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คานา
คู่มือการจัดทาใบสาคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว ของกรมปศุสัตว์
จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผูต้ รวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ผูป้ ฏิบตั ิงานการเบิกจ่าย และผูท้ ี่
ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ได้มีความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ
และเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
การจัดท าคู่ มื อ ดังกล่ าว เป็ นการรวบรวมเนื้ อหาตามพระราชกฤษฎี ค่ าใช้จ่ายในการเดิ น ทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิม่ เติมถึง ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยศึกษาวิเคราะห์กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสื อเวียน
และหนังสื อตอบข้อหารื อต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ ค่ าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว ศึ กษา
วิเคราะห์ ปั ญหา อุปสรรค สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปั ญหา เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบใบสาคัญได้
มีคู่มือ ในการตรวจสอบใบสาคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่าย และผูเ้ ดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว ได้มีคู่มือในการ
จัดทาใบสาคัญประกอบการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปั ญหาการ
ทักท้วงคืนเอกสาร และเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ วขึ้น หรื อ ส่ งใช้เงินยืมได้ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อบุคลากรของกรมปศุสัตว์และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ผูจ้ ดั ทา
ตุลาคม 2556

สารบัญ
หน้ า
บทที่ 1 บทนา
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ในการศึกษา
- ความรู้ทางวิชาการ หรื อแนวคิดหรื อหลักทฤษฎีที่ใช้ในการดาเนินการ
- วิธีการหรื อขั้นตอนการศึกษา
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ความหมายและหลักเกณฑ์
- การเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
- ผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
- ระยะเวลาอนุมตั ิการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
- หลักเกณฑ์และสิ ทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
- กระบวนการปฏิบตั ิงาน (Work Flow)
บทที่ 3 การเบิกเบีย้ เลีย้ งเดินทาง
- หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 กรณี เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย
 กรณี มิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย
การนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ ง
 ตัวอย่างกรณี เดินทางตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิราชการ
 ตัวอย่างกรณี ลากิจ หรื อลาพักผ่อน ก่อนการปฏิบตั ิราชการ
 ตัวอย่างกรณี ลากิจ หรื อลาพักผ่อน หลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิราชการ
 ตัวอย่างกรณี ลากิจ หรื อลาพักผ่อน ก่อนการปฏิบตั ิราชการ มีความจาเป็ นต้องพักแรม
บทที่ 4 การเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พกั
- สิ ทธิ การเบิกค่าเช่าที่พกั
- อัตราค่าเช่าที่พกั
- หลักฐานการเบิกเงินค่าเช่าที่พกั
ตัวอย่างการเบิกค่ าเช่ าที่พกั
 ตัวอย่างกรณี ลากิจ หรื อลาพักผ่อน ก่อนการปฏิบตั ิราชการ
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
 ตัวอย่างกรณี ลากิจ หรื อลาพักผ่อน หลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิราชการ
27
 ตัวอย่างกรณี ลากิจ หรื อลาพักผ่อนก่อนการปฏิบตั ิราชการ มีความจาเป็ นต้องพักแรม
28
บทที่ 5 การเบิกค่ าพาหนะ
30
หลักเกณฑ์ การเบิกค่ าพาหนะ
30
ตัวอย่างการเบิกค่ าพาหนะ
30
 ตัวอย่างกรณี ลากิจ หรื อลาพักผ่อน ก่อนการปฏิบตั ิราชการและออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุมตั ิ 30
 ตัวอย่างกรณี ลากิจ หรื อลาพักผ่อน หลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิราชการและออกนอกเส้นทาง
31
ที่ได้รับอนุมตั ิ
สิ ทธิการเบิกค่ าพาหนะ
32
 การเบิกค่าโดยสารเครื่ องบิน
32
 หลักเกณฑ์การซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบิน
32
 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
33
 วิธีปฏิบตั ิกรณี กากบัตรโดยสารเครื่ องบิน ใบเสร็ จรับเงิน ใบรับเงินสู ญหาย
34
บทที่ 6 การเบิกค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
การเดินทางไปราชการต่ างประเทศโดยใช้ บริษัททัวร์
36
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
36
- หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
36
การเบิกค่ าเครื่องแต่ งตัว
38
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
38
- อัตราค่าเครื่ องแต่งตัว
39
- หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
39
การเบิกค่ ารับรองในการเดินทางไปต่ างประเทศชั่ว
40
การเบิกค่ าใช้ จ่ายสมทบกรณีได้ รับความช่ วยเหลือ
41
ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็ นในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว
- ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งตามที่หน่วยงานเรี ยกเก็บ
42
- ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งโดยเป็ นดุลยพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ
42
- หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
42

สารบัญ (ต่ อ)
หลักเกณฑ์ การแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
- กรณี ชาระค่าใช้จ่ายเดินทางด้วยเงินสด และยืมเงินราชการ
- กรณี ชาระค่าใช้จ่ายเดินทางด้วยเงินสด และไม่ได้ยมื เงินราชการ
- กรณี ชาระค่าใช้จ่ายเดินทางด้วยบัตรเครดิต
บทที่ 7 การจัดทาใบสาคัญ
- กรณี ไม่ได้ยมื เงินราชการ
- กรณี ยมื เงินราชการและการใช้บตั รเครดิตราชการ
บทที่ 8 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
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ภาคผนวก ก พระราชกฤษฎีกา ระเบียบกระทรวงการคลัง
1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) 78
2. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548) 89
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
108
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
123
5. หนังสื อ ที่ กค 0409.6/ว 71 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 เรื่ อง หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่ องบิน 137
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
6. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 71 ลงวันที่ 22 สิ งหาคม 2546 เรื่ อง การซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบิน 138
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
7. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2 /ว 112 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เรื่ อง การซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบิน 142
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จาก บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
8. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 25 ลงวันที่ 22 มกราคม 2547 เรื่ อง การใช้ใบเสร็ จรับเงินของ
144
บริ ษทั ทัวร์ เป็ นหลักฐานประกอบการจ่าย
9. หนังสื อ ที่ กค 0409.6/13178 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง 146
10. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 71 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2539 เรื่ อง การเบิกค่าธรรมเนียมเข้า
147
ประเทศ (วีซ่า)
11. หนังสื อ ที่ กค 0409.6/ว 98 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 เรื่ อง ค่าธรรมเนียมในการรับวัคซี นป้ องกัน
148
โรคติดต่อ ระหว่างประเทศ
12. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่ อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12
150
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่ วนราชการ พ.ศ. 2553

สารบัญ (ต่ อ)
13. หนังสื อ ที่ กค 0409.7/ว 13 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่ อง ค่าใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตของผู้
เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
14. หนังสื อ ที่ กค 0526.7/ว 130 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 เรื่ อง การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์
ค่าโทรสารและค่าส่ งไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์ของผูเ้ ดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
15. หนังสื อ ที่ กค 0409.6/00278 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่ อง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
16. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่ อง หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
17. หนังสื อ ที่ กค 0505.4/ว 90 ลงวันที่ 24 กันยายน 2545 เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิกรณี กากบัตรโดยสาร
เครื่ องบินในการเดินทางไปราชการสู ญหาย
18. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 34 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เรื่ อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว กรณี เกิดผลกระทบจากภัยพิบตั ิที่ประเทศญี่ปุ่น
และเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
19. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 373 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณี ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรื อเดินทาง
ไปปฏิบตั ิราชการต่างประเทศชัว่ คราว
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ภาคผนวก ข ตัวอย่างเอกสารหลักฐานเพิม่ เติม
1. ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (บก 111)
2. ตัวอย่างใบนาส่ งเงิน
- ใบเสร็ จรับเงิน
3. ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงินค่าเช่าที่พกั
- ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงินค่าเช่าที่พกั (ฉบับแปล)
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
การเดิ นทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวมิได้เกิ ดขึ้นเป็ นประจา จึงมักมีปัญหาในการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกิดขึ้นอยูเ่ สมอ เช่น ผูเ้ ดินทางนับเวลาเพื่อนามาคานวณเบี้ยเลี้ยงไม่ถูกต้อง เบิก
ค่าเช่ าที่ พกั สู งกว่าสิ ท ธิ ที่ตนพึ งได้รับ ได้รับอนุ มตั ิระยะเวลาไม่ครอบคลุ มกับระยะเวลาการเดิ นทางไป
ปฏิ บ ตั ิ ราชการ จัดท าเอกสารหลัก ฐานการเบิ ก จ่ายไม่ ถู ก ต้องครบถ้วนฯลฯ การเบิ ก ค่ าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎี กาค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และระเบี ยบกระทรวงการคลังที่เกี่ ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรี หนังสื อเวียนสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้มีการปรับปรุ ง แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ทาให้ผเู้ ดินทาง ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายอาจได้รับข้อมูลไม่เพียงพอและไม่
เป็ นปั จจุบ นั ท าให้เบิ กจ่ ายไม่ ถู กต้อง เสี ย สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ พึ งจะได้รับ และเกิ ดปั ญหา อุปสรรคหลาย
ประการ เช่ น ผูเ้ บิ ก มัก จะถู ก ทัก ท้วงจากผูต้ รวจสอบใบส าคัญ อยู่เสมอ และต้องหาเอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเพิ่มเติม บางครั้งจะต้องติดต่อกลับไปยังสถานที่ไปปฏิบตั ิงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และ
ต้อ งขออนุ ม ัติ เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ ข ออนุ ม ัติ ไ ว้ ในบางกรณี ก็ ไ ม่ ส ามารถหาเอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการเบิ ก จ่ ายได้ และไม่ ส ามารถอนุ ม ตั ิ ยอ้ นหลังได้ ท าให้ ไม่ ส ามารถเบิ ก ค่ าใช้จ่ายได้ในบาง
รายการ และท าให้ เกิ ดความยุ่งยากล าบากที่ จะต้องดาเนิ นการภายหลังเสร็ จสิ้ น ภารกิ จแล้ว ท าให้ก าร
เบิกจ่ายและการโอนล้างเงินยืมราชการล่าช้า จึงทาให้ได้รับเงิ นล่าช้าและเสี ยโอกาสในการยืมเงินในคราว
ต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง ตาม
ระเบี ย บ และเป็ นประโยชน์ ก ับ ผู ้ที่ ไ ด้รั บ ค าสั่ ง ให้ เดิ น ทางไปราชการ ผู้ป ฏิ บ ัติ งานด้านการเบิ ก จ่ า ย
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการตรวจสอบเอกสารการเบิ กจ่าย และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ได้ถือปฏิ บตั ิ อย่างถู กต้อง และลด
ความเสี่ ยงในการเบิกจ่าย ไม่ถูกเรี ยกเงินคืนในภายหลัง จึงได้รวบรวมเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ที่ เกี่ ย วข้อ ง และวิธี ก ารปฏิ บ ตั ิ เพื่ อเป็ นแนวทางในการจัดท าและตรวจสอบใบส าคัญ ค่ าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบตั ิ และสิ ทธิ
ประโยชน์ที่พึงจะได้รับในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
ตามแผนยุท ธศาสตร์ ก รมปศุ สั ต ว์ วิสั ย ทัศ น์ “เป็ นองค์ก รชั้น น าพัฒ นาการปศุ สั ต ว์สู่
อาเซี ยนและตลาดโลก” พันธกิจ เสริ มสร้างการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรในกระบวนการ
ปศุสัตว์ไทยให้มีความเป็ นมืออาชี พพร้อมเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economics
Community : AEC) ส่ งเสริ มการสร้างคุณค่าในอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์ และ “สร้างบุคลากรด้านการ
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ปศุสัตว์สู่ระดับสากล” จากแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของกรมปศุสัตว์ทาให้เล็งเห็นว่าใน
อนาคตบุ ค ลากรของกรมปศุ สั ต ว์จ ะต้อ งเดิ น ทางไปราชการนอกราชอาณาจัก รเพื่ อ ประชุ ม สั ม มนา
ฝึ กอบรม ศึกษาดู งาน ติ ดต่อประสานงาน เจรจาธุ รกิ จ หรื อปฏิ บตั ิ ราชการในหน้าที่ อย่างอื่ นเพิ่มมากขึ้ น
เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่าย ผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
ตรวจสอบใบสาคัญ ได้มีแนวทางการปฏิบตั ิ จะได้ ดาเนิ นการได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไป
ตามระเบียบ ไม่ถูกเรี ยกเงินคืนในภายหลัง จึงได้จดั ทาคู่มือแนวทางการตรวจสอบใบสาคัญค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่ ได้รับคาสั่งให้เดิ นทางไปราชการ ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการเบิกจ่าย
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ได้มี
ความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ และเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
ความรู้ ทางวิชาการ หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีทใี่ ช้ ในการดาเนินการ
1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 8 พ.ศ. 2553)
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสื อเวียนสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสื อเวียน และหนังสื อตอบข้อหารื อต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2. ศึกษาวิเคราะห์ ปั ญหา อุปสรรค สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปั ญหา
3. จัดทาคู่มือการจัดทาใบสาคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ผเู ้ ดิ นทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการเบิกจ่าย มีคู่มือใน
การจัดทาใบสาคัญประกอบการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ท าให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานด้านการตรวจสอบใบส าคัญ ได้มี คู่ มื อในการตรวจสอบใบส าคัญ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
3. เพื่อลดปั ญหาการทักท้วงคืนเอกสาร และเพื่อให้ส ามารถเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ วขึ้น หรื อ
ส่ งใช้เงินยืมได้ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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บทที่ 2
ความหมายและหลักเกณฑ์
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว ใช้พระราชกฤษฎีค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมติคณะรัฐมนตรี
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสื อเวียนสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว ได้ แก่
(1) การเดิ น ทางของผู้รับ ราชการประจ าในประเทศไทย ซึ่ งเดิ น ทางไปราชการนอก
ราชอาณาจักรเพื่อปฏิบตั ิงานการประชุม เจรจาธุ รกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรื อปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอื่นเป็ น
ครั้งคราว ตามความจาเป็ น
(2) การเดินทางของผูร้ ับราชการประจาในต่างประเทศ ซึ่ งเดินทางไปราชการ ณ ที่ใดๆ ใน
ต่างประเทศหรื อมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดิ นทางอยู่นอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิ บตั ิงานนอกที่ ต้ งั
สานักงานในเขตอาณาหรื อเขตพื้นที่รับผิดชอบหรื อ
(3) การเดิ น ทางของผู ้รั บ ราชการประจ าในต่ า งประเทศซึ่ งเดิ น ทางไปช่ ว ยราชการ
รักษาการในตาแหน่ง หรื อรักษาราชการแทนต่างสานักงานในต่างประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่
พัก ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั สานักงานแห่งเดิมจนถึงที่พกั ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั สานักงานแห่งใหม่
ถ้าผูเ้ ดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรื อจาก
หน่วยงานใดๆ ในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ไม่มีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้อีก แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิ ทธิ ที่จะพึงมีตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายสมทบได้ ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว ได้ แก่
1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. ค่าเช่าที่พกั
3. ค่าพาหนะรวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรื อพลังงานสาหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
4. ค่ารับรอง
5. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่ วคราว
ระเบี ยบส านัก นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการอนุ มตั ิ ให้เดิ นทางไปราชการ พ.ศ. 2524 (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) ข้อ 6 ในการพิจารณาอนุ มตั ิการเดินทางไปราชการ หรื อการจัดการประชุ ม
ตามระเบียบนี้ ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเบิกจากเงินงบประมาณหรื อเงินอื่นใดของทางราชการ ให้ผมู้ ีอานาจ
อนุมตั ิพิจารณาในด้านการเงินก่อนด้วย
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ข้อ 13 ภายใต้บ ังคับ ข้อ 14 ให้ ผูบ้ ังคับ บัญ ชาดัง ต่ อ ไปนี้ เป็ นผูม้ ี อ านาจอนุ ม ัติ ก ารเดิ น ทางไปราชการ
ต่างประเทศ
(1) นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สาหรับการเดินทางของรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี วา่ การทบวง และข้าราชการ
การเมืองทุกตาแหน่ง นอกจากเลขานุการรัฐมนตรี และผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรี เจ้าสังกัด สาหรับการเดินทางของรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรี ช่วย
ว่าการทบวง ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่ วนราชการขึ้นตรงเลขานุการรัฐมนตรี และผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรี
(3) ปลัดกระทรวง สาหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตาแหน่งในสังกัด
กระทรวงหรื อทบวง
(4) หัวหน้าส่ วนราชการขึ้นตรง สาหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตาแหน่ง
ซึ่ งเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เว้นแต่ขา้ ราชการและลูกจ้างสังกัดราชบัณฑิตยสถาน
สาหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดราชบัณทิตย
สถานให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดหรื อผูท้ ี่รัฐมนตรี เจ้าสังกัดมอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
ข้อ 14 การเดินทางไปราชการต่างประเทศของผูแ้ ทนรัฐบาล คณะผูแ้ ทนรัฐบาล หรื อคณะผูแ้ ทน ให้ผู้
บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ เป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
(1) นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สาหรับการเดินทางของผูแ้ ทนรัฐบาลหรื อ
คณะผูแ้ ทนรัฐบาล เพื่อเข้าร่ วมการประชุมในระดับรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรี เจ้าสังกัด สาหรับการเดินทางของผูแ้ ทนรัฐบาลหรื อคณะผูแ้ ทนรัฐบาล เพื่อ
เข้าร่ วมการประชุมในระดับต่ากว่ารัฐมนตรี และการเดินทางของคณะผูแ้ ทนซึ่ งมิใช่คณะรัฐบาล
สาหรับการเดินทางเป็ นคณะตาม (2) ถ้าคณะผูแ้ ทนประกอบด้วยข้าราชการหรื อลูกจ้าง
สังกัดหลายกระทรวง ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดของเจ้าของเรื่ องในการเดินทางครั้งนั้นเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิการ
เดินทางของผูแ้ ทนทั้งคณะ แต่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการหรื อลูกจ้างตามข้อ
13 ซึ่ งรวมอยูใ่ นคณะผูแ้ ทนนั้นก่อน
ข้อ 16 การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมทั้งการไปราชการในเขตอาณาของข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่ง
ประจาในต่างประเทศ และของลูกจ้างส่ วนราชการในต่างประเทศ ผูม้ ีอานาจตามข้อ 13 จะมอบหมายหรื อ
มอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสื อให้หวั หน้าคณะทูต ผูแ้ ทนถาวรประจาองค์การสหประชาชาติหรื อหัวหน้า
สานักงานในต่างประเทศ เป็ นผูอ้ นุมตั ิการเดินทางก็ได้
การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศซึ่ งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทย ให้
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น มีอานาจอนุ มตั ิให้ขา้ ราชการในราชการ
บริ หารส่ วนภูมิภาคและลูกจ้างในจังหวัด ไปราชการในประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่ งไม่เกิน 7 วัน ในกรณี ที่ผวู ้ า่
ราชการจัง หวัด เห็ น ว่า การเดิ น ทางดัง กล่ า วอาจเป็ นปั ญ หาเกี่ ย วกับ ความเหมาะสมทางด้า นนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐบาล ให้หารื อเอกอัครราชทูตไทยซึ่ งประจาอยูใ่ นประเทศนั้นก่อน
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การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศ ซึ่ งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทยของ
ข้าราชการในราชการบริ ห ารส่ วนกลาง ที่ ไ ปปฏิ บ ัติง านประจาในจัง หวัด ซึ่ งมี อ าณาเขตติ ดต่ อกัน กับ
ประเทศไทยนั้น ผูม้ ี อานาจอนุ ม ตั ิ ตามข้อ 13 จะมอบหมายหรื อมอบอานาจโดยท าเป็ นหนังสื อให้ ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดเป็ นผูอ้ นุมตั ิการเดินทางก็ได้ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบตั ิตามวรรคสองโดยอนุโลม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 4 “ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ” หมายความว่า
(1) นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี สาหรับตาแหน่งข้าราชการผูด้ ารงตาแหน่งปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่เทียบเท่า หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี
(2) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง รองปลัดกระทรวงผูท้ าหน้าที่หวั หน้ากลุ่มภารกิจ หรื อ
หัวหน้าส่ วนราชการที่เทียบเท่า หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่ข้ ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี หรื อ
อธิ บดี สาหรับข้าราชการในสังกัด
(3) หัวหน้าส่ วนราชการซึ่ งไม่มีฐานะเป็ นกรม สาหรับข้าราชการในส่ วนราชการซึ่ งไม่มี
ฐานะเป็ นกรม
สาหรับการขอหนังสื อเดิ นทาง ขอต่ออายุหนังสื อเดินทางราชการ และการขอหนังสื อนา
ในการตรวจลงตราจะต้อ งเสนอเรื่ อ งให้ ป ลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล งนามในหนั ง สื อถึ ง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่ วคราว
ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว อนุมตั ิระยะเวลาการออก
เดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่ มปฏิบตั ิราชการ และระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิราชการได้ไม่
เกินระยะเวลา ดังนี้
ประเทศที่เดินทางไปราชการ

ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิราชการ

หลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิราชการ

(ก) ประเทศในทวีปเอเชีย

ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง

ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง

(ข) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ประเทศในทวีปยุโรป หรื อ
ประเทศในทวีปอเมริ กาเหนือ

ไม่เกิน 48 ชัว่ โมง

ไม่เกิน 48 ชัว่ โมง

(ค) ประเทศในอเมริ กาใต้ หรื อ
ประเทศในทวีปแอฟริ กา

ไม่เกิน 72 ชัว่ โมง

ไม่เกิน 72 ชัว่ โมง
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หลักเกณฑ์ และสิ ทธิการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว
ผูเ้ ดินทางมีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการและได้มีการ
เดินทางไปปฏิบตั ิราชการจริ ง ผูม้ ีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว เบิกจ่าย
ได้ตามพระราชกฤษฎี ก าค่ าใช้จ่ายในการเดิ น ทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง มติ ค ณะรั ฐมนตรี กฎหมาย ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์ และหนังสื อ เวีย นสั่ ง การต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ซึ่ งจะเบิกจ่ายได้ดงั ต่อไปนี้
เงินงบประมาณ
1. แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจาปี งบประมาณ และเพิ่มเติ ม
ระหว่างปี ได้รับอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวจากสานักงบประมาณ (ขอ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ
2. ได้รับอนุมตั ิเงินประจางวด หมวดรายจ่ายอื่น จากสานักงบประมาณ
3. ได้รับอนุมตั ิตวั บุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว จากปลัดกระทรวงเจ้า
สังกัดซึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
เงินนอกงบประมาณ /เงินช่ วยเหลือ
1. เงินทุนหมุนเวียน ได้รับอนุ มตั ิประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิ ตวัคซี น
จาหน่าย งบดาเนินงาน หมวดรายจ่ายอื่น จากกระทรวงการคลัง
2. เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ จะต้องได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เปิ ดบัญชีไว้เพื่อ
โครงการนั้นๆ โดยเฉพาะ จากหน่วยงานที่ให้เงินสนับสนุน
3. ได้รับอนุมตั ิตวั บุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว จากปลัดกระทรวงเจ้า
สังกัดซึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
-ผูเ้ ดิ น ทางจะเบิ ก ค่ าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางส าหรั บ คู่ ส มรสได้จะต้องได้รับ อนุ ญ าตจาก
กระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามไปได้ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง ของคู่สมรสได้ในอัตราเดียวกับ
ผูเ้ ดินทาง
-ค่ าเช่ าที่ พ ัก ของผูเ้ ดิ น ทางและคู่ ส มรสให้ เบิ ก ได้เท่ า ที่ จ่ายจริ ง ในอัตราค่ าเช่ าห้ องพัก คู่
ไม่เกินคนละ ร้อยละ 70 ของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวที่ผเู ้ ดินทางมีสิทธิ จะพึงได้รับ
-ผูเ้ ดินทางซึ่ งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้วถ้าไม่ได้เดินทาง ภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ได้รับเงิน ให้นาเงินที่ได้รับแล้วส่ งคืนทันที
-กรณี ผเู ้ ดิ นทางจาเป็ นต้องเดิ นทางล่วงหน้าหรื อไม่สามารถเดิ นทางกลับหลังจากเสร็ จสิ้ น
การปฏิ บตั ิราชการ เพราะเหตุส่วนตัวโดยได้รับอนุ ญาตให้ลากิจหรื อลาพักผ่อน และได้รับอนุ มตั ิเดิ นทาง
สาหรับช่วงเวลาดังกล่าว มีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายได้
-กรณี ที่ผูเ้ ดิ นทางไปราชการเจ็บป่ วยและจาเป็ นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้เบิ กค่าเบี้ ย
เลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พกั สาหรับวันที่พกั นั้นได้ ไม่เกิน 10 วัน หากต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล

7
ให้งดเบิ ก ค่าเช่ าที่ พกั เว้นแต่กรณี จาเป็ น และต้องมี ใบรับ รองแพทย์ที่ท างราชการรั บรอง ในกรณี ไม่ มี
แพทย์ที่ทางราชการรับรองอยูใ่ นท้องที่ที่เกิดเจ็บป่ วย ผูเ้ ดินทางต้องชี้แจงประกอบ
-การเดินทางไปราชการชัว่ คราวของผูร้ ับราชการประจาในต่างประเทศภายในประเทศที่ผู ้
นั้นประจาอยูใ่ ห้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ในอัตรากึ่งหนึ่ง
-กรณี หลักฐานการจ่ายเงิ นเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้มีคาแปลเป็ นภาษาไทย และให้ผใู ้ ช้
สิ ทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคาแปลด้วย
-กรณี เดิ นทางไปปฏิ บตั ิราชการต่างประเทศชัว่ คราวติ ดต่อกันเป็ นเวลาหลายเดื อน และมี
การยืมเงินจากบัตรเครดิตราชการไปใช้จ่ายในต่างประเทศ เมื่อมีการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตราชการทุกครั้ง
ให้ส่ งส าเนาใบเสร็ จรั บ เงิ น และ Sale Slip ทาง E – mail หรื อ ทางช่ อ งทางอื่ นโดยด่ วน เพื่ อจะใช้เป็ น
หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินเพื่อชาระเงินให้กบั ธนาคาร
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กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
ลาดับ
1

ขั้นตอนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบใบสาคัญการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว (กรณีไม่ ได้ ยมื เงิน)
ผังกระบวนการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ ม
เอกสารใบสาคัญ

2
ควบคุมงบประมาณ

3

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบใบสาคัญ

4

ไม่ถูกต้อง

1. สานัก/กอง ส่งเอกสารใบสาคัญ ให้ฝ่ายบริ หารลงทะเบียน
รับ

ฝ่ ายบริ หาร

2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็ นไปตามแผนการ
การเดินทางและกันเงินตามจาแนก ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

ฝ่ ายงบประมาณ

ใบกันเงิน

ระเบียบว่าด้วย การบริ หารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

3. ตรวจสอบการกันเงินงบประมาณ เอกสารหลักฐานการ
อนุมตั ิ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว เสนอผูม้ ี
อานาจอนุมตั ิเบิกจ่าย

ฝ่ ายการเงิน
(ตรวจสอบ
ใบสาคัญ)

แบบ 8708

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
และระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสื อเวียนสัง่ การ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในภาคผนวก ก

4. ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ เห็นชอบลงนามอนุมตั ิ

ถูกต้อง
ลงทะเบียนควบคุมใบสาคัญ

6
เบิกจ่ายเงิน

7
ผูเ้ บิกได้รับเงินเข้าบัญชี/เช็ค

ระบบงานสารบรรณ

คาสัง่ มอบอานาจที่ 96/2557 ลงวันที่ 30 มกราคม
2557 และคาสัง่ มอบอานาจที่ 849/2552 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2552

อนุมตั ิการเบิกจ่าย

5

เอกสารอ้ างอิง

5. เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วลงทะเบียนควบคุมใบสาคัญ บันทึก
วางเบิกส่ งฝ่ ายบัญชี
6.1 ฝ่ ายบัญชีทาขอเบิกในระบบ GFMIS เพือ่ จ่ายเงิน ผ่านส่วน
ราชการ
6.2 ฝ่ ายการเงิน จัดทาเช็คให้กบั ผูเ้ บิก
7.1 ผูเ้ บิกได้รับเงินเข้าบัญชี (กรณี ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
7.2 ผูเ้ บิกได้รับเช็ค

ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายการเงิน
(งานรับ-จ่าย)
ฝ่ ายการเงิน
(งานรับ-จ่าย)

คู่มือปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS
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กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
ลาดับ
1

ขั้นตอนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบใบสาคัญการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว (กรณียมื เงิน)
ผังกระบวนการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ ม
เอกสารใบสาคัญ

2
ควบคุมงบประมาณ

3

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบใบสาคัญ

4

ไม่ถูกต้อง

1. สานัก/กอง ส่งเอกสารใบสาคัญ ให้ฝ่ายบริ หารลงทะเบียน
รับ

ฝ่ ายบริ หาร

2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็ นไปตามแผนการ
การเดินทางและกันเงินตามจาแนก ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

ฝ่ ายงบประมาณ

ใบกันเงิน

ระเบียบว่าด้วย การบริ หารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

3. ตรวจสอบการกันเงินงบประมาณ เอกสารหลักฐานการ
อนุมตั ิ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้อง ครบถ้วนแล้วนา เสนอผูม้ ี
อานาจอนุมตั ิเบิกจ่าย

ฝ่ ายการเงิน
(ตรวจสอบ
ใบสาคัญ)

แบบ 8708

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
และระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสื อเวียนสัง่ การ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในภาคผนวก ก

4. ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ เห็นชอบลงนามอนุมตั ิ

ถูกต้อง
5. โอนล้างลูกหนี้ เงินยืมราชการ
โอนล้างเงินยืม

ระบบงานสารบรรณ

คาสัง่ มอบอานาจที่ 96/2557 ลงวันที่ 30 มกราคม
2557 และคาสัง่ มอบอานาจที่ 849/2552 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2552

อนุมตั ิการเบิกจ่าย

5

เอกสารอ้ างอิง

ฝ่ ายการเงิน
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กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
ลาดับ
1

ขั้นตอนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบใบสาคัญการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว (กรณียมื เงินและเบิกเงินเพิม่ )
ผังกระบวนการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ ม
เอกสารใบสาคัญ

2
ควบคุมงบประมาณ

3

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบใบสาคัญ

4

ไม่ถูกต้อง

1. สานัก/กอง ส่งเอกสารใบสาคัญ ให้ฝ่ายบริ หารลงทะเบียน
รับ

ฝ่ ายบริ หาร

2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็ นไปตามแผนการ
การเดินทางและกันเงินตามจาแนก ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

ฝ่ ายงบประมาณ

ใบกันเงิน

ระเบียบว่าด้วย การบริ หารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

3. ตรวจสอบการกันเงินงบประมาณ เอกสารหลักฐานการ
อนุมตั ิ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้อง ครบถ้วนแล้วนา เสนอผูม้ ี
อานาจอนุมตั ิเบิกจ่าย

ฝ่ ายการเงิน
(ตรวจสอบ
ใบสาคัญ)

แบบ 8708

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
และระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสื อเวียนสัง่ การ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในภาคผนวก ก

4. ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ เห็นชอบลงนามอนุมตั ิ

ถูกต้อง
ลงทะเบียนควบคุมใบสาคัญ

5. เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วลงทะเบียนควบคุมใบสาคัญ ต้นฉบับ
ส่งโอนล้างเงินยืม สาเนาบันทึกวางเบิกส่ งฝ่ ายบัญชี

โอนล้างเงินยืม/เบิกจ่ายเงิน

6.1 ฝ่ ายบัญชีทาขอเบิกในระบบ GFMIS (ส่วนที่เบิกเงินเพิ่ม)
เพื่อจ่ายเงิน ผ่านส่วนราชการ
6.2 ฝ่ ายการเงินโอนล้างลูกหนี้ เงินยืมราชการ/จัดทาเช็คให้กบั ผู ้
เบิกในส่ วนที่เบิกเงินเพิ่ม

6

7
ผูเ้ บิกได้รับเงินเข้าบัญชี/เช็ค

7.1 ผูเ้ บิกได้รับเงินเข้าบัญชี (กรณี ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
7.2 ผูเ้ บิกได้รับเช็ค

ระบบงานสารบรรณ

คาสัง่ มอบอานาจที่ 96/2557 ลงวันที่ 30 มกราคม
2557 และคาสัง่ มอบอานาจที่ 849/2552 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2552

อนุมตั ิการเบิกจ่าย

5

เอกสารอ้ างอิง

ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายการเงิน
(งานรับ-จ่าย)

