดิ น ทางเพื่ อ กลั บ ภู มิ ลํา เนาเดิ ม ของผู เ ดิ น ทาง
ไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการ หรือถูกสั่งพักราชการ หรือเกษียณอายุราชการ ภูมิลําเนาเดิม
หมายถึง ทองที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการใหม หรือไดรับการบรรจุเขาเปนลูกจางครั้งแรก หรือครั้ง
สุดทายแลวแตกรณี

สิทธิในการเบิก

ขาราชการออกจากราชการ/ ลูกจางที่ทางราชการเลิกจาง
เบิกไดสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
เบิกตามตําแหนง ระดับ ชั้น ยศ ครั้งสุดทายกอนออกจากราชการ/เลิกจาง
กรณีถึงแกความตาย สิทธิในการเบิกใหตกแกทายาทที่อยูกับขาราชการ/ลูกจาง ขณะถึง
แกความตาย ถาไมมีใหตกแกทายาทผูใดผูหนึ่ง
ตองเดินทางและขนยายภายใน 180 วัน นับแตวันออกจากราชการ/เลิกจาง ถาเกินตองขอ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง
กรณีถูกสั่งพักราชการ/สั่งพักการจางจะเบิกคาใชจายโดยไมรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได
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อัตราคาขนยายสิ่งของสวนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร
ระยะทาง (กิโลเมตร)

อัตรา (บาท)

ระยะทาง (กิโลเมตร)

อัตรา (บาท)

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

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

751-800
801-850
851-900
901-950
951-1000
1001-1050
1051-1100
1101-1150
1151-1200
1201-1250
1251-1300
1301-1350
1351-1400
1401-1450
1451-1500

11,500
12,000
13,000
13,500
14,000
15,000
15,500
16,000
17,000
17,500
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500

ผูมีสิทธิเบิก
1. ขาราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจาง
ซึ่งทางราชการเลิกจาง
2. บุคคลในครอบครัว
คูสมรส
บุตร
บิดา มารดาของตนและของคูสมรส
ผูติดตาม

คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม
ประกอบดวย
1. คาเชาที่พัก
2. คาพาหนะ
3. คาขนยายสิ่งของสวนตัว
เงื่อนไข
1. ใหเบิกไดตามสิทธิของผูเดินทางในอัตราสําหรับ
ตําแหนงระดับครั้งสุดทายกอนออกจากทางราชการ
หรือเลิกจาง
2. ตองเดินทางและขนยายสิ่งของสวนตัวภายใน
180 วัน
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เอกสารประกอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ประเภทการเดินทาง
ไปราชการชั่วคราว

ไปราชการประจํา

เอกสาร/หลักฐาน

หมายเหตุ

 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการที่ผาน
การอนุมัติแลว
 สําเนาคําสั่งใหไปราชการ (ถามี)
 สําเนาสัญญายืมเงิน (กรณียืมเงิน)
 ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(แบบ 8708 เพื ่อ เบิก คา เบี้ย เลี ้ย งเดิน ทาง
ค า เช า ที ่ พ ั ก ค า พาหนะ ค า ใช จ  า ยอื ่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ)
 ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค า พาหนะ ค า ที่ พั ก และ
ใบแจงรายการของโรงแรม Folio
 ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง + ใบเสร็จ
คาผานทางดวน
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
(กรณีไมสามารถเรียกหลักฐานการรับเงิน)
 เอกสารอื่นๆ (ถามี)
 บั น ทึ กขออนุ มัติเดิน ทางไปราชการที่ผา น
การอนุมัติแลว
 ซึ่งรวมคาขนยายสิ่งของสวนตัว
 คําสั่ งใหไปปฏิบัติร าชการ ณ สถานที่แหง
ใหม
 รายงานการเดินทางพรอมหลักฐานการจาย
 บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ เ บิ ก ค า เช า ที่ พั ก กรณี ที่
เดินทางมาถึงแลว แตยังไมสามารถเขาบานพัก
หรือบานเชาไดไมเกิน 7 วัน

***1.กรณี เ ดิ น ทางโดยรถยนต
สวนตัวตองระบุในหนังสือขออนุมัติ
เดินทาง
* * * 2 . ก ร ณี ข อ ใ ช ร ถ ข อ ง ท า ง
ราชการ ต อ งระบุ ใ นบั น ทึ ก ขอ
อนุ มั ติ เ ดิ น ทาง โดยรายละเอี ย ด
ประกอบการเบิกจายคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการตองถูกตอง
ตรงกับ แบบขออนุญ าตใช ร ถยนต
(แบบ 3) และบันทึกการใชรถยนต
(แบบ 4)
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บทที่ 3
การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก

