แนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

กลุ่มอำนวยกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

คานา
เนื่องจำกผู้เดินทำงไปรำชกำรยังมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร ทำให้กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ เกิดปัญหำข้อทักท้วง และไม่เป็นไปในมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรเพื่อปฏิบัติงำนรำชกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ย่อมต้องมีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งผู้เดินทำง
ไปรำชกำรควรทรำบถึงสิทธิที่ตนเองพึงได้รับ โดยยึดหลักที่ว่ำค่ำ ใช้จ่ำยที่สำมำรถเบิกจ่ำยนั้นต้องมีกฎหมำย
ระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ให้เบิกจ่ำยได้ อย่ำงไรก็ตำมบรรดำกฎหมำยระเบียบหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ มี
จำนวนมำกมีรำยละเอียดที่ต้องพิจำรณำ และมีขั้นตอนปฏิบัติที่หลำกหลำยรวมทั้งมีกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
อย่ำงต่อเนื่อง
ดังนั้น กำรจัดทำแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ช่วยให้เกิดกำรทำงำนที่ง่ำย
ขึ้น โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแนวทำงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน

นำงวชิรำภรณ์ แสงเกิด
16 มีนำคม 2563

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทนา
1.หลักกำรและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
๓.ขอบเขตกำรทำงำน
๔.กระบวนกำรทำงำน
5.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.เบี้ยเลี้ยงเดินทำง
2.ค่ำเช่ำที่พัก
3.ค่ำพำหนะส่วนตัว
ภาคผนวก

1
๑
๑
๒
๔
4
6
9

นางวชิราภรณ์ แสงเกิด ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุม่ อานวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย ตรวจสอบใบสำคัญรับคืนเงินยืมทดรองรำชกำรของหน่วยงำน,ยืมเงินทดรองรำชกำร/
จัดทำสัญญำเงินยืมรำชกำร/ตรวจสอบและเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.หลักการและเหตุผล
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำรของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมอนำมัย มีหน้ำที่
หรื อ ภำรกิ จ ที่ ต้ อ ง เดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ ง ำนตำมนโยบำยและภำรกิ จ ของกรมฯ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ำมเป้ ำ หมำย
จ ำเป็ น ต้อ งออกเดิน ทำงไปปฏิ บั ติ งำนนอกสถำนที่ ตั้ ง ส ำนั กงำน และมีค่ ำใช้ จ่ำยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำร
ตำมพระรำชกฤษฎี ก ำค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำรพ.ศ. 2562 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 9)
พ.ศ. 2560 ระเบี ยบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2550 และ
ระเบีย บกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิ กค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ทั้งนี้
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรผู้ที่จะมีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรได้ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทำงไป
รำชกำรจำก หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรหรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมำยและมี ก ำหนดระยะเวลำเดิ น ทำงที่ แ น่ น อน
เบิกค่ำใช้จ่ำยได้ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและระเบียบกระทรวงกำรคลัง ผู้เบิกส่ง
ใบสำคัญเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรผ่ำนกลุ่ม อำนวยกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ เพื่อตรวจสอบเอกสำร
ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและหลักฐำนกำรจ่ำยให้ถูกต้อง ก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ำย จำกกำรตรวจสอบ
ใบสำคัญของผู้ขอเบิกเงิน กลุ่มอำนวยกำร พบว่ำกำรจัดทำเอกสำรขอเบิกไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตำมระเบียบฯ
และมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยทำให้ต้องส่งคืนผู้เบิกนำเอกสำร
กลั บ ไปแก้ ไขใหม่ ให้ ถู ก ต้ อ งก่ อ นส่ ง เบิ ก ส่ ง ผลให้ ผู้ เบิ ก ได้ รั บ เงิ น ล่ ำ ช้ ำ และเป็ น กำรเพิ่ ม ปริ ม ำณ งำนของ
กำรตรวจสอบใบส ำคั ญ เนื่ องจำกต้ องมีก ำรนำใบส ำคัญ เบิ กชุดเดิมมำตรวจสอบใหม่ จนกว่ำใบส ำคัญ จะมี
ควำมถู ก ต้ อ ง กลุ่ ม อ ำนวยกำร กองกำรเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ตระหนั ก ถึ งควำมส ำคั ญ ของงำนดั ง กล่ ำ ว จึ งได้ จั ด ท ำ
แนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเพื่อให้ผู้เดินทำงไปรำชกำรซึ่งเป็นบุคคลำกรของกองกำร
เจ้ำหน้ำที่ได้ ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ให้เป็นไปอย่ำง
มีแบบแผนและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรถูกต้องตำมระเบียบ
และเป็นไปในแนวเดียวกัน โดยไม่มีข้อทักท้วงจำกกองคลัง
2. เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมพึ งพอใจจำกผู้ ข อเบิ ก เงิน ค่ ำ ใช้ จ่ ำยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำร ให้ ได้ รั บ บริก ำร
ที่รวดเร็วจำกกำรจัดทำเอกสำรเบิกจ่ำยได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ข อเบิ ก หรื อ ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ เรีย นรู้ระเบี ย บต่ ำ ง ๆ ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ก ำรปฏิ บั ติ งำนเกี่ ย วกั บ
กำรตรวจสอบใบสำคัญได้ถูกต้องตำมระเบียบฯ
3.ขอบเขตการทางาน
แนวทำงกำรเบิ กค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเล่มนี้ ใช้เป็นแนวทำงกำรเตรียมเอกสำรและ
หลักฐำน ประกอบกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรมีเนื้อหำตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
ทีก่ ระทรวงกำรคลังกำหนด