คู่มือปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS
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บทที่ 3
การเบิกเบีย้ เลีย้ งเดินทาง
1. หลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกเบีย้ เลีย้ งเดินทาง
ผูเ้ ดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวเลือกเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณี เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย
(2) กรณี มิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย
ทั้งนี้ ผูเ้ ดินทางจะเลือกเบิกเบี้ยเลี้ยงในลักษณะใด ให้ใช้ได้เพียงอย่างเดียว ตลอดระยะเวลา
ของการเดิ นทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวนั้นไม่ว่าจะเดิ นทางไปประเทศเดี ยว หรื อ หลายประเทศ
ก็ตาม
(1) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่ าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้ าราชการ
(ระดับ)
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
หรื อตาแหน่งระดับ 8 ลงมา หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสู ง ตาแหน่งประเภทบริ หาร หรื อตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป
หรื อ ตาแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
2,100

3,100

หลักฐานการเบิกจ่ ายเงิน ให้ใช้แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
(2) กรณีมิได้ เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่ าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
บาท : วัน : คน
รายการ
1. ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าภาษี ค่าบริ การที่โรงแรม
ภัตตาคาร หรื อร้านค้าเรี ยกเก็บ
2. ค่าทาความสะอาดเสื้ อผ้า สาหรับระยะเวลาที่เกิน 7 วัน
3. ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด

เบิกได้ เท่าที่
จ่ ายจริง
ไม่เกิน 4,500

เบิกเหมา
จ่ าย
-

ไม่เกิน 500

-

-

ไม่เกิน 500

หมายเหตุ
จานวนเงินที่เหลือ
จ่ายในแต่ละวัน
ห้ามนาไปสมทบ
ในวันถัดไป

12
หลักฐานการเบิกจ่ าย
1) ใบเสร็ จรั บเงิ นค่ าอาหารและเครื่ องดื่ ม ค่าภาษี ค่าบริ ก าร ที่ โรงแรม ภัตตาคาร หรื อ
ร้านค้าเรี ยกเก็บ
2) ใบเสร็ จรับเงินค่าทาความสะอาดเสื้ อผ้า
3) ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (บก. 111) และ ใบสาคัญรับเงิน ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด
2. การนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ งเดินทาง
สาหรับผูร้ ับราชการประจาในต่างประเทศ ให้นบั เวลาตั้งแต่เดินทางจากที่พกั ประจา
ในต่างประเทศหรื อสถานที่ ปฏิ บตั ิ ราชการตามปกติ จนกลับถึ งที่ พกั ประจาในต่างประเทศ หรื อสถานที่
ปฏิ บ ัติ ร าชการตามปกติ แล้ ว แต่ ก รณี แต่ ใ นกรณี เดิ น ทางมายัง ประเทศไทยไม่ ใ ห้ ร วมเวลาตั้ง แต่
ประทับตราหนังสื อเดินทางเข้าประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสื อเดินทางออกจากประเทศไทย
คือ ไม่นบั รวมช่วงเวลาที่อยูใ่ นประเทศไทยนั้นเอง
สาหรับผูร้ ับราชการประจาในประเทศไทย ให้นบั ตั้งแต่เวลาประทับตราหนังสื อเดินทาง
ออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาประทับตราหนังสื อเดินทางเข้าประเทศไทย การประทับตราในหนังสื อ
เดิ น ทางจะระบุ วนั ที่ แต่ ไม่ ไ ด้ระบุ เวลาไว้ ดัง นั้น ให้ ผูเ้ ดิ น ทางบัน ทึ ก รั บ รองเวลาประทับ ตราหนังสื อ
เดินทางออกจากประเทศไทย และเวลาประทับตราหนังสื อเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อใช้เป็ นเวลาในการ
คานวณการเบิกเบี้ยเลี้ยง
ในกรณี ก ารเดิ นทางของข้าราชการในส่ วนราชการที่ ใช้เอกสารอย่างอื่ นซึ่ งมิ ใช่ หนังสื อ
เดินทางเวลาที่ถือว่าเป็ นเวลาเข้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเข้าออกในเอกสารนั้น
การนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ ง
1) กรณีทมี่ ีการพักแรม
1.1 ให้นบั 24 ชัว่ โมงเป็ น 1 วัน
1.2 เศษของวันนับได้เกิน 12 ชัว่ โมง ให้ถือเป็ นเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงได้อีก 1 วัน
1.3 เศษของวันถ้านับได้ไม่เกิน 12 ชัว่ โมงให้ตดั ทิง้
2) กรณีทไี่ ม่ มีการพักแรม
2.1 ให้นบั 24 ชัว่ โมง เป็ น 1 วัน
2.2 กรณี นบั แล้วได้ไม่ถึง 24 ชัว่ โมง แต่นบั ได้เกิน 12 ชัว่ โมง ให้ถือเป็ นเวลาเพื่อ
เบิกเบี้ยเลี้ยงได้อีก 1 วัน
2.3 กรณี นบั แล้วได้ไม่เกิน 12 ชัว่ โมง แต่เกิน 6 ชัว่ โมงขึ้นไป ให้ถือเป็ นเวลา
เพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่ งวัน
3) กรณีลากิจ หรื อ ลาพักผ่ อน ก่ อนการปฏิบั ติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่ มปฏิ บ ตั ิ
ราชการเป็ นต้นไป
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ยกเว้ น ในกรณี ที่ผูเ้ ดิ นทางไปราชการมีเหตุจาเป็ นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิ บตั ิราชการ
ก่อนวันเริ่ มปฏิ บตั ิราชการ ให้นับเวลาเพื่อคานวณเบี้ ยเลี้ ยงเดิ นทางตั้งแต่เวลาเข้าที่ พกั ในท้องที่ ที่ปฏิ บตั ิ
ราชการ ทั้งนี้ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง นับถึงเวลาเริ่ มปฏิบตั ิราชการ
4) กรณีลากิจ หรือ ลาพักผ่ อน หลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิ ทธิ ในการ
เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้ นสุ ดลงเมื่อสิ้ นสุ ดเวลาการปฏิบตั ิราชการ
ตัวอย่างการนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ งเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว แต่ ละกรณี
1. ตัวอย่างการนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ งเดินทาง กรณีเดินทางตามระยะเวลาทีไ่ ด้ รับอนุมัติให้ ไปปฏิบัติ
ราชการ
นายสมชาย สุ ดดี ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขา
ปนเปื้ อน ณ สหพันธรัฐรัสเซี ย ระหว่างวันที่ 7 – 14 เมษายน 2556 (รวมวันเดินทาง) โดยออกเดินทางจาก
บ้านพัก วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 06.00 น. และ กลับถึงบ้านพัก วันที่ 14 เมษายน 2556 เวลา 09.15
น. ทั้งนี้ผเู ้ ดินทางได้บนั ทึกรับรองเวลา ประทับตราออกจากประเทศไทย วันที่ 7 เมษายน 2556
เวลา 07.40 น. และ เวลาประทับตราเข้าประเทศไทย วันที่ 14 เมษายน 2556 เวลา 08.00 น.
 ให้นบั เวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาที่ประทับตราหนังสื อเดินทางออกจาก
ประเทศไทย จนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสื อเดินทางเข้าประเทศไทย
7 เม.ย. 56
ประทับตราหนังสื อเดินทาง
ออกจากประเทศไทย
เวลา 07.40 น.

14 เม.ย. 56
ประทับตราหนังสื เดินทาง
เข้าประเทศไทย
เวลา 08.00 น.
1 วัน

เริ่มนับ วันที่
เวลา

7
7.40 น.

1 วัน
8
7.40 น.

1 วัน
9
7.40 น.

1 วัน
10
7.40 น.

1 วัน
11
7.40 น.

1 วัน
12
7.40 น.

1 วัน 20 นาที
13
7.40 น.

14
8.00 น.

การนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ ง
1. เริ่ มนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยง ตั้งแต่เวลาที่ประทับตราหนังสื อเดินทางออกจาก
ประเทศไทย ที่ผเู้ ดินทางบันทึกไว้ คือ วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 07.40 น.
2. สิ้ นสุ ดการนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยง ตามเวลาที่ประทับตราหนังสื อเดินทางเข้า
ประเทศไทย ที่ผเู้ ดินทางบันทึกไว้ คือ วันที่ 14 เมษายน 2556 เวลา 08.00 น.
3. รวมนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ 7 วัน 20 นาที
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สิ ทธิการเบิก นายสมชาย สุ ดดี มีสิทธิ เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ 7 วัน (เนื่องจากเศษ
ของวันไม่เกิน 12 ชัว่ โมงให้ตดั ทิง้ )
2. ตัวอย่างการนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ งเดินทาง กรณีลากิจ หรือ ลาพักผ่อน ก่ อนการปฏิบัติราชการ
นายอดิศกั ดิ์ ศรี สม ได้รับอนุ มตั ิให้เดินทางไปเข้าร่ วมประชุมวิชาการที่ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย โดยกาหนดการประชุมเริ่ มวันที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา
16.00 น. โดยนายอดิ ศกั ดิ์ ได้รับอนุ ญาตให้ลาพักผ่อน วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2556 และ ได้รับอนุ มตั ิให้
เดิ น ทางไปประชุ ม วิ ช าการตั้ง แต่ ว นั ที่ 8 – 14 มี น าคม 2556 ทั้ง นี้ ผู ้เดิ น ทางได้บ ัน ทึ ก รั บ รองเวลา
ประทับตราออกจากประเทศไทย วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 04.20 น. และ เวลาประทับตราเข้าประเทศ
ไทย วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 23.15 น.
 ให้นบั เวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่ มปฏิบตั ิราชการ (เริ่ มประชุมวิชาการ) เป็ นต้น
ไปจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสื อเดินทางเข้าประเทศไทย
ดังนั้นจึงต้ องแนบหลักฐานการปฏิบัติราชการ (ตารางการประชุ มวิชาการ ประกอบการเบิกจ่ าย)
8 มี.ค. 56
ลาพักผ่อน

9 มี.ค. 56
ลาพักผ่อน

10 มี.ค. 56
เริ่ มการประชุม
เวลา 9.00 น.

14 มี.ค. 56
สิ้นสุดการประชุม
เวลา 16.00 น.

1 วัน
เริ่มนับ วันที่
เวลา
8 มี.ค. 56
ประทับตราหนังสื อ
เดินทางออกจากประเทศไทย
เวลา 04.20 น.

10
9.00 น.

1 วัน
11
9.00 น.

1 วัน
12
9.00 น.

1 วัน 14 ชม. 15 นาที
13
9.00 น.

14
23.15 น.

14 มี.ค. 56
ประทับตราหนังสื อ
เดินทางเข้าประเทศไทย
เวลา 23.15 น.

การนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ ง
1. เริ่ มนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยง ตั้งแต่เวลาเริ่ มประชุมตามกาหนดการ คือ วันที่ 10
มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น.
2. สิ้ น สุ ด การนับ เวลาเพื่ อ ค านวณเบี้ ย เลี้ ย งตามเวลาที่ ป ระทับ ตราหนังสื อเดิ น ทางเข้า
ประเทศไทย ผูเ้ ดินทางได้บนั ทึกไว้ คือ วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 23.15 น.
3. รวมนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ ได้ 4 วัน 14 ชัว่ โมง 15 นาที

15
สิ ทธิการเบิก นายอดิศกั ดิ์ ศรี สม มีสิทธิ เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ 5 วัน (เนื่องจาก
เศษของวันเกิน 12 ชัว่ โมง ถือเป็ นเวลาเบิกเบี้ยเลี้ยงได้อีก 1 วัน)
3. ตัวอย่างการนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ งเดินทาง กรณีลากิจ หรือลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ราชการ
นางสมใจ มีสุข ได้รับอนุ มตั ิให้เดินทางไปเข้าร่ วมประชุมวิชาการ ที่ประเทศไต้หวัน โดย
กาหนดการประชุมเริ่ มวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 16.00 น.
โดยนางสมใจ ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อน วันที่ 20 - 21 มกราคม 2556 และ ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไป
ประชุ มวิชาการตั้งแต่วนั ที่ 15 – 21 มกราคม 2556 ทั้งนี้ ผเู ้ ดินทางได้บนั ทึกรับรองเวลาประทับตราออก
จากประเทศไทย วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 02.30 น. และ เวลาประทับตราเข้าประเทศไทย วันที่
21 มกราคม 2556 เวลา 22.30 น.
 ให้นบั เวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาที่ประทับตราหนังสื อเดินทางออกจาก
ประเทศไทยจนถึงสิ้ นสุ ดเวลาการปฏิบตั ิราชการ (ตามตัวอย่างคือ สิ้ นสุ ดการประชุมวิชาการ)
15 ม.ค. 56
เริ่ มการประชุม
เวลา 9.00 น.

19 ม.ค. 56
20 ม.ค. 56
สิ้นสุดการ
ลาพักผ่อน
การประชุม เวลา 16.00 น.
1 วัน

เริ่มนับ วันที่ 15
เวลา 02.30 น.

1 วัน
16
02.30 น.

15 ม.ค. 56
ประทับตราหนังสือ
เดินทางออกจากประเทศไทย
เวลา 02.30 น.

1 วัน
17
02.30 น.

21 ม.ค. 56
ลาพักผ่อน

13 ช.ม. 30 นาที
18
02.30 น.

19
16.00 น.
21 ม.ค. 56
ประทับตราหนังสื อ
เดินทางเข้าประเทศไทย
เวลา 22.30 น.

การนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ ง
1. เริ่ มนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยง ตั้งแต่เวลาประทับตราหนังสื อเดินทางออกจากประเทศ
ไทย ที่ผเู้ ดินทางบันทึกไว้ คือ วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 02.30 น.
2. สิ้ นสุ ดการนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงตามเวลาสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิราชการ (การประชุม
วิชาการ) ตามกาหนดการ คือ วันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 16.00 น.
3. รวมนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ ได้ 3 วัน 13 ชัว่ โมง 30 นาที
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สิ ทธิการเบิก นางสมใจ มีสุข มีสิทธิ เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ 4 วัน (เนื่องจากเศษ
ของวันเกิน 12 ชัว่ โมง ถือเป็ นเวลาเบิกเบี้ยเลี้ยงได้อีก 1 วัน)
4. ตัวอย่ างการนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ งเดินทาง กรณีลากิจ หรือลาพักผ่อน ก่ อนการปฏิบัติราชการ
ตามคาสั่ งและผู้เดินทางมีเหตุจาเป็ นต้ องพักแรมในท้ องที่ ทีไ่ ปปฏิบัติราชการก่ อนวันเริ่ มปฏิบัติราชการ
นายวินยั มีสมได้รับอนุ มตั ิให้เดิ นทางไปเข้าร่ วมประชุมวิชาการที่กรุ งจาการ์ ตา ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย โดยกาหนดการประชุ มเริ่ มวันที่ 10 สิ งหาคม 2556 เวลา 8.00 น. ถึ งวันที่ 14
สิ งหาคม 2556 เวลา 16.00 น. โดยนายวินยั ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อน วันที่ 8 - 9 สิ งหาคม 2556 และ
ได้รับอนุ มตั ิให้เดิ นทางไปประชุ มวิชาการตั้งแต่วนั ที่ 8 – 14 สิ งหาคม 2556 (ครอบคลุมระยะเวลาที่ลา
พัก ผ่อน) โดยช่ วงที่ ลาพัก ผ่อน นายวินัยได้เดิ นทางไปท าภารกิ จส่ วนตัวที่ เกาะบาหลี และในวันที่ 9
สิ งหาคม 2556 นายวินยั ได้เดินทางจากเกาะบาหลี เข้ามาพักค้างในกรุ งจาการ์ ตาและ เข้าพักที่โรงแรมใน
กรุ งจาการ์ ตา เวลา 19.00 น. เพื่อเตรี ยมเข้าร่ วมประชุ ม ในวันที่ 10 สิ งหาคม 2556 เนื่ องจากระยะทาง
จากเกาะบาหลี ถึงเมืองจาการ์ ตา ถ้าเดิ นทางเช้าของวันที่ 10 สิ งหาคม 2556 จะเข้าร่ วมประชุ มไม่ท นั
ทั้งนี้ ผเู ้ ดินทางได้บนั ทึกรับรองเวลาประทับตราออกจากประเทศไทย วันที่ 8 สิ งหาคม 2556 เวลา 04.00
น. และ เวลาประทับตราเข้าประเทศไทย วันที่ 14 สิ งหาคม 2556 เวลา 23.00 น.
 ให้ นับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ งเดินทางตั้งแต่ เวลาเข้ าทีพ่ ักในท้องทีท่ ี่ปฏิบัติราชการ ทั้งนีไ้ ม่ เกิน
24 ชั่วโมง นับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ
8 ส.ค. 56
ลาพักผ่อน

9 ส.ค. 56
10 ส.ค. 56
ลาพักผ่อนและ
เริ่ มการประชุม
เข้าที่พกั เวลา 19.00 น. เวลา 8.00 น.
1 วัน

เริ่มนับ วันที่
เวลา

9
19.00 น.