(1) การเดินทางของผูรับราชการประจําในประเทศไทย ซึ่งเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร
เพื่ อปฏิ บั ติ งานการประชุ ม เจรจาธุ ร กิ จ ดู ง าน ตรวจสอบบัญ ชี หรือ ปฏิบัติห นา ที่อ ยา งอื่น เปน ครั้ ง คราว
ตามความจําเปน
(2) การเดิ น ทางของผู รั บ ราชการประจํา ในต า งประเทศ ซึ่ ง เดิ น ทางไปราชการ ณ ที่ ใ ดๆ
ในตางประเทศหรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
สํานักงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือ
(3) การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศ ซึ่งเดินทางไปชวยราชการ รักษาการ
ในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนตางสํานักงานในตางประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พักซึ่งเปนที่ตั้ง
สํานักงานแหงเดิมจนถึงที่พักซึ่งเปนที่ตั้งสานักงานแหงใหม
ถ า ผู เ ดิ น ทางไปราชการต า งประเทศชั่ ว คราวได รั บ ความช ว ยเหลื อ จากต า งประเทศ
หรือจากหนวยงานใดๆ ในเรื่องคาใชจายในการเดินทางแลว ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหเบิกคาใชจายสมทบไดตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
ผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการตางประเทศ ไดแก ปลัดกระทรวงสําหรับการเดินทางของขาราชการ
และลูกจางทุกตําแหนงในสังกัดกระทรวง

คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. คาเชาที่พัก
3. คาพาหนะรวมทั้งคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
4. คารับรอง
5. คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาภาษี และคาบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคาเรียกเก็บจากคาใชจาย
เบ็ดเตล็ด และคาทําความสะอาดเสื้อผา
การตรวจสอบการเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในการนับเวลาสําหรับคํานวณเงิน เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ใหนับตั้งแตเวลาที่ประทับตราหนังสือออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางเขา
ประเทศไทย
อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดิน ทางใหเบิกไดภ ายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดตามบัญชี
หมายเลข 6
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กรณีมิไดเลือกในลักษณะเหมาจายใหเบิกคาใชจายได ดังนี้

1. คาอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งคาภาษี และคาบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือ รานคาเรียกเก็บจาก
ผูเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ใหเบิกเทาที่จายจริงไมเกินวันละ 4,500 บาท ตอคน
2. คาทําความสะอาดเสื้อผา สําหรับระยะเวลาที่เกิน 7 วัน ใหเบิกเทาที่จายจริงไมเกินวันละ 500 บาท
ตอคน
3. คาใชสอยเบ็ดเตล็ด ใหเบิกในลักษณะเหมาจาย ไมเกินวันละ 500 บาทตอคน
คาใชจายตาม 1 – 2 ใหคิดคํานวณเบิกจายในแตละวัน จํานวนเงินสวนที่เหลือจายในวันใดจะนํามา
สมทบเบิกในวันถัดไปไมได
การลากิจหรือลาพักผอนกอนหรือหลังการปฏิบัติราชการ
∗ การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง ใหเริ่มนับเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไปจนถึงเสร็จสิ้น
การปฏิบัติราชการ โดยถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อเสร็จสิ้นเวลาการปฏิบัติราชการ
∗ ไมใหนับเวลาชวงการลากิจหรือลาพักผอนกอนหรือหลังการปฏิบัติราชการมาคํานวณเบี้ยเลี้ยง

บัญชีหมายเลข 6
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายอื่น
1) กรณีเลือกเปนในลักษณะเหมาจายใหเบิกไดไมเกินอัตรา ดังนี้
ระดับ

อัตรา (บาท : วัน : คน)

ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน หรือ
ตําแหนงระดับ 8 ลง หรือตําแหนงที่เทียบเทา

2,100

ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดั บ เชี่ ย วชาญขึ้ น ไป ตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการระดั บ สู ง ตํ า แหน ง
ประเภทบริหาร หรือตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา

3,100

หมายเหตุ
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีที่ไมไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดตามสิทธิ
ของผูเดินทาง กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือผูใหความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารให ให
เบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ถาไดรับความชวยเหลือต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแลว จะตอไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ
(2) ถาผูใหความชว ยเหลือจัดเลี้ย งอาหารทุกมื้อ ใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่จัดเลี้ย ง
อาหาร 2 มื้อ ใหเบิกไดไมเกิน 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย และกรณีจัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ
ใหเบิกไดไมเกิน 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย
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เอกสารประกอบการขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง จะตองมีสาระสําคัญ ดังนี้