1

4.กระบวนการทางาน
การยืมเงินทดรองราชการ
ลำดับ
1

ผังกระบวนงำน
รับเอกสำร

2

เสนอหัวหน้ำกลุ่ม
อำนวยกำร

3
No

ตรวจสอบ
เอกสำร

Yes

4

ลงทะเบียนคุมลูกหนี้
เงินยืม/เขียนเช็คสั่งจ่ำย

5
No

ตรวจสอบ
ควำมถูก
ต้อง

ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
จุดควบคุมควำมเสี่ยง
2 นำที รับเอกสำรจำกลูกหนี้เงินยืม
เช่นสัญญำยืมเงิน, ประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำย, สำเนำหนังสือ
อนุมัติให้ไปรำชกำร, สำเนำ
ต้นเรื่องไปรำชกำร
5 นำที พิจำรณำเกษียนหนังสือให้กับ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

ผู้รับผิดชอบ
สำรบรรณกลุ่ม
อำนวยกำร

15 นำที ตรวจสอบควำมถูกต้อง และ
ควำมครบถ้วนของเอกสำรที่
ได้รับ

-ตรวจสอบควำมถูก
ต้อง/ครบถ้วน
-ดำเนินกำรโดยด่วน

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

30 นำที -ลงรำยกำรในทะเบียนคุม
ลูกหนี้เงินยืม พร้อมลงเลขที่
ในสัญญำเงินยืมและวันครบ
กำหนด
-ลงทะเบียนคุมเช็คและเขียน
เช็คสั่งจ่ำย
30 นำที -เสนอหัวหน้ำกลุ่มอำนวยกำร
ตรวจสอบ
-เสนอผู้อำนวยกำรกองกำร
เจ้ำหน้ำที่สั่งจ่ำยในเช็ค

สอบทำนควำม
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
ถูกต้องในกำร
ลงทะเบียนคุมลูกหนี้
และทะเบียนคุมเช็ค

5 นำที

จ่ำยเช็คเงินยืมให้กับลูกหนี้

5 นำที

ถ่ำยเอกสำรเกี่ยวกับเงินยืมเงิน
ทดรองรำชกำรและส่งต่อให้
บันทึกบัญชีเงินทดรองรำชกำร
เพื่อรอตรวจสอบต่อไป

ผู้รับเช็คลงชื่อ ว/ด/ป ที่ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
รับในทะเบียนคุมกำร
จ่ำยเช็คและต้นขั้วเช็ค
ทุกครั้ง
-เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
-เจ้ำหน้ำที่บันทึก
บัญชีเงินทดรอง
รำชกำร

ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของเอกสำรและ
เช็คลงนำมถูกต้อง/
ครบถ้วน

หัวหน้ำกลุ่ม
อำนวยกำร

-หัวหน้ำกลุ่ม
อำนวยกำร
-ผู้อำนวยกำรกอง
กำรเจ้ำหน้ำที่

Yes
6
จ่ำยเช็คเงินยืม

7
จัดเก็บเอกสำร

2

การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
ลำดับ
1

ผังกระบวนงำน
รับเอกสำร

2

เสนอหัวหน้ำกลุ่ม
อำนวยกำร

3
No

ตรวจสอบ
เอกสำร

Yes
4
ลงทะเบียนคุมลูกหนี้
เงินยืม/ออกใบรับ
ใบสำคัญ/ใบเสร็จรับเงิน

5
No

ตรวจสอบ
ควำมถูก
ต้อง

ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
จุดควบคุมควำมเสี่ยง
2 นำที รับเอกสำรจำกลูกหนี้เงินยืม
เช่นใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร, แบบ บก.
111, หนังสืออนุมัติให้ไป
รำชกำร, ต้นเรื่องไปรำชกำร
5 นำที พิจำรณำเกษียนหนังสือให้กับ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

ผู้รับผิดชอบ
สำรบรรณกลุ่ม
อำนวยกำร

15 นำที ตรวจสอบควำมถูกต้อง และ
ควำมครบถ้วนของเอกสำรที่
ได้รับ
-ถ้ำคืนเงินเกิน 30 % ของ
เงินยืมต้องทำหนังสือชี้แจง
30 นำที -ลงรำยกำรในทะเบียนคุม
นำเงินฝำกธนำคำร
ลูกหนี้เงินยืม
ภำยในวันที่รับเงิน
-เขียนใบรับใบสำคัญรับเงินถ้ำ
กรณีมีเงินคืนให้เขียน
ใบเสร็จรับเงิน
-ทำใบปะหน้ำส่งกองคลัง

เจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน

30 นำที -เสนอหัวหน้ำกลุ่มอำนวยกำร
ตรวจสอบ
-เสนอผู้อำนวยกำรกองกำร
เจ้ำหน้ำที่

-หัวหน้ำกลุ่ม
อำนวยกำร
-ผู้อำนวยกำร
กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