8 ส.ค. 56
ประทับตราหนังสื อ
เดินทางออกจากประเทศไทย
เวลา 04.00 น.

1 วัน
10
19.00 น.

14 ส.ค. 56
สิ้นสุดการประชุม
เวลา 16.00 น.
1 วัน

11
19.00 น.

1 วัน
12
19.00 น.

1 วัน 4 ชม.
13
19.00 น.

14
23.00 น.

14 ส.ค. 56
ประทับตราหนังสื อ
เดินทางเข้าประเทศไทย
เวลา 23.00 น.
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การนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ ง
1. เริ่ มนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยง ตั้งแต่เวลาเข้าที่พกั ในท้องที่ที่ปฏิบตั ิราชการ คือ วันที่
9 สิ งหาคม 2556 เวลา 19.00 น.
2. สิ้ นสุ ดการนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงตามเวลาที่ประทับตราหนังสื อเดินทางเข้า
ประเทศไทย ผูเ้ ดินทางได้บนั ทึกไว้ คือ วันที่ 14 สิ งหาคม 2556 เวลา 23.00 น.
3. รวมนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศได้ 5 วัน 4 ชัว่ โมง
สิ ทธิการเบิก นายวินยั มีสม มีสิทธิ เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ 5 วัน (เนื่องจากเศษ
ของวันไม่เกิน 12 ชัว่ โมง ให้ตดั ทิง้ )
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บทที่ 4
การเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั
1. หลักเกณฑ์ การเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั
(1) ผูเ้ ดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวที่จาเป็ นต้องพักแรม
(2) เบิกค่าเช่าที่พกั ได้เท่าที่จ่ายจริ งตามสิ ทธิ ที่ตนได้รับ
ยกเว้น
 การพักแรมในยานพาหนะ
 การพักแรมซึ่งทางราชการจัดทีพ่ กั ไว้ให้
 การพักบ้ านตนเอง/คู่สมรส/ญาติพนี่ ้ อง
1.1 กรณีลากิจ หรือ ลาพักผ่อน ก่ อนการปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าที่พกั ตั้งแต่วนั ที่เริ่ มปฏิบตั ิ
ราชการ
ยกเว้น กรณี ผเู้ ดินทางมีเหตุจาเป็ นต้องพักแรมในท้องที่ปฏิบตั ิราชการก่อนวันเริ่ มปฏิบตั ิ
ราชการ ให้เบิกค่าเช่าที่พกั ก่อนได้ไม่เกิน 1 วัน ทั้งนี้ผเู ้ ดินทางต้องรับรองตนเองในการเบิกค่าเช่าที่พกั
ดังกล่าวด้วย
1.2 กรณีลากิจ หรือ ลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าเช่าที่พกั ถึงเวลา
สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิราชการ
1.3 กรณีผ้ เู ดินทางนาบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ มีสิทธิเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปพักรวมอยู่ด้วย
ผูเ้ ดินทางต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่มขึ้นจากสิ ทธิ ของผูเ้ ดินทาง
1.4 ค่ าเช่ าทีพ่ กั ของผู้เดินทางไปราชการในกรณีต่อไปนี้เป็ นดุลยพินิจของหัวหน้ าส่ วน
ราชการเจ้ าของงบประมาณพิจารณาอนุมัติให้ เบิกได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริงตามความจาเป็ น เหมาะสม และ
ประหยัด หรือเบิกตามสิ ทธิของผู้เดินทาง
1) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
2) การเดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจร่ วมกับหัวหน้าคณะผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ระดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสู ง ตาแหน่งประเภทบริ หาร หรื อตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป
หรื อ ตาแหน่งที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิ ทธิ ของหัวหน้าคณะ
3) การเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาธุ รกิจ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอื่น
ซึ่ งหน่วยงานที่เชิ ญหรื อประเทศเจ้าภาพ กาหนดให้ผเู ้ ดินทางพักแรมในสถานที่ที่
จัดเตรี ยมไว้ให้หรื อสารองที่พกั ให้ซ่ ึ งมิใช่กรณี ที่ส่วนราชการหรื อผูเ้ ดินทางร้องขอ
หรื อกระทาการใด ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เชิ ญหรื อประเทศเจ้าภาพกาหนดที่พกั หรื อ
จัดเตรี ยมที่พกั ตามความต้องการของส่ วนราชการหรื อผูเ้ ดินทาง
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4) การเดิ น ทางไปประเทศที่ มี ส ถานการณ์ ไ ม่ ป ลอดภัย ยากจน ทุ รกัน ดาร หรื อ อยู่
ในช่ วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรื อสถานที่พกั แรมที่มีอตั ราค่าเช่ าตามสิ ทธิ ถูกสารองเต็ม
หมด
2. สิ ทธิการเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั
2.1 กรณีเดินทางไปราชการคนเดียว
 เบิกค่าที่พกั ได้เท่าที่จ่ายจริ งตามสิ ทธิ ที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว
2.2 กรณีเดินทางไปราชเป็ นหมู่คณะ
 ผูด้ ารงตาแหน่ งประเภทอานวยการระดับ ต้น ตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบตั ิการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน ระดับ
ชานาญงาน และ ระดับอาวุโส หรื อ ตาแหน่ งระดับ 8 ลงมา หรื อ ตาแหน่ งที่เทียบเท่า ให้พกั แรมรวมกัน
2 คน ต่อ 1 ห้อง ให้เบิกค่าเช่าที่พกั ได้เท่าที่จ่ายจริ งในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละ 70 ของ
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว หากแยกพักคนเดียวให้เบิกได้ในอัตราเดียวกัน
ยกเว้น กรณี ไม่เหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นที่ไม่อาจพักรวมกับผูอ้ ื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่
จ่ายจริ งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
 ผู้ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดับ ต้น และระดับ สู ง ต าแหน่ ง ประเภท
อานวยการระดับสู ง ตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับเชี่ ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่ งประเภท
ทัว่ ไป ระดับทักษะพิเศษ หรื อตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าเช่าที่พกั ได้เท่าที่
จ่ายจริ งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
 ผูด้ ารงตาแหน่ งประเภทบริ หารระดับสู ง หรื อตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุ ณ วุฒิ หรื อ ตาแหน่ งระดับ 10 ขึ้ นไป หรื อตาแหน่ งที่ เที ยบเท่ า ซึ่ งเป็ นหัวหน้าคณะหากมี ค วาม
จาเป็ นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พกั เพื่อเป็ นที่ประสานงานของคณะ หรื อกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่า
เช่ าที่พกั ได้เพิ่มขึ้นสาหรับห้องพักอีก 1 ห้อง ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดี ยว หรื อ จะเบิกค่าเช่ าห้องชุ ด
แทนก็ได้ แต่ตอ้ งมีอตั ราไม่เกิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
กรณีเหตุไม่ เหมาะสมจะพักร่ วมกัน ได้ แก่
 เป็ นผูเ้ ดินทางต่างเพศ มิได้เป็ นคู่สมรสกัน
 เป็ นหัวหน้าคณะระดับ 8 หรื อเทียบเท่า
 เป็ นหัวหน้าสานักงาน หรื อหน่ วยงาน ระดับ 7-8 หรื อเทียบเท่าไม่ตอ้ งพักรวม
กับระดับอื่น
กรณีมีเหตุจาเป็ นไม่ อาจพักรวมกับผู้อนื่ ได้ แก่
 เป็ นโรคติดต่อที่แพทย์รับรองว่าการพักรวมกับผูอ้ ื่นจะเป็ นอันตรายร้ายแรงต่อผู ้
พักร่ วมด้วย
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 ผูเ้ ดิ นทางฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งสมัครใจแยกพักคนเดี ย วแต่อีกฝ่ ายหนึ่ งไม่ได้มีความ
ต้องการจะแยกพัก ซึ่ งจาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะการกระทาของอีกฝ่ าย
ให้ถือว่าฝ่ ายหลังมี ความจาเป็ นที่ ไม่อาจพัก รวมกับ ผูอ้ ื่ นได้ ให้เบิ ก ค่าเช่ าที่ พ กั
เท่าที่ จ่ายจริ งในอัตราค่าเช่ าห้องพักคนเดี ยวไม่เกิ นวงเงิ นที่ กาหนด สาหรับฝ่ าย
แรกให้เบิกได้ตามสิ ทธิ หอ้ งพักคู่ของโรงแรมที่เข้าพัก
 กรณี ที่มี เหตุ จาเป็ นไม่อาจพักรวมกันได้ ให้หัวหน้าส่ วนราชการเจ้าสังกัดหรื อผูท้ ี่ หัวหน้าส่ วน
ราชการ มอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิตามความจาเป็ นโดยประหยัด
2.3 กรณีผ้ ูเดินทางในหน้ าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาเป็ นหัวหน้ าคณะ เพื่อประโยชน์
ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการ
 ให้พกั แรมในที่เดียวกับผูบ้ งั คับบัญชา
 เบิกค่าเช่ าที่ พกั ได้เท่าที่จ่ายจริ งตามสิ ทธิ ที่ตนเองได้รับ หรื อเบิ กในอัตราต่ าสุ ด
ของที่พกั นั้นแล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
 ในกรณี ผเู้ ดินทางในหน้าที่เลขานุการกับผูบ้ งั คับบัญชามีหลายคน ให้มีสิทธิ เบิก
ค่าเช่าที่พกั ได้เพียงหนึ่งคน ส่ วนเลขานุการคนอื่น ๆ ให้เบิกได้ตามสิ ทธิของตน
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3. อัตราค่ าเช่ าทีพ่ กั
3.1 ค่ าเช่ าทีพ่ กั ในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว
อัตราสาหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน) กรณีพกั เดีย่ ว
ข้ าราชการ
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับ
อาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญการพิเศษ ลงมา
ตาแหน่งประเภท อานวยการระดับ
ต้น หรื อตาแหน่งระดับ 8 ลงมา หรื อ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับ
ทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่ง
ประเภทบริ หาร หรื อตาแหน่งระดับ 9
ขึ้นไป หรื อ ตาแหน่งที่เทียบเท่า

อัตราสาหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน) กรณีพกั คู่

ประเภท ก.

ประเภท ข.

ประเภท ค.

ประเภท ง.

ประเภท จ.

ประเภท ก.

ประเภท ข.

ประเภท ค.

ไม่เกิน
7,500

ไม่เกิน
5,000

ไม่เกิน
3,100

ไม่เกิน
3,500

ไม่เกิน
2,170

ไม่เกิน
7,000

ไม่เกิน
4,500

ไม่เกิน
9,375
(เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 25)
ไม่เกิน
12,500
(เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 25)

ไม่เกิน
5,250

ไม่เกิน
10,000

ไม่เกิน
10,500
(เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 40)
ไม่เกิน
14,000
(เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 40)

ไม่เกิน
7,000

ไม่เกิน
4,900

ไม่เกิน
3,150

ประเภท ง.

ประเภท จ.

ไม่เกิน
ไม่เกิน
7,350
6,562.50
(เพิ่มขึ้นจาก (เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก. ประเภท ก.
อีกไม่เกิน อีกไม่เกิน
ร้อยละ 40) ร้อยละ 25)
ไม่เกิน
ไม่เกิน
9,800
8,750
(เพิ่มขึ้นจาก (เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก. ประเภท ก.
อีกไม่เกิน อีกไม่เกิน
ร้อยละ 40) ร้อยละ 25)
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3.2 ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. แคนาดา
2. เครื อรัฐออสเตรเลีย
3. ไต้หวัน
4. เติร์กเมนิสถาน
5. นิวซีแลนด์
6. บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา
7. ปาปั วนิวกีนี
8. มาเลเซีย
9. ราชรัฐโมนาโก
10. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
11. ราชรัฐอันดอร์ รา
12. ราชอาณาจักรกัมพูชา
13. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
14. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
15. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
16. ราชอาณาจักรโมร็ อกโก
17. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
18. ราชอาณาจักรสวีเดน
19. รัฐสุ ลต่านโอมาน
20. โรมาเนีย
21. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
22. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
23. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
24. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
25. สาธารณรัฐโครเอเชีย
26. สาธารณรัฐชิลี
27. สาธารณรัฐเช็ก
28. สาธารณรัฐตุรกี
29. สาธารณรัฐบัลแกเรี ย
30. สาธารณรัฐประชาชนจีน
31. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรี ย
32. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต

23
33. สาธารณรัฐเปรู
34. สาธารณรัฐโปแลนด์
35. สาธารณรัฐฟิ นแลนด์
36. สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
37. สาธารณรัฐมอริ เซียส
38. สาธารณรัฐมอลตา
39. สาธารณรัฐโมซัมบิก
40. สาธารณรัฐเยเมน
41. สาธารณรัฐลิทวั เนีย
42. สาธารณรัฐสโลวัก
43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
44. สาธารณรัฐออสเตรี ย
45. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
46. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
47. สาธารณรัฐอินเดีย
48. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
49. สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้
50. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
51. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
52. สาธารณรัฐฮังการี
53. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรี ซ)
54. ฮ่องกง
3.3 ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. เครื อรัฐบาฮามาส
2. จอร์ เจีย
3. จาเมกา
4. เนการาบรู ไนดารุ สซาลาม
5. มาซิโดเนีย
6. ยูเครน
7. รัฐกาตาร์
8. รัฐคูเวต
9. รัฐบาห์เรน
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10. รัฐอิสราเอล
11. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
12. ราชอาณาจักรตองกา
13. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
14. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรี ย
15. สหภาพพม่า
16. สหรัฐเม็กซิโก
17. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
18. สาธารณรัฐกานา
19. สาธารณรัฐแกมเบีย
20. สาธารณรัฐโกตดิววั ร์ (ไอเวอรี่ โคส)
21. สาธารณรัฐคอสตาริ กา
22. สาธารณรัฐคีร์กิซ
23. สาธารณรัฐเคนยา
24. สาธารณรัฐแคเมอรู น
25. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
26. สาธารณรัฐจิบูตี
27. สาธารณรัฐชาด
28. สาธารณรัฐซิมบับเว
29. สาธารณรัฐเซเนกัล
30. สาธาu3619 รณรัฐแซมเบีย
31. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
32. สาธารณรัฐไซปรัส
33. สาธารณรัฐตริ นิแดดและโตเบโก
34. สาธารณรัฐตูนิเซีย
35. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
36. สาธารณรัฐเนปาล
37. สาธารณรัฐไนเจอร์
38. สาธารณรัฐบุรุนดี
39. สาธารณรัฐเบนิน
40. สาธารณรัฐเบลารุ ส
41. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
42. สาธารณรัฐปานามา
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43. สาธารณรัฐมอลโดวา
44. สาธารณรัฐมาลี
45. สาธารณรัฐยูกนั ดา
46. สาธารณรัฐลัตเวีย
47. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี ลงั กา
48. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
49. สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา
50. สาธารณรัฐอาร์ เมเนีย
51. สาธารณรัฐอาหรับซีเรี ย
52. สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์
53. สาธารณรัฐอิรัก
54. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
55. สาธารณรัฐอิสลามมอริ เตเนีย
56. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน
57. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
58. สาธารณรัฐแอฟริ กากลาง
3.4 ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดในประเภท ก.
ประเภท ข. ประเภท ง. และประเภท จ.
3.5 ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. ญี่ปุ่น
2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3. สหพันธรัฐรัสเซีย
4. สมาพันธรัฐสวิส
5. สาธารณรัฐอิตาลี
3.6 ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. ราชอาณาจักรเบลเยีย่ ม
2. ราชอาณาจักรสเปน
3. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
4. สหรัฐอเมริ กา
5. สหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่และไอร์ แลนด์เหนื อ
6. สาธารณรัฐโปรตุเกส
7. สาธารณรัฐสิ งคโปร์