 หนั งสื อขออนุ มัติ ให เ ดิ น ทางไปราชการ ตามระเบีย บสํานักนายกรัฐ มนตรี ว าดว ยการอนุมั ติ
เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แกไขเพิ่มเติม
 กําหนดการเดินทางไปราชการ พรอมองคประกอบคณะเดินทาง
 สําเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับ ตม. ลงเวลาขาเขาและขาออกประเทศไทย
 แนบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ที่ผูเดินทางไปราชการลงนามรับเงิน
ในแบบดังกลาวเปนหลักฐานการจายเงินของสวนราชการ

คาเชาที่พัก
การตรวจสอบการเบิกคาเชาที่พักใหเบิกไดเทาที่จายจริง แตตองไมเกินอัตรา และสิทธิตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด ตามบัญชีหมายเลข 7

การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ

การตรวจสอบการเบิกคาเชาที่พัก ใหตรวจสอบวาเปนผูที่มีชื่อไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
หรือไม จากหนังสือขออนุมัติการเดินทาง และมีหลักฐานการจายเงิน ไดแก ใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดใน
การเข าพักเพื่อตรวจสอบอัตราการเบิกจาย ใหอยูในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยใน
ใบเสร็จรับเงินตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
 ชื่อ ที่อยูโรงแรม
 ชื่อผูเขาพัก วันที่เขาพัก
 อัตราคาหองพัก และลายมือชื่อผูรับเงิน
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การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ใหเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักไดดังตอไปนี้
ลําดับที่

ขาราชการ

เงื่อนไข

1

1) ประเภทอํานวยการ ระดับตน
2) ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ
3) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน
ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ตํ า แหน งระดั บ 8 ลงมา
หรือตําแหนงที่เทียบเทา

- ใหพักรวมกัน 2 คน ตอ 1 หอง
- ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตรา
คาเชาหองพักคู คนละไมเกินรอยละ 70 ของ
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว
- ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวแยกพักหองพัก
คนเดียวใหเบิกไดอัตราเดียวกัน

2

1) ประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง
- ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตรา
คาเชาหองพักคนเดียว
2) ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
3) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับ
เชี่ยวชาญ
4) ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ หรื อ
ตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา

3

1) ประเภทบริหารระดับสูง
เปนหัวหนาคณะ
2) ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ - หากมี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ส ถานที่ ใ นที่
ตําแหนงระดับ 10 ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา เดี ย วกัน กับ ที่พั ก เพื่ อเปน ที่ป ระสานงานของ
คณะ หรือกับบุคคลอื่นใหเบิกคาเชาที่พักได
เพิ่มขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคา
เชาหองพักคนเดียว หรือจะเบิกคาเชาหองชุด
แทนก็ได แตทั้งนี้ตองมีอัตราไมเกิน 2 เทา ของ
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว

ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลว งหนากอนเริ่มปฏิบัติราชการ
เพราะมีเหตุสวนตัว และมีความจําเปนตองพักแรมในทองที่ที่ปฏิบัติราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ใหเบิก
คาเชาที่พักกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกลาวไดไมเกิน 1 วัน
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(1) อัตราคาเชาที่พัก
อัตราสําหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ขาราชการ
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
ประเภท
ก
ข
ค
ง
จ
ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน
ไมเกิน
ลงมา ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ 7,500.- 5,000.- 3,100
9,375.10,500.ชํานาญการพิเศษลงมา ประเภทอํานวยการ
เพิ่ ม ขึ้ น จาก เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ระดับตน หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ประเภท ก ประเภท ก
อี ก ไ ม เ กิ น อี ก ไ ม เ กิ น
รอยละ 40 รอยละ 25
ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะ ไมเกิน ไมเกิน
พิ เ ศษ ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ 10,000.- 7,000.เชี่ ย วชาญขึ้ น ไป ประเภทอํ า นวยการ
ระดั บ สู ง ตํ า แหน ง ประเภทบริ ห าร หรื อ
ตําแหนงที่เทียบเทา

ไมเกิน
4,500

ไมเกิน
14,000.เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ประเภท ก
อี ก ไ ม เ กิ น
รอยละ 40

ไมเกิน
12,500.เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ประเภท ก
อี ก ไ ม เ กิ น
รอยละ 25
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ประเภท ก ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
ลําดับ
ประเทศ รัฐ เมือง
ที่
1. เขตบริหารพิเศษฮองกง
4. เติรกเมนิสถาน
7. บอสเนียและเฮอร
เซโกวีนา
10. รัฐสุลตานโอมาน
13. ราชรัฐอันดอรรา
16. ราชอาณาจักรนอรเวย

ลําดับ
ประเทศ รัฐ เมือง
ที่
2. เครือรัฐออสเตรเลีย
5. ไตหวัน
8. ปาปวนิวกีนี
11.
14.
17.