5 นำที

-ออกเลขหนังสือส่งให้กับกอง
คลัง

สำรบรรณกอง
กำรเจ้ำหน้ำที่

5 นำที

ถ่ำยเอกสำรเกีย่ วกับเงินยืม
เงินทดรองรำชกำรส่งต่อให้
บันทึกบัญชีเงินทดรอง
รำชกำรและกองคลังเพื่อรอ
ตรวจสอบต่อไป

-เจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน
-เจ้ำหน้ำที่บันทึก
บัญชีเงินทดรอง
-กองคลัง

หัวหน้ำกลุ่ม
อำนวยกำร

เจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน

Yes
6

ออกเลขหนังสือ

7
ลงบัญชีและ
ส่งเบิกกองคลัง

3

5.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ขอเบิกเงินและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของกองกำร
เจ้ำหน้ำที่เข้ำใจวิธีปฏิบัติในกำรจัดทำเอกสำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและทรำบถึง สำระสำคัญ
ของกำรตรวจสอบใบส ำคัญ และสำมำรถปฏิ บั ติ ได้ถู กต้ อ ง มีป ระสิ ท ธิภ ำพลดข้อ ผิ ด พลำด กำรเบิ ก จ่ำยเงิน
งบประมำณ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ผู้เดินทำงไปปฏิบัติงำน
นอกท้องที่ที่ปฏิบัติงำนตำมปกติ และเกิดค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกำรเดินทำง เพื่อมิให้ ผู้เดินทำงเดือดร้อน ค่ำใช้จ่ำยที่
ทำงรำชกำรจ่ำยให้จะเป็น รำยจ่ำยที่จำเป็นซึ่งเกิดขึ้นในกำรเดินทำง เงินที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้นี้มิใช่ค่ำตอบแทน
ในกำรทำงำน แต่เป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร
การเดินทางไปราชการ
กำรเดินทำงไปรำชกำร ได้แก่
1. กำรไปปฏิบัติรำชกำรชั่วครำวนอกที่ตั้งสำนักงำนปกติตำม คำสั่งผู้บังคับบัญชำหรือตำมหน้ำที่โดยปกติ
2. กำรไปสอบคัดเลือกหรือรับกำรคัดเลือกตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ
3. กำรไปช่วยรำชกำร ไปรักษำกำรในตำแหน่งหรือไปรักษำรำชกำรแทน
4. กำรเดินทำงไปรำชกำรเฉพำะระหว่ำงเวลำที่อยู่ในรำชอำณำจักรของผู้ซึ่งรับรำชกำรในต่ำงประเทศ
5. กำรเดินทำงข้ำมแดนชั่วครำว เพื่อไปปฏิบัติรำชกำรต่ำงประเทศตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
สิทธิที่จะได้รับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ เดินทำงไป
รำชกำร หรือวันที่ออกจำกรำชกำรแล้วแต่กรณี ให้ผู้มีอำนำจอนุมัติเดินทำง อนุมัติระยะเวลำในกำรเดินทำงไป
รำชกำรตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม ตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลั งกำหนด ถ้ำผู้ เดินทำงไปรำชกำร
มีค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งออกเดิ น ทำงล่ ว งหน้ ำหรือ ไม่ ส ำมำรถเดิ น ทำงกลั บ ท้ อ งที่ ตั้ ง ส ำนั ก งำนปกติ เมื่อ เสร็จ สิ้ น
กำรปฏิบัติรำชกำร เพรำะมีเหตุส่วนตัวโดยได้รับอนุมัติให้ลำกิจหรือลำพักผ่อนตำมระเบีย บฯนั้น และได้รับอนุมัติ
ระยะเวลำดังกล่ำวจำกผู้มีอำนำจอนุมัติกำรเดินทำงตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนดด้วยแล้ว ให้มีสิทธิ
ได้รับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมที่พระรำชกฤษฎีกำ
ผู้มีสิทธิเบิก
1. ข้ำรำชกำร
2. ลูกจ้ำงซึ่งได้รับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย
3. พนักงำนรำชกำร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ประกอบด้วย
1. เบี้ยเลี้ยงเดินทำง
ค่ำเบี้ ยเลี้ย ง หมำยถึง ค่ำอำหำรที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้ เพื่อบรรเทำควำมเดือนร้อนในกำรเดินทำง
ออกนอกพื้นที่ตั้งสำนักงำนปกติ กำรเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำรเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถำนที่ ปฏิบัติรำชกำร
แห่งเดียวกัน ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทำงได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทำง
ในกรณีที่ผู้เดินทำงไปรำชกำรมีควำมจำเป็นต้องออกเดินทำงล่วงหน้ำ หรือไม่ สำมำรถเดินทำงกลับ
ท้องที่ตั้งส ำนั กงำนปกติเมื่อเสร็จ สิ้ น กำรปฏิบัติรำชกำรเพรำะมีเ หตุส่ว นตัว กำรนั บเวลำเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทำง กรณีลำกิจหรือลำพักร้อนก่อนปฏิบัติรำชกำรให้นับเวลำตั้งแต่เริ่มปฏิบัติรำชกำร
เป็นต้นไป และกรณีลำกิจหรือลำพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติรำชกำรให้ถือว่ำสิทธิในกำรเบิกจ่ำยเบี้ยเลี้ยง
เดินทำงสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลำปฏิบัติรำชกำร
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อัตราการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
ประเภท
ข้าราชการ
ประเภทบริหำร
ประเภทอำนวยกำร
ประเภทวิชำกำร
ประเภททั่วไป
พนักงานราชการ
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป/วิชำชีพเฉพำะ/กลุ่มงำน
เชี่ยวชำญพิเศษ
(ผู้ที่ได้รับค่ำตอบแทนในอัตรำสูงสุดของบัญชี
อัตรำค่ำตอบแทน)
ข้าราชการ
ประเภทอำนวยกำร
ประเภทวิชำกำร
ประเภททั่วไป
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
กลุ่มงำนบริกำร/เทคนิค
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป/วิชำชีพเฉพำะ (เริ่มรับ
รำชกำร - ๑๗ ปี) กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ
(เริ่มรับรำชกำร - ๑๐ ปี