26
4. หลักฐานการเบิกจ่ ายเงินค่ าเช่ าทีพ่ กั
4.1 การเบิกค่าเช่าที่พกั ให้ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายดังนี้
(1) แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
(2) ใบเสร็ จรับเงินค่าที่พกั และใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio)
(3) หรื อใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) ที่มีขอ้ ความแสดงว่าได้รับชาระเงิน
ค่าเช่าที่พกั เรี ยบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรื อที่พกั แรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และ
จานวนเงินที่ได้รับ ทั้งนี้ใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) ต้องมีรายการดังนี้
 ชื่อโรงแรมและสถานที่ต้ งั
 ชื่อ – สกุล ผูเ้ ข้าพัก
 วัน เดือน ปี และ เวลาที่เข้าพัก
 จานวนผูเ้ ข้าพักในแต่ละห้อง
 อัตราค่าเช่าที่พกั และจานวนวันที่เข้าพัก
 รายละเอียดของรายการค่าเช่าห้องพัก ค่าภาษี ค่าบริ การ และ จานวนเงินรวม
(4) ใบแจ้งรายการค่าเช่าที่พกั ที่บนั ทึกด้วยเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุชื่อผูเ้ ข้าพัก วัน
เดือน ปี รายละเอียดค่าที่พกั รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่แสดงว่าได้รับชาระเงินจากผูเ้ ดินทางแล้ว โดยไม่ตอ้ งมี
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรื อที่พกั แรมก็ได้ แต่ผเู ้ ดินทางจะต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าได้
ชาระค่าเช่าที่พกั ตามจานวนที่เรี ยกเก็บจริ ง
4.2 กรณี เบิกค่าเช่าที่พกั ในอัตราห้องพักคู่ ผู้เดินทางอยู่ต่างสั งกัดกัน แต่ตอ้ งใช้
ใบเสร็ จรับเงินและหรื อใบเจ้งรายการของโรงแรม หรื อที่พกั แรมชุดเดียวกัน ให้ใช้หลักฐานดังนี้
(1) ให้ผเู้ ดินทางฝ่ ายหนึ่งใช้ ต้นฉบับ
(2) ให้อีกฝ่ ายหนึ่งใช้ สาเนา โดยให้รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ให้ทาบันทึกแนบท้ายระบุวา่ รายการใดที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดจะเป็ นผูเ้ บิกฝ่ ายเดียว
และรายการใดทั้งคู่จะเป็ นผูเ้ บิกฝ่ ายละจานวนเท่าใด ทั้งต้นฉบับและสาเนาให้ผเู ้ ดินทางทั้งคู่ลงลายมือชื่อ
ในแต่ละฉบับ
4.3 กรณี ที่เจ้าภาพผูจ้ ดั ประชุมเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บค่าเช่าที่พกั จากผูเ้ ดินทางโดยตรง ให้ใช้
ใบเสร็ จรับเงินหรื อใบแจ้งรายการที่เจ้าภาพผูจ้ ดั ประชุมเรี ยกเก็บค่าเช่าที่พกั เป็ นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
4.4 กรณี ชาระด้วยบัตรเครดิตส่ วนตัว ให้แนบใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตจาก
ธนาคารประกอบการเบิกจ่ายด้วย
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ตัวอย่างการเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั เดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว แต่ ละกรณี
1. ตัวอย่ างการเบิกค่ าเช่ าทีพ่ ัก กรณีลากิจ หรือ ลาพักผ่อน ก่อนการปฏิบัติราชการ
นายอดิศกั ดิ์ ศรี สม ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปเข้าร่ วมประชุมวิชาการที่ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย โดยกาหนดการประชุ มเริ่ มวันที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา
16.00 น. โดยนายอดิศกั ดิ์ ได้รับอนุ ญาตให้ลาพักผ่อน วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2556 และ ได้รับอนุมตั ิให้
เดินทางไปประชุมวิชาการตั้งแต่วนั ที่ 8 - 14 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ผเู ้ ดินทางได้บนั ทึกรับรองเวลา
ประทับตราออกจากประเทศไทย วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 04.20 น. และเวลาประทับตราเข้าประเทศ
ไทย วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 23.15 น.
 ให้ เบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั ตั้งแต่ เริ่มปฏิบัติราชการ
8 มี.ค. 56
ลาพักผ่อน

9 มี.ค. 56
ลาพักผ่อน

เริ่มนับ วันที่
เดินทางออกจากประเทศไทย
วันที่ 8 มี.ค. 56

10 มี.ค. 56
เริ่มการประชุม
เวลา 9.00 น.

1 วัน
10

14 มี.ค. 56
สิ้นสุ ดการประชุม
เวลา 16.00 น.

1 วัน
11

1 วัน
12

1 วัน
13

14
เดินทางกลับถึงประเทศไทย
วันที่ 14 มี.ค. 56

สิ ทธิการเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั
นายอดิ ศกั ดิ์ ศรี สม มี สิทธิ เบิ กค่าเช่ าที่ พกั ตั้งแต่ วันที่เริ่ มปฏิบัติ ราชการ (วันที่เริ่ มประชุ ม
ตามกาหนดการ) คือ วันที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น ถึงวันสิ้ นสุ ดการประชุม คือ วันที่ 14 มีนาคม
2556 เวลา 16.00 น. เบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั ได้ 4 วัน
2. ตัวอย่างการเบิกค่ าเช่ าที่พกั กรณีลากิจ หรือลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ
นางสมใจ มีสุข ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปเข้าร่ วมประชุมวิชาการ ที่ประเทศไต้หวัน โดย
กาหนดการประชุมเริ่ มวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 16.00 น.
โดยนางสมใจ ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อน วันที่ 20 - 21 มกราคม 2556 และ ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไป
ประชุมวิชาการตั้งแต่วนั ที่ 15 – 21 มกราคม 2556 (ครอบคลุมระยะเวลาพักผ่อน) ทั้งนี้ผเู ้ ดินทางได้
บันทึกรับรองเวลาประทับตราออกจากประเทศไทย วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 02.30 น. และ เวลา
ประทับตราเข้าประเทศไทย วันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 22.30 น
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 ให้ เบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั ถึงเวลาสิ้ นสุ ดการปฏิบัติราชการ
15 ม.ค. 56
เริ่มการประชุม
เวลา 9.00 น.

เริ่มนับ วันที่

19 ม.ค. 56
20 ม.ค. 56
สิ้นสุ ดการ
ลาพักผ่อน
ประชุมเวลา 16.00 น.

1 วัน
15

1 วัน
16

1 วัน
17

1 วัน
18

เดินทางออกจากประเทศไทย
วันที่ 15 ม.ค. 56

21 ม.ค. 56
ลาพักผ่อน

19
เดินทางกลับถึงประเทศไทย
วันที่ 21 ม.ค. 56

สิ ทธิการเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั
นางสมใจ มีสม มีสิทธิ เบิกค่าเช่าที่พกั ตั้งแต่วนั ที่เดินทางไปเข้าร่ วมประชุม คือ วันที่ 15
มกราคม 2556 ถึงวันสิ้ นสุ ดการประชุม คือ วันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 16.00 น. เบิกค่าเช่าที่พกั ได้ 4 วัน
3. ตัวอย่ างการเบิกค่ าเช่ าทีพ่ ัก กรณีลากิจ หรือลาพักผ่ อน ก่ อนการปฏิบัติราชการตามคาสั่ งและผู้เดินทาง
มีความจาเป็ นต้ องพักแรมในท้องที่ ทีไ่ ปปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ
นายวินยั มีสมได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปเข้าร่ วมประชุมวิชาการที่กรุ งจาการ์ตา ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซี ย โดยกาหนดการประชุมเริ่ มวันที่ 10 สิ งหาคม 2556 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 14
สิ งหาคม 2556 เวลา 16.00 น. โดยนายวินยั ได้รับอนุ ญาตให้ลาพักผ่อน วันที่ 8 - 9 สิ งหาคม 2556
และ ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปประชุมวิชาการตั้งแต่วนั ที่ 8 – 14 สิ งหาคม 2556 โดยช่วงที่ลาพักผ่อน
นายวินยั ได้เดินทางไปทาภารกิจส่ วนตัวที่ เกาะบาหลี และในวันที่ 9 สิ งหาคม 2556 นายวินยั ได้เดินทาง
จากเกาะบาหลี เข้ามาพักค้างในกรุ งจาการ์ ตาและ เข้าพักที่โรงแรมในกรุ งจาการ์ ตา เวลา 19.00 น. เพื่อเข้า
ร่ วมประชุม ในวันที่ 10 สิ งหาคม 2556 เนื่องจากระยะทางจากเกาะบาหลีถึงเมืองจาการ์ตา ถ้าเดินทางเช้า
ของวันที่ 10 สิ งหาคม 2556 จะเข้าร่ วมประชุมไม่ทนั ทั้งนี้ผเู ้ ดินทางได้บนั ทึกรับรองเวลาประทับตรา
ออกจากประเทศไทย วันที่ 8 สิ งหาคม 2556 เวลา 04.00 น. และ เวลาประทับตราเข้าประเทศไทย
วันที่ 14 สิ งหาคม 2556 เวลา 23.00 น.
 ให้ เบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการได้ ไม่ เกิน 1 วัน
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8 ส.ค. 56
ลาพักผ่อน

9 ส.ค. 56
ลาพักผ่อน

1 วัน
เริ่มนับ วันที่ 9
เดินทางออกจากประเทศไทย
วันที่ 8 ส.ค. 56

10 ส.ค. 56
เริ่มการประชุม
เวลา 8.00 น.

1 วัน
10

1 วัน
11

14 ส.ค. 56
สิ้นสุ ดการประชุม
เวลา 16.00 น.

1 วัน
12

1 วัน
13

14
เดินทางกลับถึงประเทศไทย
วันที่ 14 ส.ค. 56

สิ ทธิการเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั
นายวินยั มีสม มีสิทธิ เบิกค่าเช่าที่พกั ที่กรุ งจาการ์ ตา ในคืนวันที่ 9 สิ งหาคม 2556 ได้อีก
1 วัน เนื่ องจากหากเดินทางเข้าร่ วมประชุ มเช้าของวันที่ 10 สิ งหาคม 2556 จะเข้าร่ วมประชุ มไม่ทนั จึงมี
สิ ทธิ เบิกค่าเช่าที่พกั ได้ 5 วัน
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บทที่ 5
การเบิกค่ าพาหนะ
1. หลักเกณฑ์ การเบิกค่ าพาหนะ
1.1 ให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริ งโดยประหยัด
1.2 ในกรณี ไม่มียานพาหนะประจาทางหรื อมี แต่ตอ้ งการความรวดเร็ วเพื่อประโยชน์แก่
ราชการให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็ นไว้ในหลักฐานการเบิกจ่าย
1.3 ในกรณี ลากิจ หรื อลาพักผ่อน มีความจาเป็ นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรื อไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ต้ งั สานักงานปกติเมื่อเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิราชการ ให้เบิกค่าพาหนะดังนี้
1) กรณี เดิ นทางตามเส้ นทางที่ ได้รับ อนุ ม ตั ิ ให้ป ฏิ บ ตั ิ ราชการ ให้เบิ กค่าพาหนะได้
เท่าที่จ่ายจริ ง ตามเส้นทางที่ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการ
2) กรณี เดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลา ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริ งไม่
เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการ
 การเบิกค่ าพาหนะเดินทางภายในประเทศ จะเบิกจ่ายโดยงบดาเนินงาน
 การเบิกค่ าพาหนะเดินทางในต่ างประเทศ จะเบิกจ่ายโดยงบรายจ่ายอื่น
1. ตัวอย่ างการเบิกค่ าพาหนะ กรณีลากิจ หรื อลาพักผ่ อน ก่ อนการปฏิบัติราชการและผู้เดินทางออกนอก
เส้ นทางทีไ่ ด้ รับอนุมัติให้ ไปราชการในช่ วงเวลาดังกล่ าว
 ให้ เบิกค่ าพาหนะได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริงไม่ เกินอัตราตามเส้ นทางทีไ่ ด้ รับอนุมัติให้ เดินทางไปราชการ
นายวินยั มีสมได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปเข้าร่ วมประชุมวิชาการที่กรุ งจาการ์ตา ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย โดยกาหนดการประชุมเริ่ มวันที่ 10 - 14 สิ งหาคม 2556 ได้รับอนุญาตให้ลา
พักผ่อน วันที่ 8 - 9 สิ งหาคม 2556 และได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปประชุมวิชาการตั้งแต่วนั ที่ 8 – 14
สิ งหาคม 2556 โดยช่วงที่ลาพักผ่อน นายวินยั ได้เดินทางไปทาภารกิจส่ วนตัวที่ เกาะบาหลี ผูเ้ ดินทางได้
บันทึกรับรองเวลาประทับตราออกจากประเทศไทย วันที่ 8 สิ งหาคม 2556 เวลา 04.00 น. และเวลา
ประทับตราเข้าประเทศไทย วันที่ 14 สิ งหาคม 2556 เวลา 23.00 น.
เส้ นทางการเดินทาง
ขาไป
ขากลับ

สุ วรรณภูมิ
เกาะบาหลี
กรุ งจาการ์ ตา

กรุ งจาการ์ ตา
กรุ งจาการ์ ตา
สุ วรรณภูมิ

เกาะบาหลี
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สิ ทธิการเบิก
นายวินยั มีสิทธิ เบิกค่าเครื่ องบินจาก สุ วรรณภูมิ
กรุ งจาการ์ ตา เท่านั้น
ค่าพาหนะเดินทาง จากกรุ งจาการ์ ตา
เกาะบาหลี ไป-กลับ เบิกไม่ได้ เพราะเป็ นการ
เดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการ
2. ตัวอย่ างการเบิกค่ าพาหนะ กรณีลากิจ หรือลาพักผ่ อน หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการและผู้เดินทาง
ออกนอกเส้ นทางทีไ่ ด้ รับอนุมัติให้ ไปราชการในช่ วงเวลาดังกล่ าว
 ให้ เบิกค่ าพาหนะได้ เท่าทีจ่ ่ ายจริงไม่ เกินอัตราตามเส้ นทางทีไ่ ด้ รับอนุมัติให้ เดินทางไปราชการ
นายดรุ ณ อิ่มอาบ ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปเข้าร่ วมประชุมวิชาการที่ประเทศสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส โดยกาหนดการประชุม วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2556 และได้รับอนุ ญาตให้ลาพักผ่อน วันที่
15 -17 มีนาคม 2556 และ ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปประชุมวิชาการตั้งแต่วนั ที่ 10 – 17 มีนาคม 2556
เมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุม นายดรุ ณได้เดินทางไปทาภารกิจส่ วนตัวที่ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี แล้วเดินทาง
กลับประเทศไทย
เส้ นทางการเดินทาง
ขาไป
ขากลับ