19.
22
25.
28.
31.

ราชอาณาจักรสวาซิแลนด
สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
สาธารณรัฐคอซอวอ
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐประชาชนจีน

20.
23.
26
29.
32.

34.
37.
40.
43.
46.
49.
52.

สาธารณรัฐเปรู
สาธารณรัฐฟลิปปนส
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน
สาธารณรัฐเอสโตเนีย
สาธารณรัฐไอรแลนด

35.
38.
41.
44.
47.
50.
53.

ราชรัฐโมนาโก
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักร
เนเธอรแลนด
ราชอาณาจักรสวีเดน
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส
สาธารณรัฐโครเอเซีย
สาธารณรัฐตุรกี
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร - เลสเต
สาธารณรัฐโปแลนด
สาธารณรัฐมอริเซียส
สาธารณรัฐเยเมน
สาธารณรัฐสโลวีเนีย
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐแอฟริกาใต
สาธารณรัฐฮังการี

ลําดับ
ประเทศ รัฐ เมือง
ที่
3. แคนาดา
6. นิวซีแลนด
9. มาเลเซีย
12.
15.
18.

ราชรัฐลักเซมเบิรก
ราชอาณาจักรเดนมารก
ราชอาณาจักรโมร็อกโก

21.
24.
27.
30.
33.

โรมาเนีย

36.
39.
42.
45.
48.
51.
54.

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)

สาธารณรัฐชิลี
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐฟนแลนด
สาธารณรัฐมอลตา
สาธารณรัฐลิทัวเนีย
สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐไอซแลนด
สาธารณรัฐเฮลเลนิก
(กรีซ)
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ประเภท ข ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
ลําดับ
ที่

ประเทศ รัฐ เมือง

1.
4.
7.

เครือรัฐบาฮามาส
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
รัฐคูเวต

10.
13.

ลําดับ
ที่

ประเทศ รัฐ เมือง

ลําดับ
ที่

2.
5.
8.

จอรเจีย
ยูเครน
รัฐอิสราเอล

11.
14.

ราชอาณาจักรบาหเรน
สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย

12.
15.

16.
19.

ราชอาณาจักรตองกา
ราชอาณาจักรฮัซไมต
จอรแดน
สหรัฐเม็กซิโก
สาธารณรัฐแกมเบีย

17.
20.

18.
21.

22.
25.
28.
31.

สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐแคเมอรูน
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณรัฐแซมเบีย

23.
26.
29.
32.

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐโกตดิวัวร
(ไอเวอรี่โคส)
สาธารณรัฐคีรกิซ
สาธารณรัฐจิบูตี
สาธารณรัฐเซเนกัล
สาธารณรัฐไซปรัส

34.

สาธารณรัฐตูนเิ ซีย

35.

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

36.

สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐชาด
สาธารณรัฐเซียรราลีโอน
สาธารณรัฐตรินแิ ดดและ
โตเบโก
สาธารณรัฐไนเจอร

37.
40.

สาธารณรัฐบุรุนดี
สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ
สาธารณรัฐนอรทมาชิเนีย
สาธารณรัฐลัตเวีย

38.
41.

สาธารณรัฐเบนิน
สาธารณรัฐปานามา

39.
42.

สาธารณรัฐเบลารุส
สาธารณรัฐมอลโดวา

44.
47.

45.
48.

สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

50.

สาธารณรัฐมาลี
สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลงั กา
สาธารณรัฐอารเจนตินา

51.

สาธารณรัฐยูกนั ดา
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
สาธารณรัฐอารเมเนีย

53.

สาธารณรัฐอาหรับอียิปต

54.

สาธารณรัฐอิรัก

สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

56.

สาธารณรัฐอิสลาม
มอริเตเนีย
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

57.

สาธารณรัฐอิสลาม
อิหราน

43.
46.
49.
52.
55.
58.

59

3.
6.
9.

ประเทศ รัฐ เมือง

24.
27.
30.
33.