ระดับ
ระดับต้น ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับเชี่ยวชำญ ระดับทรงคุณวุฒิ
ระดับทักษะพิเศษ
เทียบเท่าข้าราชการประเภท
ประเภทวิชำกำร ประเภทเชี่ยวชำญ

ระดับต้น ระดับปฏิบัติกำร
ระดับชำนำญกำร และ ระดับชำนำญ
กำรพิเศษ
ระดับปฏิบัติงำน
ระดับชำนำญงำน ระดับอำวุโส
เทียบเท่ำข้ำรำชกำรประเภททั่วไป
ปฏิบัติงำน เทียบเท่ำข้ำรำชกำรประเภท
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
ระดับชำนำญกำร และระดับชำนำญ
กำรพิเศษ ประเภทวิชำกำร ระดับ
ปฏิบัติกำร ระดับชำนำญกำร และระดับ
ชำนำญกำรพิเศษ

อัตรา : บาท/คน

270

240

ตัวอย่างการนับเวลาเบี้ยเลี้ยง และคิดค่าเบี้ยเลี้ยง
โจทย์ นำงสำวรักดี รักงำน ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร เดินทำงออกจำกบ้ำนวันที่ ๒๒
มิถุนำยน ๒๕๕๘ เวลำ ๐๖.๐๐ น. และกลับถึงบ้ำนวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เวลำ ๑๙.๐๐ น. โดยโครงกำร
ฝึกอบรมจั ดที่ จั งหวัดรำชบุ รี ซึ่งกำหนดกำรเปิ ดให้ ล งทะเบียนที่ห น่ว ยงำนส่ ว นกลำง ตั้งแต่เวลำ ๐๖.๐๐ –
๐๗.๐๐น. และทำงผู้ จัดโครงกำรฝึ กอบรมได้จัดอำหำรให้ โดยมีอำหำรกลำงวันวันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๘
อำหำรเย็นวันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๘ และ อำหำรกลำงวัน วันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๘
หลักกำรนับเวลำเบี้ยเลี้ยง ดังนี้
๑) วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๘ เวลำ ๐๖.๐๐ น. – วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๘ เวลำ ๐๖.๐๐ น. = ๒๔ ชั่วโมง (๑ วัน)
๒) วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๘ เวลำ ๐๖.๐๐ น. – วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๘ เวลำ ๑๙.๐๐ น. = ๑๓ ชั่วโมง (๑ วัน)
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สรุป นำงสำวรักดี รักงำน ได้นับเวลำเบี้ยเลี้ยงได้เป็นจำนวน ๒ วัน หลักกำรคิดเบี้ยเลี้ยงจะนำ
อัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงตำมตำแหน่งของนำงสำวรักดี รักงำน ซึ่งอยู่ในระดับปฏิบัติงำนอัตรำที่กำหนดได้
กำหนดไว้ ๒๔๐ บำทต่อวัน โดยตีเป็นมื้ออำหำร มื้อละ ๘๐ บำทต่อมื้อ
หลักกำรคิดเบี้ยเลี้ยงหักค่ำอำหำรที่ผู้จัดโครงกำรฝึกอบรม ได้จัดไว้
ค่ำเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ บำท x ๒ วัน)
= ๔๘๐ บำท
หัก ผู้จัดเลี้ยงอำหำร ๓ มื้อ (๘๐ บำท x ๓ มื้อ)
= ๒๔๐ บำท
ดังนั้นจะเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงได้
= ๒๔๐ บำท
2. ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำเช่ำที่พัก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม
หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำที่พัก
1. กรณีเดินทำงไปรำชกำรคนเดียวให้เลือกเบิกค่ำที่พักแบบเหมำจ่ำยหรือจ่ำยจริงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ตลอดของกำรเดินทำงไปรำชกำรในครั้งนั้น
2. กรณี เดิ น ทำงไปรำชกำรเป็ น หมู่ ค ณะต้ อ งเลื อ กเบิ ก ค่ ำ ที่ พั ก เหมื อ นกั น ทั้ งตลอดกำรเดิ น ทำง
กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ
3. กรณีเลือกเบิกจ่ำยจริงให้พักรวมกันสองคนต่อ หนึ่งห้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมำะสมจะพักรวม
กับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกินอัตรำค่ำเช่ำที่พักคนเดียว
4. กำรเดินทำงไปรำชกำรครั้งหนึ่งถ้ำจำเป็นต้องพักแรมให้เบิกค่ำเช่ำที่พักได้ไม่เกิน 120 วัน
5. กรณีเดินทำงไปรำชกำรในท้องที่ที่มีค่ำครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
เจ้ำของงบประมำณใช้ดุลยพินิจพิจำรณำอนุมัติให้เบิกจ่ำ ยค่ำเช่ำที่พักสูงกว่ำอัตรำที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อย
ละ 25
6. ในกรณี เดิน ทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะ ส ำหรับข้ำรำชกำรประเภทบริห ำรระดับสูง ประเภท
วิ ช ำกำร ระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ และเป็ น หั ว หน้ ำ คณะ มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ส ถำนที่ เดี ย วกั บ ที่ พั ก เพื่ อ เป็ น ที่
ประสำนงำนของ คณะหรือบุคคลอื่น ให้เบิกค่ำเช่ ำที่พักได้เพิ่มขึ้นอีกห้องหนึ่ง ในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว
หรือจะเบิกค่ำเช่ำ ห้องชุดแทนในอัตรำไม่เกิน 2 เท่ำของอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียวก็ได้
7. กรณีเดินทำงไปรำชกำรเพื่อเป็นประธำน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตำม วิทยำกร ผู้เข้ำรับกำรอบรม
ผู้สังเกตกำรณ์ เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ร่วมงำน ในกำรเดินทำงไปรำชกำรเพื่อกำรฝึกอบรมหรือกำรจัดงำน จะเบิกค่ำเช่ำ
ที่พักได้ในกรณีเบิกตำมจ่ำยจริง (ไม่เกินอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนด) โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐำน
กำรเบิกจ่ำย
สำหรับกำรฝึกอบรมประเภท ข และกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก ให้ พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
โดยให้ พั กห้ องพั กคู่ เว้น แต่ เป็ น กรณี ไม่ เหมำะสมจะพั กรวมกัน หรือมี เหตุจ ำเป็ น ที่ ไม่อ ำจพั กรวมกับ ผู้ อื่น ได้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่จัดกำรฝึกอบรมอำจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
กำรเบิกค่ำที่พักให้กำหนดในแผนกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ชัดเจนว่ำช่วงเวลำใดเป็นกำรปฏิบัติรำชกำร
หรือเป็นกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ถ้ำเป็นกำร พักค้ำงคืนเพื่อปฏิบัติงำน ให้เบิกตำมระเบียบค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดิน ทำง (แบบเหมำจ่ ำยหรื อตำมจ่ ำยจริ ง) ถ้ำเป็ น กำรพั กค้ ำงคืน เพื่ อ เข้ำรับ กำรอบรม ให้ เบิ ก ตำมระเบี ย บ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมฯ (เบิกตำมจ่ำยจริง)
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อัตราค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
ประเภท : ระดับ