สุ วรรณภูมิ
อิตาลี

ฝรั่งเศส
สุ วรรณภูมิ

อิตาลี

สิ ทธิการเบิก
นายดรุ ณ มีสิทธิ เบิกค่าเครื่ องบินจาก สุ วรรณภูมิ
ฝรั่งเศส และ
จากฝรั่งเศส
สุ วรรณภูมิ ตามเส้ นทางทีไ่ ด้ รับอนุมัติเท่านั้น ค่าพาหนะเดินทางจาก
ประเทศฝรั่งเศสไปอิตาลี เบิกไม่ได้ เพราะเป็ นการเดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไป
ราชการ
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2. สิ ทธิการเบิกค่ าพาหนะ
2.1 การเบิกค่ าโดยสารเครื่องบิน
ระดับ
สิ ทธิการเดินทาง
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ลงมา
ชั้นประหยัดหรื อชั้นต่าสุ ด (Economy Class)
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ลงมา ตาแหน่งประเภท อานวยการระดับต้น หรื อ
ตาแหน่งระดับ 8 ลงมา หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ
ชั้นธุ รกิจ (Business Class) หรื อชั้นระหว่าง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่ง ชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรื อชั้นต่าสุ ด (ในกรณี
ประเภทอานวยการระดับสู ง ตาแหน่งประเภทบริ หาร เครื่ องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่มี ให้เดินทางโดย
ระดับต้น หรื อตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรื อ ตาแหน่ง ชั้นหนึ่ง)
ที่เทียบเท่า
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภทบริ หารระดับสู ง หรื อ
ชั้นหนึ่ง (First Class)
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรื อ
ตาแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า
2.1.1 การเดินทางเพือ่ รับเสด็จ ตามเสด็จ หรือส่ งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นงั่
โดยสารในชั้นที่กาหนดตามสิ ทธิ เต็ม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ให้สามารถเดินทางและเบิก
ค่าโดยสารเครื่ องบินในชั้นที่สูงกว่าสิ ทธิ ได้ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด
2.1.2 กรณีการเดินทางมีความจาเป็ นต้ องโดยสารเครื่องบินในชั้ นทีส่ ู งกว่ าสิ ทธิ จะเบิก
ค่าโดยสารเครื่ องบินในชั้นที่สูงกว่าสิ ทธิ ได้เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
2.1.3 กรณีผ้ เู ดินทางในหน้ าทีเ่ ลขานุการกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็ นหัวหน้ าคณะ ให้เบิก
ค่าพาหนะได้เท่ากับผูบ้ งั คับบัญชามีสิทธิ หากเลขานุการมีหลายคนให้เบิกได้เพียงหนึ่งคน ส่ วนเลขานุการ
คนอื่น ๆ ให้เบิกได้ตามสิ ทธิของตน
2.2 หลักเกณฑ์ การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศ
(1) ให้ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินจากบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) แต่เพียงแห่ง
เดียว
(2) การเดินทาง ไป-กลับ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ให้ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบิน
รวมทั้งเที่ยวไปและกลับ
(3) กรณี ไม่มีตวั แทนหรื อสาขาของ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) อยูใ่ น
ต่างประเทศ ให้ซ้ื อบัตรโดยสารจากสายการบินอื่นได้
(4) การเดินทางไปราชการต่างประเทศตามปกติ ให้เลือกเดินทางโดยเครื่ องบิน ของ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) แต่ถา้ มีความจาเป็ นหรื อไม่สะดวกจะเดินทางโดยเครื่ องบินของสาย
การบินอื่นก็ได้
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กรณีมีความจาเป็ นต้ องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินอื่น นอกจากสายการบิน
ที่ร่วมมือให้ส่วนลดกับ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ให้ เปรียบเทียบราคาค่ าบัตรโดยสารเครื่องบินที่
ซื้อจากบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) กับราคาค่ าบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินอื่น หากราคา
ค่าบัตรโดยสารของสายการบิ นดังกล่ าวมี ราคาต่ ากว่าราคาค่าบัตรโดยสารที่ ซ้ื อจาก บริ ษทั การบิ นไทย
จากัด (มหาชน) ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 25 โดยมีหนังสื อสอบถามราคาค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน จากบริ ษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน) ก่อน และให้บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีหลักฐานอื่นใดเป็ นหนังสื อ
แจ้ง ให้ ท ราบ ภายใน 3 วัน ท าการ นับ แต่ ว นั ที่ ไ ด้รับ หนังสื อ สอบถาม หากบริ ษ ัท การบิ น ไทย จ ากัด
(มหาชน) ไม่สามารถแจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อ แจ้งว่าไม่สามารถจัดบัตรโดยสารให้ได้
ให้สามารถซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบินจากสายการบินอื่นได้ โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ
กรณีมีความจาเป็ นต้ องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
โดยผ่านตัวแทนจาหน่ าย ราคาค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ซื้อผ่าน
ตัวแทนจาหน่ ายจะต้ องต่ากว่าราคาค่ าบัตรโดยสารที่ซื้อจาก บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) หรือสาขา
บริ ษัทฯ โดยมี หนังสื อสอบถามราคาค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิ น จากบริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)
ก่อน และให้บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีหลักฐานอื่นใดเป็ นหนังสื อแจ้งให้ทราบ ภายใน 3 วันทา
การ นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อสอบถาม หากบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ไม่สามารถแจ้งให้ทราบ
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด หรื อ แจ้งว่าไม่ส ามารถจัดบัตรโดยสารให้ได้ ให้ส ามารถซื้ อบัตรโดยสาร
เครื่ องบินจากตัวแทนจาหน่ายได้ โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ
กรณีที่บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้ให้ส่วนลดพิเศษแก่ผเู ้ ดินทางไปต่างประเทศ
ทัว่ ไป ที่ ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบิ นของ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ไม่ว่าในรู ปแบบใด ให้ส่วน
ราชการใช้ดุลยพินิจเปรี ยบเที ยบกับราคาบัตรโดยสารที่ บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) ให้ส่วนลด
ตามปกติแก่ทางราชการกับที่ให้ส่วนลดพิเศษแก่ผเู ้ ดิ นทางทัว่ ไปหากราคาบัตรโดยสารที่ให้ส่วนลดพิเศษ
แก่ผเู ้ ดินทางทัว่ ไปถูกกว่า โดยทางราชการเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยลง และตัวข้าราชการฯ ได้รับประโยชน์ ก็ให้
สามารถจัดซื้ อได้ และในกรณี จาเป็ นต้องสาเนาใบเสร็ จรับเงินหรื อหลักฐานอื่นใดประกอบการเบิกจ่ายของ
ข้าราชการฯ ผูร้ ่ วมเดินทาง ให้ บริ ษทั การบินไทยฯ เป็ นผูร้ ับรองสาเนาหลักฐานดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เบิกจ่าย
ได้ไม่เกินสิ ทธิ ของตนภายหลังจากหักส่ วนลดพิเศษแล้ว
2.3 หลักฐานการเบิกจ่ ายเงิน
(1) กรณี ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินเป็ นเงินเชื่อ
 ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ ของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) หรื อใบแจ้งหนี้ ของ
บริ ษ ทั ตัวแทนจาหน่ ายเป็ นหลักฐานในการเบิ กจ่าย โดยไม่ตอ้ งรอแบบใบ
เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) หรื อ กากตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน
จากผูเ้ ดินทาง
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(2) กรณี ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินเป็ นเงินสด
 ให้ ใ ช้ ห ลัก ฐานการขอออกบั ต รโดยสารกั บ บริ ษัท การบิ น ไทย จ ากั ด
(มหาชน) ใบเสร็ จรับเงิน และ กากตัว๋
(3) กรณี ผูเ้ ดิ น ทางประสงค์จะเดิ น ทางนอกเหนื อจากเส้ น ทางที่ จะต้องไปปฏิ บ ัติ
ราชการผูเ้ ดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารในส่ วนที่เกิดขึ้นจากการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทาง
ดังกล่าว โดยบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) จะออกใบเสร็ จ 2 ฉบับ คือ ในนามส่ วนราชการ 1 ฉบับ
ในอัตราค่าโดยสารตามเส้ นทางการปฏิ บตั ิราชการตามที่ ส่วนราชการได้แจ้งในการขอออกบัตรโดยสาร
และในนามผูเ้ ดินทางอีก 1 ฉบับ ในอัตราค่าโดยสารส่ วนที่เกิดจากการเดินทางนอกเหนือเส้นทางไปปฏิบตั ิ
ราชการ
 ให้ ใ ช้ ห ลัก ฐานการขอออกบั ต รโดยสารกั บ บริ ษัท การบิ น ไทย จ ากั ด
(มหาชน) ใบเสร็ จรับเงินฉบับที่ออกในนามส่ วนราชการ และ กากตัว๋
(4) กรณี ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบ Electronic Ticket (E – Ticket)
 ให้ ใ ช้ ใ บรั บ เงิ น ที่ แ สดงรายละเอี ย ดการเดิ น ทาง (Itinerary Receipt) ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
 ชื่อสายการบิน
 ชื่อ – สกุลผูเ้ ดินทาง
 ต้นทาง – ปลายทาง
 เลขที่เที่ยวบิน
 วัน เวลา ที่เดินทาง
 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และจานวนเงินรวม
กรณี ที่ ใ บรั บ เงิ น ดัง กล่ า วมี ร ายการไม่ ค รบถ้วนตามที่ ก าหนด หรื อ กรณี ซ้ื อ บัต ร
โดยสารผ่านบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายให้แนบใบเสร็ จรับเงินด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการปฏิ บตั ิการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินของกรมปศุสัตว์ ผูเ้ ดิ นทาง
ต้องแนบบัตรผ่านขึ้นเครื่ อง (Boarding Pass) ประกอบการเบิกจ่ายทุกกรณี
2.4 วิธี ป ฏิ บั ติ ก รณี ก ากบั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ใบเสร็ จ รั บ เงิน หรื อ ใบรั บ เงิน ที่ แ สดง
รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) สู ญหาย ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ประสานงานกับสายการบินหรื อบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายที่ให้บริ การเพื่อขอสาเนา
เอกสาร หรื อ ภาพถ่ายบัตรโดยสารเครื่ องบิน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและใช้เอกสารดังกล่าวพร้อมคา
รับรองจากผูเ้ ดินทางว่า “ยังไม่เคยนาฉบับจริ งมาเบิกเงินจากทางราชการ แม้หากค้นพบในภายหลังก็จะไม่
นามาเบิกเงินกับทางราชการอีก” เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
(2) กรณี ไม่สามารถขอสาเนาเอกสาร หรื อภาพถ่ายบัตรโดยสารเครื่ องบินได้ให้ผู ้
เดินทางทาหนังสื อรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงสาเหตุที่เอกสารดังกล่าวสู ญหาย และไม่อาจขอสาเนาหรื อ
ภาพถ่ายเอกสารนั้นได้ พร้อมทั้งให้ผเู ้ ดินทางรับรองว่า “ยังไม่เคยนากากบัตรโดยสารเครื่ องบิน หรื อ
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ใบเสร็ จรับเงิน หรื อใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) ฉบับจริ งมาเบิกเงินจาก
ทางราชการ แม้ถา้ หากค้นพบภายหลังก็จะไม่นามาเบิกจ่ายอีก” เสนอต่ออธิ บดี หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่าขึ้น
ไป หรื อ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสาหรับส่ วนราชการในภูมิภาค และเมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว ให้ใช้เอกสาร
ดังกล่าว และใบสาคัญรับเงิน เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
หลักฐานการเบิกจ่ ายเงิน
 ใบรับ รองแทนใบเสร็ จรับเงิ น (แบบ บก 111) และกากบัตรโดยสารเครื่ องบิ น
ใบเสร็ จรับเงิน (ถ้ามีกรณี เบิกค่าพาหนะเดินทางภายในต่างประเทศ)
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บทที่ 6
การเบิกค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
การเดินทางไปราชการต่ างประเทศโดยใช้ บริษทั ทัวร์
1. หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ าย
1.1 การจ้างบริ ษทั ทัวร์ ดาเนิ นการเกี่ยวกับค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าอาหาร (เบี้ยเลี้ยง) และ
ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากอธิบดีกรมปศุสัตว์
1.2 ค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ ต้องไม่เกินสิ ทธิ ของผูเ้ ดินทางภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) การซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบินให้บริ ษทั ทัวร์ ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินจาก บริ ษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน) หรื อ สาขาของบริ ษทั การบินไทยฯ และราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ที่บริ ษทั
ทัวร์ เรี ยกเก็บต้องไม่สูงกว่าราคาบัตรโดยสารเครื่ องบินที่ซ้ื อจากบริ ษทั การบินไทยฯ หรื อ สาขาของบริ ษทั
ฯ ให้มีหนังสื อสอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบินจาก บริ ษทั การบินไทยฯ เพื่อเปรี ยบเทียบราคาและให้
แนบเป็ นหลักฐานประกอบการขอเบิก สาหรับกรณี ที่จาเป็ นต้องซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบินของสายการบิน
อื่น บริ ษทั ทัวร์ ตอ้ งมีหนังสื อสอบถามราคาจากบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ก่อน หากบริ ษทั การ
บินไทยฯไม่สามารถจัดบัตรโดยสารเครื่ องบินให้ได้ หรื อปฏิเสธการจัดบัตรโดยสารให้ เช่น ไม่มีบตั รที่นงั่
โดยสารหรื อไม่มีเที่ยวบิน และหากบริ ษทั การบินไทยฯ ไม่แจ้งให้ทราบ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อสอบถามให้บริ ษทั ทัวร์ ซ้ื อบัตรโดยสารจากสายการบินอื่นได้ ทั้งนี้ราคาบัตรโดยสาร
เครื่ องบินต้องมีราคาต่ากว่าราคาบัตรโดยสารที่ซ้ื อจาก บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 25 หรื อ กรณี ที่บริ ษทั ทัวร์ ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ผ่าน
ตัวแทนจาหน่าย ต้องมีหนังสื อสอบถามและมีหลักฐานยืนยันจากบริ ษทั การบินไทยฯ ประกอบการ
เบิกจ่ายด้วย
(2) ค่าอาหาร (เบี้ยเลี้ยง) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่บริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ ทั้งนี้ไม่เกินอัตราเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่ายของผูเ้ ดินทาง
(3) ค่าพาหนะเดินทางภายในต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้ตามที่บริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ
(4) ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรี ยกเก็บ
2. หลักฐานการเบิกจ่ ายเงิน
2.1 ใบเสร็ จรับเงินที่บริ ษทั ทัวร์ ออกให้เป็ นรายบุคคลหรื อหมู่คณะ โดยต้องมีรายการดังนี้
 ชื่อ สถานที่อยูข่ องผูอ้ อกใบเสร็ จ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
 ชื่อ – สกุล ของผูเ้ ดินทาง
 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
 รายการค่าใช้จ่าย
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 จานวนเงินเป็ นตัวเลขและตัวอักษร
 ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
2.2 กรณี ที่ ใ ช้บ ัต รโดยสารเครื่ อ งบิ น หรื อ ใบรั บ เงิ น ที่ แ สดงรายละเอี ย ดการเดิ น ทาง
(Itinerary Receipt) ให้แนบกากตัว๋ โดยสารเครื่ องบินเป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
2.3 กรณี ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบิ น จากบริ ษ ัท การบิ น ไทย จากัด (มหาชน) หรื อสาขา
บริ ษทั ฯให้แนบหนังสื อสอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบินจากบริ ษทั ฯ การบินไทยฯ
2.4 กรณี ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินจากสายการบินอื่นหรื อ ผ่านบริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย ให้
แนบหนังสื อสอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบินและมีหลัก ฐานยืนยันจากบริ ษทั การบินไทยฯ ประกอบ
การเบิกจ่ายฯ
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การเบิกค่ าเครื่องแต่ งตัว
1. หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ าย
ค่าเครื่ องแต่งตัว ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว ให้เบิกได้ภายในวงเงินและ
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนดได้แก่
1.1 คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผูเ้ ดินทางซึ่ งได้รับอนุ ญาตจากกระทรวงเจ้าสังกัดให้
ติดตามไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
1.2 เครื่ องแต่งตัวพิเศษ หมายถึง เครื่ องแต่งตัวที่ผเู ้ ดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
จาต้องแต่งตัวแบบเช่นว่านั้น เพื่อเข้าร่ วมงานรัฐพิธีต่าง ๆ ของประเทศนั้น แต่ไม่รวมถึงเครื่ องแบบของ
ข้าราชการแบบต่าง ๆ ที่ใช้แต่งในการปฏิบตั ิงานประจาในประเทศไทย
1.3 ผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับค่าเครื่ องแต่งตัวสาหรับตนเองและคู่สมรส จะต้องเป็ นผูท้ ี่เดินทางจาก
ประเทศไทยไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวในประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศตามบัญชี รายชื่อประเทศที่
ไม่มีสิทธิ เบิกค่าเครื่ องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
1.4 ผูเ้ ดินทางซึ่งจาเป็ นต้องใช้เครื่ องแต่งตัวพิเศษ หรื อกรณี จาเป็ นอื่น โดยได้รับอนุมตั ิ
จากหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณ
1.5 ผูซ้ ่ ึ งเคยได้รับค่าเครื่ องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาแล้ว หรื อเคยได้รับค่าเครื่ องแต่งตัว
จากส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายหรื อระเบียบอื่นใด ไม่วา่ จะเบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรื อเคยได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่ องแต่งตัวจากหน่วยงานใดๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสิทธิ เบิกค่าเครื่ องแต่งตัวได้ เมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชัว่ คราวครั้งใหม่มีระยะห่างจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวครั้งสุ ดท้ ายทีไ่ ด้ รับค่ าเครื่อง
แต่ งตัวเกินกว่า 2 ปี นับแต่ วนั ทีเ่ ดินทางออกจากประเทศไทย หรื อเมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชัว่ คราวครั้งใหม่มีระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี นับแต่ วนั ทีเ่ ดินทางกลับถึงประเทศไทย สาหรับผูท้ ี่รับราชการ
ประจาในต่างประเทศ
กรณี ที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผูเ้ ดินทาง และผูเ้ ดินทางได้
จ่ายเงินค่าเครื่ องแต่งตัวไปแล้ว หรื อมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเครื่ องแต่งตัวโดยสุ จริ ต โดยมีหลักฐานก็ให้
เบิกค่าเครื่ องแต่งตัวได้ และให้ถือว่าวันที่ได้รับค่าเครื่ องแต่งตัวนั้นเป็ นวันเดินทางออกจากประเทศไทย
บัญชีรายชื่อประเทศที่ไม่ มีสิทธิเบิกค่ าเครื่องแต่ งตัวในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศ
ชั่วคราว ได้ แก่
1. สหภาพพม่า
2. เนการาบรู ไนดารุ สซาลาม
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
4. ราชอาณาจักรกัมพูชา

8. สาธารณรัฐสิ งคโปร์
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี ลงั กา
10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
11. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิ จิ
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5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6. มาเลเซีย
7. สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์

12. ปาปั วนิวกินี
13. รัฐเอกราชซามัว
14. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต

2. อัตราค่ าเครื่องตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว
2.1 อัตราค่าเครื่ องแต่งตัวสาหรับข้าราชการ ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ
ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบตั ิการ หรื อตาแหน่งระดับ 5 ลงมา หรื อตาแหน่งที่
เทียบเท่า

อัตรา (บาท : คน)
7,500

ผูด้ ารงตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับชานาญงาน ขึ้นไป ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชานาญการ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภท
อานวยการ ตาแหน่งประเภทบริ หาร หรื อตาแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป
หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า

9,000

2.2 อัตราค่าเครื่ องแต่งตัวสาหรับคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม (2.1)
3. หลักฐานการเบิกจ่ ายเงิน
 ใบสาคัญรับเงิน
 หนังสื อรับรองการเบิกเงินค่าเครื่ องแต่งตัว
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การเบิกค่ ารับรองในการเดินทางไปต่ างประเทศชั่วคราว
ให้ผู ้ เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ ดินทางซึ่ งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ให้เบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริ ง
(ก) ประธานองคมนตรี หรื อองคมนตรี
(ข) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี
(ค) ประธาน หรื อรองประธานของสภาซึ่งเป็ นองค์กรนิติบญั ญัติ
(ง) ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรื อประธานศาลอุทธรณ์
(2) ผูเ้ ดินทางนอกจากที่กล่าวใน (1) ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริ ง ทั้งในกรณี เดินทาง
ไปราชการเป็ นคณะหรื อเดินทางไปราชการคนเดียว ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้
(ก) กรณี เดินทางไม่เกิน 15 วัน ไม่เกิน 67,000 บาท
(ข) กรณี เดินทางเกิน 15 วัน ไม่เกิน 100,000 บาท
(3) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตาม (2) ได้ ต้องเป็ นการเดินทางกรณี ใดกรณี
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นผูเ้ ดินทางไปเข้าร่ วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผูแ้ ทนรัฐบาล ผูแ้ ทน
รัฐสภาหรื อผูแ้ ทนส่ วนราชการ แต่ไม่รวมถึงการประชุมหรื อการสัมมนาทางวิชาการ
(ข) เป็ นผูเ้ ดินทางไปเจรจาธุ รกิจ เจรจากูเ้ งินหรื อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ในฐานะผูแ้ ทนรัฐบาลไทย
(ค) เป็ นผูเ้ ดินทางไปปรึ กษาหารื อหรื อเข้าร่ วมประชุ มเกี่ยวกับความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ
(ง) เป็ นผูเ้ ดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรี หรื อในฐานะแขกของ
รัฐบาลต่างประเทศ
(จ) เป็ นผูเ้ ดินทางไปร่ วมในงานรัฐพิธีตามคาเชิ ญของรัฐบาลต่างประเทศ
(ฉ) เป็ นผูเ้ ดินทางไปจัดงานแสดงสิ นค้าไทย หรื อส่ งเสริ มสิ นค้าไทยในต่างประเทศ
หรื อส่ งเสริ มการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรื อส่ งเสริ มการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
(ช) เป็ นผูเ้ ดินทางไปเผยแพร่ ศิลปะหรื อวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
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การเบิกค่ าใช้ จ่ายสมทบกรณีได้ รับความช่ วยเหลือ
ผูเ้ ดิ นทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยได้รับความช่ วยเหลื อจากต่างประเทศหรื อ
จากหน่ วยงานใด ๆ น้อยกว่าสิ ทธิ ที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎี กาค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการให้
เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ ดังต่อไปนี้
 กรณี ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดให้งดเบิกค่าใช้จ่ายสมทบ
 กรณี ได้รับความช่ วยเหลือน้อยกว่าสิ ทธิ ที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
รายการค่าใช้จ่าย
(1) ค่ าโดยสารเครื่องบิน
(2) ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
- กรณี ได้รับความ
ช่วยเหลือเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง

ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
เบิกค่ าโดยสารเครื่องบิน
ไป - กลับ ตามสิ ทธิ

ได้รับความช่วยเหลือบางส่วน
ได้รับความช่วยเหลือ 1 เที่ยว ให้เบิกได้อีก 1 เที่ยวในชั้นเดียวกับที่
ได้รับความช่วยเหลือ แต่ตอ้ งไม่สูงกว่าสิ ทธิที่พึงได้รับ

เบิกเบีย้ เลีย้ งตามสิทธิ

ได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิ ทธิ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
รวมแล้วไม่เกินสิ ทธิที่พึงได้รับ
-จัดเลี้ยงอาหาร 3 มื้อ ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
-จัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ ให้เบิก 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
-จัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ ให้เบิก 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

- กรณี ผใู ้ ห้ความช่วยเหลือ
จัดเลี้ยงอาหาร
(3) ค่ าเช่ าทีพ่ กั

เบิกได้ ตามสิทธิ

ได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิ ทธิ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
ตามจานวนที่ได้จ่ายจริ ง รวมแล้วไม่เกินสิ ทธิที่พึงได้รับ

(4) ค่ าเครื่องแต่ งตัว

เบิกได้ ตามสิทธิ

ได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิ ทธิ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
รวมแล้วไม่เกินสิ ทธิที่พึงได้รับ

(5) ค่ าพาหนะ เดินทาง เบิกได้ ตามสิทธิ
ไป-กลับระหว่างที่พกั หรื อ
สถานที่ปฏิบตั ิราชการกับ
สถานียานพาหนะ

ได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิ ทธิ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
ตามจานวนที่ได้จ่ายจริ ง รวมแล้วไม่เกินสิ ทธิที่พึงได้รับ

เบิกได้ ตามสิทธิ

ได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิ ทธิ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
ตามจานวนที่ได้จ่ายจริ ง รวมแล้วไม่เกินสิ ทธิที่พึงได้รับ

(6) ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็ น
เนื่องในการเดินทางไป
ราชการ

การเดินทางเพื่อดูงาน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบตามวรรคหนึ่งได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกินวงเงินที่
ได้รับความช่วยเหลือ
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ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็ นในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว
1. ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ บิกได้ เท่าทีจ่ ่ ายจริงตามที่หน่ วยงานเรียกเก็บ
1.1 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ เล่มละ 1,000 บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า)
1.3 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
1.4 ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
1.5 ค่าธรรมเนียมในการรับวัคซี นป้ องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในกรณี ที่เดินทางไป
ราชการประเทศที่กาหนดให้มีการได้รับวัคซี นป้ องกันโรคติดต่อ มิเช่นนั้นไม่อาจเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ
ได้ ตามระเบียบกรมควบคุมโรคติดต่อว่าด้วยใบสาคัญรับรองการได้รับวัคซี นป้ องกันโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ หากผูเ้ ดินทางมีหนังสื อรับรองจากส่ วนราชการต้นสังกัดจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
2. ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ บิกได้ เท่าทีจ่ ่ ายจริงโดยเป็ นดุลยพินิจของอธิบดีหรือผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
2.1 ค่าของขวัญ หรื อของที่ระลึกมอบให้ชาวต่างประเทศ กรณี เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชัว่ คราว หรื อกรณี ที่ชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ให้หวั หน้าส่ วนราชการเจ้าของ
งบประมาณใช้ดุลยพินิจเบิกจ่ายเงินได้เท่าที่จ่ายจริ งตามความจาเป็ น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่ วนราชการ พ.ศ. 2553
2.2 ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรื อค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรื อเปลี่ยนบัตรได้กรณี เลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณี ส่วน
ราชการสัง่ ให้งด หรื อเลื่อนการเดินทางไปราชการ และ กรณี เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทาให้ไม่สามารถเดินทาง
ได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผูเ้ ดินทางเป็ นเหตุ ให้หวั หน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้ดุลยพินิจเบิก
จ่ายเงินได้เท่าที่จ่ายจริ งตามความจาเป็ น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามข้อ
12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่ วน
ราชการ พ.ศ. 2553
2.3 ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ให้ใช้กรณี เรื่ องราชการเร่ งด่วน และมีความจาเป็ นอย่างยิง่
2.4 ค่าไปรษณี ยภัณฑ์ เฉพาะของทางราชการที่จาเป็ นต้องนากลับมาใช้ในการปฏิบตั ิ
ราชการและไม่สามารถนากลับมาพร้อมกับผูเ้ ดินทางได้
2.5 ค่าใช้บริ การอินเตอร์ เน็ต เฉพาะกรณี เรื่ องราชการเร่ งด่วน และมีความจาเป็ นอย่างยิง่
ทั้งนีต้ ้ องคานึงถึงความจาเป็ น เหมาะสม ประหยัด เพือ่ ประโยชน์ ของราชการ
3. หลักฐานการเบิกจ่ ายเงิน
 ใบเสร็จรับเงิน (ข้ อ 1,2)
 หนังสื อทีม่ ีการอนุมัติการเบิกจ่ าย และ แบบการขอเบิกฯ (ข้ อ 2)
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หลักเกณฑ์ การแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
1. กรณีชาระค่ าใช้ จ่ายเดินทางด้ วยเงินสด และยืมเงินราชการ
การแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คานวณ
ต่างประเทศ
เพี่อเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
กรณี มีหลักฐานการแลกเปลี่ยน อัตราขายของธนาคาร ณ วันที่
เงินกับธนาคาร
แลกเปลี่ยนเงินตรากับ
ธนาคาร ก่อนออกเดินทาง
กรณี ไม่มีหลักฐานการแลก
อัตราขายของธนาคารแห่ง
เปลี่ยนเงินกับธนาคาร
ประเทศไทย ณ วันทาการ 1
วัน ก่อนวันออกเดินทาง

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คานวณ
เพี่อส่งหักล้างเงินยืม
อัตราซื้อของธนาคาร ณ วันที่
แลกเปลี่ยนเงินตรากับ
ธนาคาร
อัตราซื้อของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันทาการ 1
วัน หลังวันเดินทางกลับ

กาไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
การส่งชดใช้เงินยืม
-กรณี มีกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนส่งคืนคลัง
เป็ นเงินรายได้แผ่นดิน
-กรณี ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนให้ถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายอื่น

1.1 กรณีมีหลักฐานการแลกเปลีย่ นเงินกับธนาคาร
 ใช้อ ัตราขายของธนาคาร ณ วัน ที่ ไ ด้แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราสกุ ล ต่ างประเทศกับ
ธนาคาร ก่ อนออกเดิ นทางเป็ นอัตราเดี ยวในการคานวณค่ าแลกเปลี่ ยนตลอดเส้ นทางการเดิ นทาง ตาม
จานวนเงินที่แลกเปลี่ยน หากจานวนเงินเกินกว่าที่แลกเปลี่ยน ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ตามข้อ 1.2
 ส าหรั บ การส่ ง ใช้เงิ น ยืม กรณี มี เงิ น เหลื อ จ่ ายกลับ มา ให้ ใ ช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น
อัตราซื้ อของธนาคาร ณ วันที่ได้แลกเงินตรากับธนาคาร
 ให้แนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารประกอบการเบิกจ่ายหรื อส่ งใช้
เงินยืม
1.2 กรณีไม่ มีหลักฐานการแลกเปลีย่ นเงินกับธนาคาร
 ใช้ อ ัต ราขายของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ณ วัน ท าการ 1 วัน ก่ อ นวัน ออก
เดินทาง เป็ นอัตราเดียวในการคานวณค่าแลกเปลี่ยนตลอดเส้นทางการเดินทาง
 สาหรับการส่ งใช้เงินยืมกรณี มีเงินเหลือจ่ายกลับมา ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน อัตรา
ซื้ อของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันทาการ 1 วัน หลังวันที่เดินทางกลับจากปฏิบตั ิราชการ
2. กรณีชาระค่ าใช้ จ่ายเดินทางด้ วยเงินสด และไม่ ได้ ยมื เงินราชการ
2.1 กรณีมีหลักฐานการแลกเปลีย่ นเงินกับธนาคาร
 ใช้อ ัตราขายของธนาคาร ณ วัน ที่ ไ ด้แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราสกุ ล ต่ างประเทศกับ
ธนาคาร ก่ อนออกเดิ นทางเป็ นอัตราเดี ยวในการค านวณค่าแลกเปลี่ ย นตลอดเส้ น ทางการเดิ น ทางตาม
จานวนเงินที่แลกเปลี่ยน หากจานวนเงินเกินกว่าที่แลกเปลี่ยน ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ตามข้อ 1.2
 ให้แนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารประกอบการเบิกจ่าย
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2.2 กรณีไม่ มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร
 ใช้อตั ราขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันทาการ 1 วันก่อนวันออก
เดินทาง เป็ นอัตราเดียวในการคานวณค่าแลกเปลี่ยนตลอดเส้นทางการเดินทาง เช่น แลกเปลี่ยนเงินตรากับ
ธนาคารกสิ กรไทย 5,000 EUR แต่ใช้จ่ายไป 6,000 EUR ส่ วนที่เกิน 1,000 EUR ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนกรณี
ไม่ มีหลักฐานการแลกเปลีย่ นเงินกับธนาคาร
3. กรณีชาระค่ าใช้ จ่ายเดินทางด้ วยบัตรเครดิต
3.1 ผูเ้ ดินทางสามารถใช้บตั รเครดิต ชาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ
3.2 ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ได้รับแจ้งจาก
ธนาคารเป็ นอัตราคานวณค่าแลกเปลี่ยนในการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3.3 ให้แนบหลักฐานใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
ประกอบการเบิกจ่ายหรื อส่ งใช้เงินยืมที่เหลือจ่าย
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บทที่ 7
การจัดทาใบสาคัญ
ผูม้ ีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวจะต้องจัดทาใบสาคัญ
ขอเบิ ก จ่ายเงิ นทันที ที่ กลับมาจากการปฏิ บตั ิราชการตามแบบฟอร์ ม ใบเบิ กค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไป
ราชการ (แบบ 8708) ให้ครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายดังนี้
1. กรณีไม่ ได้ ยมื เงินราชการ
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ าย
รายละเอียด
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
1.1 กรณี เลือกเบิกลักษณะเหมาจ่าย

1.2 กรณี เลือกเบิกแบบจ่ายจริ ง

2. ค่าเช่าที่พกั

หลักฐานการเบิกจ่ าย
1.1.1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
1.1.2 ประทับ ตราหนังสื อ เดิ น ทางและการบัน ทึ ก รั บ รอง
เวลาออก-เข้าประเทศไทย
1.2.1 ใบเสร็ จรับเงินค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าภาษี
ค่าบริ การ ที่โรงแรม ภัตตาคาร หรื อ ร้านค้าเรี ยกเก็บ
1.2.2 ใบเสร็ จรับเงินค่าทาความสะอาดเสื้ อผ้า
1.2.3 ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน
1.2.4 ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด (บก. 111) และ ใบสาคัญรับเงิน
2.1 ใบเสร็ จรับเงิน
2.2 ใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) หรื อ ใบแจ้งรายการ
ใบแจ้งรายการค่าเช่าที่พกั ที่บนั ทึกด้วยเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ ที่
ระบุชื่อผูเ้ ข้าพัก วัน เดือน ปี รายละเอียดค่าที่พกั รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่แสดงว่าได้รับชาระเงินจากผูเ้ ดิ นทางแล้ว โดยไม่
ต้องมีลายมือชื่ อเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรื อที่พกั แรมก็
ได้ แต่ผเู ้ ดินทางจะต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าได้ชาระค่าเช่าที่
พักตามจานวนที่เรี ยกเก็บจริ ง

3. ค่าพาหนะ
3.1 กรณี ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินเป็ นเงินเชื่อ - ใบแจ้งหนี้ ของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) หรื อ
ใบแจ้งหนี้ของบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายเป็ นหลักฐานในการ
เบิกจ่าย โดยไม่ตอ้ งรอแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708) หรื อ กากตัว๋ โดยสารเครื่ องบินจากผู ้
เดินทาง
3.2 กรณี ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินเป็ นเงินสด 3.2.1 ใบเสร็ จรับเงิน และ กากตัว๋
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รายละเอียด

3.3 กรณี ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบ
Electronic Ticket (E – Ticket)
3.4 กรณี เบิกค่าพาหนะเดินทางภายใน
ต่างประเทศ และค่าพาหนะภายในประเทศ
3.5 กรณี ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินจากสาย
การบินอื่นหรื อ ผ่านบริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย

4. ค่าเครื่ องแต่งตัว ในแบบ 8708 กรอกใน
ช่อง ค่าใช้จ่ายอื่น
5. ค่าใช้จ่ายอื่น
5.1 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
5.2 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า)
5.3 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
5.4 ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