จาเมกา
รัฐกาตาร
ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย
ราชอาณาจักรภูฏาน
สหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล
สาธารณรัฐกานา
สาธารณรัฐคอสตาริกา
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ประเภท ค ไดแก ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก ประเภท ข ประเภท ง และประเภท จ
ประเภท ง ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
1. ญี่ปุน
2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3. สหพันธรัฐรัสเซีย
4. สมาพันธรัฐสวิส
5. สาธารณรัฐอิตาลี
ประเภท จ ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
1. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
2. ราชอาณาจักรสเปน
3. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
4. สหรัฐอเมริกา
5. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ
6. สาธารณรัฐโปรตุเกส
7. สาธารณรัฐสิงคโปร
หมายเหตุ หลักฐานในการเบิกจายเงินคาเชาที่พัก
 แนบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
 ใบเสร็จรับเงินคาที่พัก และใบเจงรายการของโรงแรม (Folio)
 การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจงรายการ
ของโรงแรม (Folio) หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่
รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และจํานวนเงิน ที่ไดรับเพื่อเปน หลักฐานในการ
ขอเบิกคาเชาที่พัก
 การเบิกคาเชาที่พักในตางประเทศ ผูเดินทางจะใชใบแจงรายการคาเชาที่พักที่บันทึกดวยเครื่อง
อิเล็กทรอนิกสที่แสดงวาไดรับชําระเงินจากผูเดินทางแลว เปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พัก โดยไมตองมี
ลายมื อชื่ อเจ าหน า ที่รั บ เงิ นของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได แตทั้งนี้ผูเดิน ทางจะตองลงลายมือชื่อรับรองวา
ผูเดินทางไดชําระคาเชาที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บ
 การเบิกคาเชาที่พักในอัตราหองพักคูที่ผูเดินทางไปราชการใชสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง
อยูตางสังกัดกัน แตตองใชใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจงรายการของโรงแรม หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน ใหผูเดินทาง
ฝายหนึ่งใชตนฉบับ อีกฝายหนึ่งใชสําเนาภาพถายที่ผูนั้นรับรองสําเนาถูกตอง โดยใหมีบันทึกแนบทายระบุวา
รายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเปนผูเบิกฝายเดียวและรายการใดทั้งคูจะเปนผูเบิก ฝายละเปนจํานวนเทาใด
ทั้งตนฉบับและฉบับสําเนาภาพถายและลงลายมือชื่อของผูเดินทางทั้งคูในแตละฉบับ
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คาพาหนะ
♦ ใหใชยานพาหนะประจําทาง และเบิกคายานพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด ไมเกินสิทธิ
ที่ผูเดินทางจะพึงไดรับ ตามประเภทของพาหนะที่ใชเดินทาง
♦ กรณีไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วใหใชยานพาหนะอื่นไดโดยชี้แจง
เหตุผลความจําเปน
♦ การเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุผล
สวนตัวโดยไดรับอนุญาตใหลากิจ หรือลาพักผอน ใหเบิกคาพาหนะไดตามจายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งให
ไปปฏิบัติราชการ
♦ มี เ หตุ จํ า เป น ต อ งเดิ น ทางในเส น ทางอื่ น ผู เ ดิ น ทางต อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจํ า เป น ต อ หั ว หน า
สวนราชการ เจาของงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติเหมาะสม

หลักการเบิกคาพาหนะ (บัตรโดยสารเครื่องบิน)
ประเภทขาราชการ

โดยสารเครื่องบิน

• บริหารระดับสูง
• วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
• หรือตําแหนงที่เทียบเทา

- กรณี ก ารเดิ น ทางไปราชการต า งประเทศที่ มี
ระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต 9 ชม.ขึ้นไป : ชั้นหนึ่ง
- กรณี ก ารเดิ น ทางไปราชการต า งประเทศที่ มี
ระยะเวลาในการเดินทางต่ํากวา 9 ชม. : ชั้นธุรกิจ

• บริหารระดับตน
• อํานวยการ ระดับสูง
• วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
• ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ หรือตําแหนง
ที่เทียบเทา

- กรณี ก ารเดิ น ทางไปราชการต า งประเทศที่ มี
ระยะเวลาในการเดิน ทางตั้ง แต 9 ชม.ขึ้น ไป : ชั้น
ธุรกิจหรือชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัด
- กรณี ก ารเดิ น ทางไปราชการต า งประเทศที่ มี
ระยะเวลาในการเดินทางต่ํากวา 9 ชม : ชั้นประหยัด

- ชั้นประหยัด หรือชั้นต่ําสุด
• อํานวยการ ระดับตน
• วิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ชํ า นาญการ และ
ชํานาญการพิเศษ
• ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส

หลักฐานการเบิกจายเงินคาบัตรโดยสารเครื่องบิน

1. กรณีสวนราชการเปนผูดําเนินการใหใชใบแจงหนี้ของบริษัทสายการบินหรือตัวแทนจําหนาย
หรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเปนหลักฐานประกอบการเบิกคาบัตรโดยสารเครื่องบิน และใชใบเสร็จรับเงินหรือ
ตัวแทน หรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเปนหลักฐานการจายของสวนราชการ
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2. กรณี ผู เ ดิ น ทางเป น ผู ดํ า เนิ น การให ใช ใ บเสร็จ รั บ เงิ น ของบริ ษัท สายการบิ น หรือ ตั ว แทน
จําหนาย หรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุลผูเดินทาง
ดานทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จํานวนเงิน ที่พิมพออกจากระบบอิเล็กทรอนิกสเปน
หลักฐานประกอบการเบิกคาบัตรโดยสารเครื่องบิน และใชแนบใบเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการเปนหลักฐาน
การจายของสวนราชการ
เอกสารประกอบการตรวจสอบการขอเบิกคาพาหนะ ไดแก (แท็กซี่)
∗ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)