อัตรา : บาท/คน

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชำกำร : เชี่ยวชำญ, ทรงคุณวุฒิ
อำนวยกำร : สูง
บริหำร : ต้น, สูง
ทั่วไป : ปฏิบัติงำน, ชำนำญงำน, อำวุโส
วิชำกำร : ปฏิบัติกำร, ชำนำญกำร, ชำนำญกำรพิเศษ
อำนวยกำร : ต้น

1,200

800

อัตราค่าที่พักเบิกจ่ายจริง
ประเภท : ระดับ
วิชำกำร : ทรงคุณวุฒิ
บริหำร : สูง
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชำกำร : เชี่ยวชำญ, ทรงคุณวุฒิ
อำนวยกำร : สูง
บริหำร : ต้น, สูง
ทั่วไป : ปฏิบัติงำน, ชำนำญงำน, อำวุโส
วิชำกำร : ปฏิบัติกำร, ชำนำญกำร, ชำนำญกำรพิเศษ
อำนวยกำร : ต้น

อัตรา : บาท/คน
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพักคู่
2,500

1,400

2,200

1,200

1,500

850

ห้ามเบิก
1. กรณีกำรเดินทำงไปรำชกำรที่ผู้เดินทำงไม่มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำที่พัก ได้แก่
▪ กำรพักแรมในยำนพำหนะ เช่น กำรเดินทำงโดยรถไฟ รถโดยสำรประจำทำงที่ต้อง ค้ำงคืนบนรถ
▪ กำรพักแรมในที่พักที่รำชกำรจัดให้ เช่น บ้ำนพักรับรอง
2. กรณีที่เจ็บป่วยในระหว่ำงเดินทำงไปรำชกำรและต้องพักรักษำตัวในสถำนพยำบำลให้งดเบิก ค่ำเช่ำที่พักเว้น
แต่กรณีจำเป็น
3. ค่ำพำหนะ
ค่ำพำหนะ หมำยถึง ค่ำโดยสำร ค่ำเช่ำยำนพำหนะรับจ้ำง ค่ำเชื้อเพลิง ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำจ้ำงคน
หำบหำมสิ่งของของผู้เดินทำง และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน
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ค่ำพำหนะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
(1) พำหนะรับจ้ำง ให้เบิกตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
ประเภท/ระดับ
ข้าราชการ
ประเภทบริหำร : ระดับต้น ระดับสูง
ประเภทอำนวยกำร : ระดับต้น ระดับสูง
ประเภทวิชำกำร : ระดับชำนำญกำร ระดับชำนำญกำร
พิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ ระดับทรงคุณวุฒิ
ประเภททั่วไป : ระดับชำนำญงำน ระดับอำวุโส
ระดับทักษะพิเศษ

หลักเกณฑ์การเบิก
1. กำรเดินทำงไป – กลั บระหว่ำงที่พักหรือที่ปฏิบัติ
รำช ก ำร กั บ ส ถำนี รถ ป ระจ ำท ำง/ส ถ ำน ที่ จั ด
ยำนพำหนะเพื่ อ เดิ น ทำงไปรำชกำรภำยในจั ง หวั ด
เดียวกันเบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง
กรณีข้ามเขตจังหวัด
*เขตติดต่อหรือผ่ำน กทม. เที่ยวละไม่เกิน 600 บำท
*เขตติดต่อจังหวัดอื่น เที่ยวละไม่เกิน 500 บำท
2.กำรเดินทำงไป – กลับระหว่ำงที่อยู่ ที่พักกับสถำนที่
ปฏิบัติรำชกำรในจังหวัดเดียวกัน ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว
3.กำรเดินทำงไปรำชกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร

หลักฐำนประกอบกำรเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำง
- ใช้แบบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
(2) พำหนะประจำทำง
หมำยถึง รถไฟ รถโดยสำรประจำทำง เครื่องบิน เรือ และยำนพำหนะอื่นที่ให้บริกำรขนส่งแก่
บุคคลทั่วไปเป็นประจำ มีเส้นทำง ค่ำโดยสำนและค่ำระวำงที่แน่นอน
กำรเบิกค่ำพำหนะประจำทำงให้เบิกได้ตำมจ่ำยจริงแต่ไม่เกินสิทธิ ดังนี้
ผู้มีสิทธิ
ข้าราชการ
ประเภทบริหำร ระดับต้น ระดับสูง
ประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการ
ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
พนักงานราชการ
กลุ่มเชี่ยวชำญพิเศษ
ข้าราชการ
ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน ระดับอำวุโส

รถโดยสาร
ประจาทาง

สิทธิการเบิก
รถไฟ

เครื่องบิน

ตำมจ่ำยจริง ตำมจ่ำยจริง ชั้นธุรกิจหรือต่ำกว่ำ

ตำมจ่ำยจริง ตำมจ่ำยจริง ชั้นธุรกิจหรือต่ำกว่ำ

ตำมจ่ำยจริง ตำมจ่ำยจริง ชั้นประหยัด
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ผู้มีสิทธิ
ข้าราชการ
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
พนักงานราชการ
(ยกเว้น กลุ่มเชี่ยวชำญ)
ลูกจ้างประจา / ลูกจ้างชั่วคราว

รถโดยสาร
ประจาทาง

สิทธิการเบิก
รถไฟ

ตำมจ่ำยจริง ตั้งแต่ชั้นที่2
นั่ง นอน
ปรับอำกำศ
ลงมำ

เครื่องบิน

ไม่มีสิทธิ (ยกเว้น
กรณีมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนเพื่อประโยชน์
แก่ทำงรำชกำร และ
ได้รับอนุมัติจำก
อธิบดี)