คารับรองในการเดินทางไปตางประเทศชั่วคราว

การเบิ กค ารับ รองในการเดิน ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหเบิกไดภ ายในวงเงิน และ
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
หลักเกณฑการเบิกคารับรองตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไดกําหนดไวดังนี้
(1) ผูเดินทางซึ่งดารงตําแหนงดังตอไปนี้ ใหเบิกคารับรองไดเทาที่จายจริง
ก. ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ค. ประธานหรือรองประธานของสภาซึ่งเปนองคกรนิติบัญญัติ
ง. ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ
(2) ผูเดินทางนอกจากขอ (1) ใหเบิกคารับรองไดเทาที่จายจริง ทั้งในกรณีเดินทางไปราชการ
เปนคณะ หรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไมเกินอัตรา ดังตอไปนี้
ก. กรณีเดินทางไมเกิน 15 วัน ไมเกิน 67,000 บาท
ข. กรณีเดินทางเกิน 15 วัน ไมเกิน 100,000 บาท
(3) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกคารับรองตาม (2) ได ตองเปนการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
ก. เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล ผูแทนรัฐสภา หรือ
ผูแทนสวนราชการ แตไมรวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ
ข. เปนผูเดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากูเงิน หรือขอความชวยเหลือจากตางประเทศในฐานะ
ผูแทนรัฐบาลไทย
ค. เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือ หรือเขารวมการประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง
หนวยงานของรัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ
ง. เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรี หรือในฐานะแขกของรัฐบาล
ตางประเทศ
จ. เปนผูเดินทางไปรวมในงานรัฐพิธี ตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ
ฉ. เปนผูเดินทางไปจัดงานแสดงสินคาไทย หรือสงเสริมสินคาไทยในตางประเทศ หรือสงเสริม
การลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย หรือสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ
ช. เปนผูเดินทางไปเผยแพรศิลปะ หรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ
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คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการใหเบิกจายเทาที่จายจริง

คาธรรมเนียมการใชสนามบิน และคาธรรมเนียมวีซาใหเบิกไดเทาที่จายจริง
คาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหเบิกไดภายในวงเงินและเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนด ไดแก
1. จําเปนตองใชเครื่องแตงตัวพิเศษ หรือกรณีจําเปนอื่นโดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณ
2. ไมใชประเทศที่หามเบิก (ตามบัญชีหมายเลข 9)
3. กรณีเคยไดรับมาแลวจะรับใหมไดตองเกิน 2 ป นับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย

อัตราคาเครื่องแตงตัว
อัตรา
(บาท : คน)
เหมาจาย 7,500

ขาราชการ
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
บริหาร
อํานวยการ
วิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป
ทั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป

เหมาจาย 9,000

บัญชีหมายเลข 9
ประเทศที่ผูเดินทางไปราชการตางประเทศไมสามารถเบิกคาเครื่องแตงตัวได
ลําดับที่

ประเทศ

ลําดับที่

ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี
ลังกา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐหมูเกาะฟจิ
ปาปวนิวกีนี
รัฐเอกราชซามัว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร - เลสเต

1.
2.

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
เนการาบรูไนดารุซาลาม

8.
9.

3.
4.
5.
6.
7.

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย
สาธารณรัฐฟลิปปนส

10.
11.
12.
13.
14.

เอกสารประกอบการตรวจสอบการเบิกคารับรอง และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการ
• การเบิกคารับรองใหหนวยงานที่ขอเบิกจัดทํารายละเอียดการใชจายเงินคารับรองพรอมแนบ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินกรณีไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินไดทุกรายการ
• การเบิกคาเครื่องแตงตัว ใหใชใบสําคัญรับเงิน
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