หลักฐำนประกอบกำรเบิกค่ำพำหนะประจำทำง
1. ค่ารถโดยสารประจาทาง รถไฟ
ใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐำน ถ้ำไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้ให้บริกำรได้ ให้ผู้เดินทำงใช้
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
2. ค่าโดยสารเครื่องบิน ใช้หลักฐำน ดังนี้
1. กรณีส่วนรำชกำรเป็นผู้ดำเนินกำรจัดซื้อ ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ของบริษัทสำยกำรบินหรือตัวแทน จำหน่ำย
หรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกค่ำบัตรโดยสำรเครื่ องบิน และให้ใช้ ใบเสร็จรับเงิน
เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย
2.กรณี ผู้ เดิ น ทำงเป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรจั ด ซื้ อ ให้ ใช้ ใบเสร็จ รับ เงิน ของบริ ษั ท สำยกำรบิ น หรือ ตั ว แทน
จำหน่ำย หรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือใบรับเงินที่แสดงรำยละเอียดกำรเดินทำง ซึ่งระบุชื่อสำยกำรบิน วันที่
ออก ชื่อ/สกุลผู้เดินทำง ต้นทำง-ปลำยทำง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลำที่เดินทำง จำนวนเงิน ที่พิมพ์ออก จำกระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ เป็ น หลั กฐำนประกอบกำรเบิกค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน และใช้แบบใบเบิ ก ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย
(3) พำหนะส่วนตัว
หมำยถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่ของทำงรำชกำร ทั้งนี้ไม่ว่ำจะเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้เดินทำงไปรำชกำรหรือไม่ก็ตำม เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร ก่อนกำรเดินทำงต้องได้รับ
อนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำจึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย โดยให้คำนวณระยะทำงตำมเส้นทำงกรมทำงหลวงตรงและ
สั้น ที่สุ ด แล้ ว ให้ ผู้ มีอำนำจอนุ มัติ หำกใช้เส้ น ทำงของหน่ วยงำน อื่นที่ไม่มีตำมเส้ น ทำงกรมทำงหลวง ให้ ผู้
เดินทำงรับรองตนเองให้เบิกชดเชยตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยในลักษณะเหมำจ่ำยได้
2. อัตรำเงินชดเชย
2.1 รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บำท
2.2 รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๒ บำท
3. คำนวณระยะทำง โดยให้ใช้เส้นทำงกรมทำงหลวงในทำงสั้นและตรง ซึ่งสำมำรถเดินทำงได้สะดวก
และปลอดภัย กรณีไม่มีเส้นทำงหลวงตัดผ่ำนให้ใช้ระยะทำงตำมเส้นทำงอื่นที่ตัดผ่ำน เช่น เส้นทำงของเทศบำล
ในกรณีที่ไม่มีเส้นทำงของทำงหลวงและหน่วยงำนอื่น ก็ให้ผู้เดินทำงรับรองระยะทำงในกำรเดินทำง
4. กำรเบิ กค่ำชดเชยในกำรใช้พ ำหนะส่ วนตัว ให้ เขีย นในใบรับ รองใบเสร็จรับ เงิน (บก.111) โดย
คำนวณระยะทำงตั้งแต่ออกจำกสถำนที่อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติงำน จนกลับถึงสถำนที่อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติงำน
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4. ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นต้องจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ผู้เดินทำงไปรำชกำรสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรได้โดยประหยัดแล ะ
เป็นไปตำมเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็ น ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ น ต้องจ่ำย หำกไม่จ่ำยก็ไม่ส ำมำรถเดินทำงให้ ถึงจุดหมำยปลำยทำงได้ เช่น
ค่ำปะยำงรถยนต์ ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง
2. ต้ อ งไม่ เ ป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ มี ก ฎหมำย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง กำรของ
กระทรวงกำรคลังกำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ
3. ต้องไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเนื้องำนที่ไปปฏิบัติรำชกำร ซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
ส่วนรำชกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค.
0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2550
4. ค่ ำ ทำงด่ ว น ให้ น ำไปเบิ ก จ่ ำ ยจำกค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยด ำเนิ น งำนตำมปกติ ข องหน่ ว ยงำนตำมหนั ง สื อ ที่
กระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2555
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ภาคผนวก

สัญญำเงินยืมเลขที่..................................................วันที่..................................................................
1
ชื่อผู้ยืม..............................................................................จำนวนเงิน..........................................บำท
8708

ส่วนที่
แบบ

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทำกำร.............................................
วันที่...................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เรียน ....................................................................
ตำมคำสั่ง/บันทึกที่................................................ลงวันที.่ ...............................................ได้อนุมัติ
ให้
ข้ำพเจ้ำ...........................................................................................ตำแหน่ง..........................................................
สังกัด.............................................................พร้อมด้วย..........................................................................................
เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรจังหวัด................................................................................................................
.............................................................................................................................................. โดยออกเดินทำงจำก
O บ้ำนพัก O สำนักงำน O ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่............เดือน........................พ.ศ. ...........เวลำ................น.
และกลับถึง O บ้ำนพัก O สำนักงำน O ประเทศไทย วันที่..........เดือน............พ.ศ. .................เวลำ.............น.
รวมเวลำไปรำชกำรครั้งนี้....................วัน......................ชั่วโมง
ข้ำพเจ้ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรสำหรับ O ข้ำพเจ้ำ O คณะเดินทำง ดังนี้ (10)
ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงประเภท.....................................จำนวน................วัน.....................รวม............................บำท
ค่ำที่พักประเภท........................................................จำนวน................วัน.....................รวม............................บำท
ค่ำพำหนะ......................................................................................................................รวม............................บำท
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ .............................................................................................................รวม............................บำท
รวมเงินทั้งสิ้น...........................บำท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)...........................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นควำมจริง และหลักฐำนกำรจ่ำยที่ส่งมำด้วย
จำนวน................................. ฉบับ รวมทั้งจำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร
ลงชื่อ...................................................ผู้ขอรับเงิน
(............................................)
ตำแหน่ง.......................................................

-2ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ำยได้

อนุมัติให้จ่ำยได้

ลงชื่อ..........................................................................
(...........................................................................)
ตำแหน่ง......................................................................
วันที่............................................................................

ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)
ตำแหน่ง................................................................
วันที่......................................................................

ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรจำนวน.....................................................................บำท
(.........................................................................................................)ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับเงิน
จ่ำยเงิน
(...........................................................)

ลงชื่อ............................................................ผู้
(.........................................................)

ตำแหน่ง........................................................
ตำแหน่ง..............................................................
วันที่..............................................................
วันที่.....................................................................
จำกเงินยืมตำมสัญญำเลขที่................................................................วันที่................................................
หมำยเหตุ…………...………………………………………………………………………………………………
……….......................………………………………………………………………………………………………
……….......................………………………………………………………………………………………………
……….......................………………………………………………………………………………………………
……….......................………………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง
1.กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมฉบับเดียวกัน หำกระยะเวลำในกำร เริ่มต้นและ
สิ้นสุดกำรเดินทำงของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ให้แสดงรำยละเอียดของวันเวลำแตกต่ำงกันของบุคคลนั้นในช่อง
หมำยเหตุ2.กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
เงินกรณีที่มีกำรยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญำยืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
3.กรณีที่ยื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลำยมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้ ผู้มีสิทธิแต่
ละคนลงลำยมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ส่วนที่ 2)

หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ส่วนที่ 2

ชือ่ ส่วนรำชกำร...............................................................................จังหวัด................................................................
ประกอบใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของ...........................................................ลงวันที.่ ...............เดือน....................................................พ.ศ.
ลำดับ
ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

ค่ำเบี้ยเลี้ยง

ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ

ค่ำใช้จ่ำย
อื่น

รวม

รวมเงิน
จำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)...................................................................................................... .........
คำชี้แจง 1.ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำเช่ำที่พักให้ระบุอัตรำวันและจำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมำยเหตุ
2.ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นกำรรับจำกเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจำกเงินยืม
3.ผู้จ่ำยเงินหมำยถึงผู้ที่ขอยืมเงินจำกทำงรำชกำรและจ่ำยเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทำงแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน

ลำยมือชื่อ
ผู้รับเงิน

แบบ 8708

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน หมำยเหตุ

ตำมสัญญำเงินยืมเลขที่......................................

ลงชื่อ..........................................ผู้จ่ำยเงิน
(..........................................)
ตำแหน่ง............................................
วันที่..................................................

แบบ บก.111 บ.

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนรำชกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมอนำมัย
วัน เดือน ปี

รายละเอียด

จานวนเงิน

หมายเหตุ

เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัว
จาก ……………………………………..……………………………….……….
ถนน .....................................ตาบล …………….....………..........
อาเภอ .................................. จังหวัด ......................................
ถึง ...........................................................................................
ทะเบียนพาหนะส่วนตัว..........................................................
(ไป – กลับ) เป็นจานวนระยะทาง ........... กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)
ข้ำพเจ้ำ
ตำแหน่ง
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
ขอรับรองว่ำรำยจ่ำยข้ำงต้นไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับได้ และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปในงำนของรำชกำรโดยแท้
ลงชื่อ
วันที่

แบบ บก.111 บ.

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนรำชกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมอนำมัย
วัน เดือน ปี

รายละเอียด
ค่ำโดยสำร
จำกบ้ำนเลขที่
ถนน
แขวง
เขต
จังหวัด
ถึง
(ไป-กลับ) 2 เที่ยว เที่ยวละ
บำท

จานวนเงิน

หมายเหตุ
ออกจำกบ้ำน
..............น.
กลับถึงบ้ำน
...............น.

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)
ข้ำพเจ้ำ.
ตำแหน่ง
ขอรับรองว่ำรำยจ่ำยข้ำงต้นไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับได้ และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปในงำนของรำชกำรโดยแท้
ลงชื่อ
วันที่

สัญญาการยืมเงิน

เลขที่.....................
ครบกำหนด
..............................

ยื่นต่อ ......................................................
ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................ตำแหน่ง
.................................................................................................................
สังกัด.................................................................................... จังหวัด
...............................................................................................................................
มีควำมประสงค์ขอยืมเงินจำก
.........................................................................................................................................................................................
เพื่อใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................ดังรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้

ตัวอักษร (........................................................................................................................) รวมเงิน
.......................บำท
ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะปฏิบัตติ ำมระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และนำใบสำคัญคูจ่ ่ำยที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงินเหลือจ่ำย
(ถ้ำมี) ส่งใช้ภำยในกำหนดไว้ในระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง คือภำยใน...............วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับเงินถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ส่งตำมกำหนด
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ หรือเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไป
จนครบถ้วนได้ทันที
ลำยมือชื่อ...........................................ผู้ยมื
ลำยมือชื่อ...........................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
(..................................................................)
วันที่.......................................................
วันที่...............................................................
เสนอ ..................................................................
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตำมใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวนเงิน.................................................บำท
ตัวอักษร (...................................................................................................................................................)
ลงชื่อ...................................................(ฝ่ำยกำรเงิน)
(............................................................................)

วันที่..................................................................

คาอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตำมเงื่อนไขข้ำงต้นได้ เป็นเงิน........................................บำท
ตัวอักษร(......................................................................................................................................................)
ลงชื่อผู้อนุมัติ.........................................................
(..........................................................................)
วันที่....................................................................
ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจำนวน..................................บำท (......................................................................................................)
ลงชื่อ..............................................................ผูร้ ับเงิน
(................................................................................)

วันที่....................................................................

รายการส่งใช้เงินยืม
ครั้งที่

หมายเหตุ

วัน เดือน ปี

รายการส่งใช้
เงินสดหรือ
จานวนเงิน
ใบสาคัญ

คงค้าง

ลายมือชื่อผู้รับ

ใบรับเลขที่

(1) ยื่นต่อ ผู้อำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำกองคลัง หัวหน้ำแผนกคลัง หรือตำแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงำน
เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
(2) ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรที่จ่ำยเงิน
(3) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินยืมไปใช้จ่ำย
(4) เสนอต่อผู้มีอำนำจอนุมัติ