1. กรณียืมเงินทดรองราชการ หรือเงินงบประมาณ หรือเงินอื่นใดของราชการ เพื่อเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ
(1) กรณีมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร
มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร ใหถืออัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ขาราชการแลกเปลี่ยนเงิน
ตางประเทศกับธนาคาร (อัตราขายของธนาคาร) กอนออก
เดินทางเปนอัตราเดียวในการคํานวณคาแลกเปลี่ยนตลอด
เสนทาง
มีเงินเหลือจาย
ใหใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แลกเปลี่ยนกับธนาคาร
(อัตราซื้อของธนาคาร) เปนอัตราสงใชเงินยืมที่เหลือ
หลักฐาน
ใหแนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร ประกอบการ
เบิกจายหรือสงใชเงินยืมที่เหลือจาย
(2) กรณีไมมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร
ไมมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร ใหถืออัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย (อัตราขาย
ของธนาคาร) ณ วันทําการ 1 วัน กอนวันออกเดินทาง เปนอัตรา
เดียวในการคํานวณคาแลกเปลี่ยนตลอดเสนทาง
มีเงินเหลือจาย
ใหถืออัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย (อัตราซื้อ
ของธนาคาร) ณ วันทําการ 1 วัน หลังวันที่ขาราชการเดินทาง
กลับจากปฏิบัติราชการเปนอัตราในการคํานวณคาแลกเปลี่ยน
ในการสงใชเงินยืมที่เหลือกลับมา
หลักฐาน
ใหแนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร ประกอบการ
เบิกจายหรือสงใชเงินยืมที่เหลือจาย
(3) การสงชดใชเงินยืมที่เหลือ
เกิดผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ใหนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน (หามโอนเขาบัญชีเงินทดรอง
ราชการ)
ใหถือเปนคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องจากการเดินทาง
ไปราชการ

2. กรณีมิไดยืมเงินของทางราชการ เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
กรณีมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร กรณีไมมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร
ให ถื อ อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ ข า ราชการ ใหถืออัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย
ไดแลกเปลี่ย นเงิน ตราตางประเทศ (อัตราขาย (อัตราขายของธนาคาร) ณ วันทําการ 1 วัน กอนวัน
ของธนาคาร) กอนออกเดินทางเปนอัตราเดียว ออกเดิ น ทางของข า ราชการเป น อั ต ราเดี ย วในการ
ในการคํ า นวณค า แลกเปลี่ ย นตลอดเส น ทาง คํานวณคาแลกเปลี่ยน
โดยใหแนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร
มาประกอบการเบิกจาย
เอกสารประกอบการตรวจสอบการขอเบิกคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
• ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111)
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บทที่ 4
ขอตรวจพบและขอหารือการเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1) เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาเบี้ยเลี้ยง) นอกเหนือจากวันที่ไดรับอนุญาตใหเดินทาง
ไปราชการ เนื่องจากขออนุมัติเดินทางไปราชการไมครอบคลุมวันที่เดินทางไปราชการ
 ควรพิจารณาอนุมัติใหเจาหนาที่เดินทางไปราชการโดยกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและ
ครอบคลุมถึงวันที่เดินทางกลับ
2) จัดหางานจังหวัดขออนุมัติเดินทางไปราชการตางจังหวัดตอขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด และ
เมื่อกลับมาขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใครเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงิน
 เปนอํานาจขอจัดหางานจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานผูเบิก ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2562 ขอ 15
3) กรณีขาราชการไดรับคําสั่งยายจากจังหวัดหนึ่ง ใหไปปฏิบัติราชการประจําอีกจังหวัดหนึ่ง สามารถ
เบิกคาขนยายไดโดยใหมีหลักฐานประกอบการเบิกจายอะไรบาง
 หลักฐานประกอบการเบิกจาย ไดแก หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการประจํา คําสั่งยาย
ขาราชการ หนังสือรายงานตัว ระยะทางเสนทางหลวงจากที่พักจังหวัดหนึ่งไปยังที่พักอีกจังหวัดหนึ่ง ใบสําคัญ
รับเงิน สําเนาบัตรประชาชนของผูรับจาง หนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการประจําแนบใบเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 22
4) จั ด หางานจั งหวั ด ก ขออนุ มั ติเ ดิน ทางมาเพื่ อเขา รับ การคัด เลื อกเพื่อ เลื่ อนขั้น แตง ตั้ง ให ดํา รง
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง โดยกําหนดใหเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 จะเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไดหรือไม
 สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได ยกเวนคาพาหนะรับจางจากสถานที่พักไป
ยังสถานที่สอบคัดเลือกไมสามารถเบิกได ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 13, 14 และมาตรา 22
5) ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ จ.เพชรบูรณ ขออนุมัติเดินทางไปราชการที่กรุงเทพฯ โดยขอ
อนุมัติเดินทางไป – กลับ โดยเครื่องบินเสนทางพิษณุโลก – กรุงเทพฯ สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทาง
โดยเครื่องบินไดหรือไม
 ตําแหนงประเภทชํานาญการพิเศษมีสิทธิในการโดยสารเครื่องบิน กรณีจังหวัดเพชรบูรณไมมี
เครื่องบิน และเปนจังหวัดที่มีเขตติดตอกับจังหวัดพิษณุโลก สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได แตถาขาราชการ
รายนี้เดินทางโดยเครื่องบินจากจังหวัดเชียงใหม – กรุงเทพฯ ไมสามารถเบิกได เพราะเปนการยอนเสนทาง
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 27 (2) (ข)
6) ขาราชการไดรับคําสั่งใหไปตรวจแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง ซึ่งเปนทองที่ตั้งของสํานักงาน
โดยขออนุมัติเดินทางไปราชการ และเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไดหรือไม
 การขออนุมัติเดินทางไปราชการในกรณีที่มิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง และ
สวนที่ไมถึงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แตเกินหกชั่วโมงขึ้นไป
ใหถือเปนครึ่งวัน การออกตรวจแรงงานตางดาวเปนการไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน สามารถเบิกคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไปราชการไดตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16
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7) ขออนุมัติเดินทางไปตรวจแรงงานตางดาวในวันที่ 3-4, 8, 15, 17-18 ธ.ค. 63 เดินทางไป-กลับ
โดยมิไดพักคางคืน กรณีนี้สามารถเขียนรายงานการเดินทางชุดเดียวไดหรือไม
 การเขียนรายงานการเดินทางถามิไดเปนการเดินทางไปราชการตอเนื่อง ใหเขียนรายงาน
การเดินทางไป-กลับในแตละวันของการเดินทางไปราชการ
8) สํ า นั กงานจั ดหางานจั งหวั ด ก. มีข าราชการได รับ คําสั่ งยายใหไปประจําที่ สํานัก งานจัด หางาน
จั ง หวั ด ข. และได ไ ปตรวจโรค COVID-19 ที่ โ รงพยาบาลในจั ง หวั ด ก. เนื่ อ งจากทํา งานเกี่ ย วข อ งกั บ
คนตางดาว และแพทยลงความเห็นวาเปนกลุมเสี่ยงใหกักตัวเปนเวลา 14 วัน โดยหนังสือรายงานตัวใหไป
รายงานตัวในวันที่ 17 พ.ค. 64 ไดไปถึงจังหวัดข.แลว แตขาราชการดังกลาวยังมิไดเดินทางไปรายงานตัวที่
สํานักงานจัดหางานจังหวัดข. พรอมกับไดทําหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดข.
พรอมยึมเงินไวแลว กรณีนี้ตองทําอยางไร
 ตองยกเลิกหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการพรอมสัญญายืมเงินฉบับเดิมและจัดทําหนังสือ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการพรอมสัญญายืมเงินฉบับใหม โดยชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถเดินทางไปรายงานตัวได
ทันภายในวันที่ 17 พ.ค. 64 พรอมแนบใบรับรองแพทยประกอบ พระราชกฤษฎีกาการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2526 และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 32 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2524 ขอ 11 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 65 (1)
9) เดินทางไปราชการภายในจังหวัดเพชรบูรณ แบตเตอรรี่หมดกะทันหัน เจาหนาที่ซื้อแบตเตอรรี่
มาเปลี่ยน และจะตองดําเนินการอยางไร
 ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนที่เกิดขึ้น โดยไมไดคาดหมายไวกอน และไมอาจดําเนินการ
ตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานขอความ
เห็นชอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ และเมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงาน
ดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 79 วรรคสอง
10) ขาราชการจากจังหวัด A ถูกยายไปประจําที่ จังหวัด B ซึ่งตองไปรายงานตัวภายในวันที่ 4 ต.ค. 64
สามารถยืมเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากจังหวัด A ไดหรือไม
 สามารถยืมเงินจากจังหวัด A ได ใหเบิกเงินยืมงบประมาณในปปจจุบัน โดยใหถือเปนรายจาย
ของงบประมาณป ป  จ จุ บ ั น และให ใ ช จ  า ยเงิ น ยื ม คาบเกี ่ ย วป ง บประมาณถั ด ไป เงิ น ยื ม สํ า หรั บ
ค า ใช จ  า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ให ใ ช จ า ยได ไ ม เ กิ น เก า สิ บ วั น นั บ แต วั น เริ่ ม ต น ป ง บประมาณใหม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.
2562 ขอ 62 (1)
11) ขาราชการเกษียณอายุราชการการจะเบิกคาใชจายเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมอะไรไดบาง
 เบิกคาใชจายในการเดินทางไดเฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาขนยายสิ่งของสวนตัว
เพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2526 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 42 - 43

27