หลักฐานการเบิกจ่ าย
3.2.2 กรณี ผเู้ ดินทางประสงค์จะเดินทางนอกเหนือจาก
เส้นทางที่จะต้องไปปฏิบตั ิราชการผูเ้ ดินทางจะต้อง
รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารในส่ วนที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง
นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าว โดยบริ ษทั การบินไทย
จากัด (มหาชน) จะออกใบเสร็ จ 2 ฉบับ คือ ในนามส่ วน
ราชการ 1 ฉบับ ในอัตราค่าโดยสารตามเส้นทางการปฏิบตั ิ
ราชการตามที่ส่วนราชการได้แจ้งในการขอออกบัตร
โดยสาร และในนามผูเ้ ดินทางอีก 1 ฉบับ ในอัตราค่า
โดยสารส่ ว นที่ เกิ ด จากการเดิ น ทางนอกเหนื อ เส้ น ทางไป
ปฏิบตั ิราชการ
ใช้ใบเสร็ จรับ เงิ นฉบับ ที่ ออกในนามส่ วนราชการ และ
กากตัว๋
- ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt)
3.4.1 ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (แบบ บก 111)
3.4.2 ใบเสร็ จรับเงิน กากตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน
3.5.1 ให้แนบหนังสื อสอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิ น
และมีหลักฐานยืนยันจากบริ ษทั การบินไทยฯ ประกอบการ
เบิกจ่าย
3.5.2 หนังสื อขอความเห็ นชอบเพื่อขออนุ มตั ิให้ขา้ ราชการ
เดิ นทางไปราชการต่ างประเทศ โดยใช้ส ายการบิ นอื่ นโดย
อธิบดีกรมปศุสัตว์
4.1 ใบเสร็ จรับเงิน
4.2 หนังสื อรับรองการเบิกเงินค่าเครื่ องแต่งตัว

ใบเสร็ จรับเงิน/หลักฐานการจ่ายเงิน (ถ้ามี)
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รายละเอียด
5.5 ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตร
หรื อ บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรื อเปลี่ยน
ได้ กรณี เลื่อนและ เหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ตอ้ งมิได้
เกิดจากตัวผูเ้ ดินทางเป็ นเหตุ
5.6 ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
5.7 ค่าไปรษณี ยภัณฑ์
5.8 ค่าใช้บริ การอินเตอร์ เน็ต
5.9 ค่าของขวัญ
6. การเดินทางโดยใช้บริ ษทั ทัวร์

หลักฐานการเบิกจ่ าย

1. ใบเสร็ จรับเงิน
2. หนังสื อที่มีการอนุมตั ิการเบิกจ่ายจากหัวหน้า
ส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณ (ถ้ามี)
3. แบบการขอเบิก (ถ้ามี)

6.1 ใบเสร็ จรับเงิ นที่บริ ษ ทั ทัวร์ ออกให้ เป็ นรายบุ คคลหรื อ
หมู่คณะ โดยมีรายการดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยูข่ องผูอ้ อกใบเสร็ จ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
- ชื่อ – สกุล ของผูเ้ ดินทาง
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายการค่าใช้จ่าย
- จานวนเงินเป็ นตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
6.2 กรณี ที่ใช้บตั รโดยสารเครื่ องบิน หรื อ ใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการเดิ นทาง (Itinerary Receipt) ให้แนบกากตัว๋
โดยสารเครื่ องบิน
6.3 กรณี ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบิ นจากบริ ษทั การบิ นไทย
จากัด (มหาชน) หรื อสาขาบริ ษทั ฯให้แนบหนังสื อสอบถาม
ราคาบัตรโดยสารเครื่ องบินจากบริ ษทั การบินไทยฯ
6.4 กรณี ซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบินจากสายการบินอื่นหรื อ
ผ่านบริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย ให้แนบหนังสื อสอบถามราคา
บัตรโดยสารเครื่ องบินและมีหลักฐานยืนยันจากบริ ษทั การ
บินไทยฯ ประกอบการเบิกจ่าย
6.5 หนังสื อขออนุมตั ิการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดย
ใช้บริ ษทั ทัวร์ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์
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รายละเอียด
7. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการเบิกจ่ าย
7.1 หนังสื ออนุมตั ิตวั บุคคลให้เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ หรื ออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง โดยปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
7.2 หนังสื อขอความเห็ นชอบเพื่ อขออนุ มตั ิให้ขา้ ราชการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ
7.3 หนังสื ออนุ มตั ิแผนการเดิ นทางไปราชการต่างประเทศ
และหนังสื ออนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงินจากสานักงบประมาณ
7.4 เอกสารอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการอนุ มตั ิให้เดิ นทางไป
ราชการฯ กาหนดการหรื อตางรางเวลาการประชุม

8. กรณี ใบสาคัญคู่จ่ายเป็ นภาษาต่างประเทศ

- กรณี หลักฐานการจ่ายเงิ นเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้มีค า
แปลเป็ นภาษาไทย และให้ผใู้ ช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อ
รับรองคาแปลด้วย

2. กรณียมื เงินราชการและการใช้ บัตรเครดิตราชการ การยืมเงินและการใช้บตั รเครดิตราชการในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว ให้ยมื เงินเท่าที่จาเป็ น โดยให้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินก่อน
เดินทาง เมื่อเดินทางกลับแล้วให้ผยู ้ มื รี บดาเนินการส่ งใบสาคัญโอนล้างเงินยืม ภายใน 15 วัน นับจากวัน
กลับมาถึง
ยกเว้น กรณี มีความจาเป็ น เนื่องจากผูเ้ ดินทางอยูร่ ะหว่างรอรับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตจาก
ธนาคาร ให้รีบดาเนินการขอรับเอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการเบิกจ่ายและส่ งใบสาคัญโอนล้างเงินยืม
ภายใน 30 วัน นับจากวันกลับมาถึง
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ าย เพิม่ เติมดังนี้
1. สัญญาการยืมเงิน
2. ใบสรุ ปค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บตั รเครดิตราชการ (กรณี ยมื บัตรเครดิตราชการ)
3. ใบแจ้งยอดการใช้บตั รเครดิตราชการ/ใบกากับภาษี
4. Sale Slip ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บตั รเครดิตราชการ
5. การคานวณกาไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (กรณี ยมื เงินสด
และมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
6. สาเนาใบเสร็ จรับเงิน (กรณี ส่งเงินคืน)
7. หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (กรณี มีหลักฐาน) อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณี ไม่มีหลักฐาน)
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ค่าใช้จ่ายที่ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายโดยใช้ ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (แบบ บก 111)
เช่น ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ ให้รวมอยูใ่ นฉบับเดียวกัน โดยแยก
แต่ล ะรายการ และในแบบฟอร์ ม 8708 (ส่ วนที่ 2) กรอกในช่ อง ค่ าพาหนะ แยกรายละเอี ยดไว้ในช่ อง
หมายเหตุ
ใบเสร็จรับเงินอย่างน้ อยต้ องมีรายการดังต่ อไปนี้
(1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาการของผูร้ ับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
(4) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน
ตัวอย่าง การจัดทาใบสาคัญ
นางสาวชริ น ศรี ใส (นามสมมุติ) ได้รับอนุมตั ิเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการควบคุม
คุณภาพวัคซีนบรู เซลโลซีส ณ ANSES สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน 2555
(รวมวันเดินทาง) จะต้องจัดทาใบสาคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว ตาม
เอกสารตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่ างการเขียนใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
ส่ วนที่ 1

แบบ 8708
ใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทาการ ...สานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์..........
วันที่......2.......เดือน........ธันวาคม.........พ.ศ......2555.....
เรื่ อง ขออนุมตั ิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรี ยน ผูอ้ านวยการกองคลัง
ตามคาสั่ง/บันทึก ที่ ....กษ 0204.6/6849....ลงวันที่ 2...พฤศจิกายน 2555.... ได้อนุมตั ิให้
ข้าพเจ้า.............นางสาวชริ น......ศรี ใส.....................................ตาแหน่ง.............นายสัตวแพทย์ชานาญการ
สังกัด.......สานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์............................พร้อมด้วย.........................................................
เดินทางไปปฏิบตั ิราชการ..ศึกษาดูงานด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีนบรู เซลโลซีส ณ ANSES สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสโดยออกเดินทางจาก
O บ้านพัก O สานักงาน O ประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่..17...เดือน...พฤศจิกายน..พ.ศ...2555...เวลา..23.00 น.
และกลับถึง Oบ้านพัก O สานักงาน O ประเทศไทย วันที่..25..เดือน.พฤศจิกายน.พ.ศ..2555..เวลา..07.00 น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้....7.........วัน........8........ชัว่ โมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับ Oข้าพเจ้า O คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ..อัตราวันละ..2,100.-...บาท จานวน...7...วัน
รวม.....14,700.00..บาท
ค่าเช่าที่พกั ประเภท
จานวน....7...วัน
รวม.....13,957.58..บาท
ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ
รวม.......4,618.75..บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ.(ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
รวม...........12.51..บาท
รวมเงินทั้งสิ้ น........33,288.84..บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร)....(สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิ บแปดบาทแปดสิ บสี่ สตางค์)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นความจริ ง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมา
ด้วย จานวน......4.... ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ...................ชริ น ศรี ใส................ผูข้ อรับเงิน
(นางสาวชริ น ศรี ใส)
ตาแหน่ง...นายสัตวแพทย์ชานาญการ
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้
ลงชื่อ...........................................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
วันที่............................................................................

อนุมตั ิให้จ่ายได้

ลงชื่อ........................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
วันที่..........................................................

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจานวน........................33,288.84........................บาท
(...สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิ บแปดบาทแปดสิ บสี่ สตางค์......)ไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับเงิน ลงชื่อ............................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(.............................................)
(..........................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ตาแหน่ง.................................................................
วันที่............................................................
วันที่.......................................................................
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่................................. วันที่..................................................................................
หมายเหตุ
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

คาชี้แจง 1. กรณี เดินทางเป็ นหมูค่ ณะและจัดทาใบเบิกค่าใช้จา่ ยรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ
เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกต่างกัน
ของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
2. กรณี ยนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผขู ้ อรับเงินเป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูร้ ับเงินและวันเดือนปี ที่รับ
เงิน กรณี ที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมตั ิเงินยืมด้วย
3. กรณี ที่ยนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็ นหมู่คณะ ผูข้ อรับเงินมิตอ้ งลงลายมือชื่อในช่องผูร้ ับเงิน
ทั้งนี้ ให้ ผูม้ ีสิทธิ แต่ละคนลงลายมือชื่อผูร้ ับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่ วนที่ 2)
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หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชื่อส่ วนราชการ สานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ.นางสาวชริ น ศรี ใส....ลงวันที่.....17 - 25...เดือน..........พฤศจิกายน................พ.ศ. 2555
ลาดับ
ที่

1

ชื่อ

นางสาวชริ น ศรี ใส

ตาแหน่ง

นายสัตวแพทย์
ชานาญการ

รวมเงิน

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าที่พกั
ค่าพาหนะ

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวม

14,700.00

13,957.58

4,618.75

12.51

33,288.84

14,700.00

13,957.58

4,618.75

12.51

33,288.84

จานวนเงินทั้งสิ้ น (ตัวอักษร) (สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิ บแปดบาทแปดสิ บสี่ สตางค์)

ลายมือชื่อ
ผูร้ ับเงิน

ส่ วนที่ 2
แบบ 8708
วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

หมายเหตุ

ลงชื่อ........................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(..............................................)
คาชี้แจง 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พกั ให้ระบุอตั ราวันและจานวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ
ตาแหน่ง.....................................................
2.ให้ผมู ้ ีสิทธิ แต่ละคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูร้ ับเงินและวันเดือนปี ที่ได้รับเงิน กรณี เป็ นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับจากเงินยืม
วันที่............................................................
3.ผูจ้ ่ายเงินหมายถึงผูท้ ี่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผเู ้ ดินทางแต่ละคน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูจ้ ่ายเงิน
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ตัวอย่ างประทับตราหนังสื อเดินทางและการรับรองเวลาออก – เข้ าประเทศไทย
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ตัวอย่ างกากตั๋ว (Boarding Pass)
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แบบใบสรุ
ปรายการค่
าใช้ จา่ าใช้ยที
่เกิดเ่ กิจากการใช้
รเครดิ
ตัวอย่ างแบบใบสรุ
ปรายการค่
จ่ายที
ดจากการใช้ บบัตัตรเครดิ
ตต
ราชการ
ยื่นต่อ....ผูอ้ านวยการกองคลัง.......................................................................................................(1)
ข้าพเจ้า.นางสาวชริ น ศรี ใส.......ตาแหน่ง..นายสัตวแพทย์ชานาญการ....สังกัด....สทช.......จังหวัด..นครราชสี มา
ผูถ้ ือบัตรเครดิตของราชการหมายเลข    
ซึ่ งได้ทาสัญญาการใช้บตั รเครดิตของราชการเลขที่........1/56..........ลงวันที่....12..../..พฤศจิกายน....../....2555...(2)
ข้าพเจ้าได้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการดังกล่าวระหว่างวันที่.18../.พ.ย../..55...ถึงวันที่...25.../..พ.ย.../..55
รวมเป็ นเงิน....13,957.58..บาท..(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิ บเจ็ดบาทห้าสิ บแปดสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน/เดือน/ปี
รายการค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน (3)
ชื่อสถานบริ การ/ร้านค้าที่
ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
รับชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
ฯ
18 พฤศจิกายน 2555
ค่าที่พกั
13,957.58
โรงแรม Adagio Access
Paris Maisons-Alfort (M)

รวม

13,957.58

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ......................................................................................................
(..........................นางสาวชริ น ศรี ใส.....................................)
วันที่......6..../...ธันวาคม.../.....2555......
หมายเหตุ
(1) ยืน
่ ต่อ ผูอ้ านวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลังหรื อตาแหน่งอื่นใด
(2) หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิลงนามในสัญญาการใช้บตั รเครดิตราชการ
(3) จานวนเงินที่ระบุสกุลเงินที่ชาระให้กบั ร้านค้าและสถานบริ การ
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ตัวอย่ างใบแจ้ งยอดการใช้ จ่ายบัตรเครดิต/ใบกากับภาษี

57

ตัวอย่าง Sale Slip ค่ าทีพ่ กั

58

ตัวอย่ าง ใบเสร็จรับเงินค่ าทีพ่ กั (ฉบับแปล)
บับ

59

ตัวอย่ าง ใบแจ้ งรายการของโรงแรม (Folio)
บับ

60

ตัวอย่ างการเขียน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก. 111)
บับ

61

ตัวอย่ าง ใบเสร็จรับเงินค่ าเดินทางในต่ างประเทศ
บับ

62

ตัวอย่ าง ใบเสร็จรับเงินค่ าเดินทางในต่ างประเทศ (ฉบับแปล)
บับ

63

ตัวอย่ างการคานวณกาไร – ขาดทุน จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
ต่ างประเทศ
บับ

64
ตัวอย่ างหลักฐานการแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่ างประเทศต่ างประเทศ
บับ
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ตัวอย่ างอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ ของ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (กรณีไม่ มีหลักฐาน)
บับ
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ตัวอย่สัาญงสัญาการยื
ญญาการยื
นและการใช้
ัตรเครดิ
ตราชการ
มเงิมนเงิและการใช้
บัตบรเครดิ
ตราชการ
โปรดท
าเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง  ที่ตอ้ งการพร้อมทั้งกรอกข้อความให้ครบถ้วน
ราชการ
เลขที่.............1/56.................................
บับ

ยืน่ ต่อ......ผูอ้ านวยการกองคลัง
ข้าพเจ้า.....นางสาวชริ น ศรี ใส ..ตาแหน่ง...นายสัตวแพทย์ชานาญการ .สังกัด....สานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สตั ว์ จังหวัด
นครราชสี มา มีความประสงค์
 การยืมเงินสดมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
จานวนเงิน
ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 7 วัน
14,700.00 บาท
ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ
5,000.00 บาท
ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
1,000.00 บาท
(ตัวอักษร) (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
รวม
20,700.00 บาท
 การใช้บตั รเครดิตราชการมีระยะเวลาการขอใช้บตั รเครดิตตั้งแต่วนั ที่........../........../..........ถึงวันที่........../............./............
มีรายละเอียดดังนี้
 ขอมีบตั รเครดิตราชการ โดยระบุชื่อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิต
 ขอมีบตั รเครดิตราชการ โดยระบุชื่อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตพร้อมวงเงินที่ใช้จ่ายจากบัตรเครดิต
 ขอวงเงินที่ใช้จ่ายจากบัตรเครดิตราชการที่ขา้ พเจ้าเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิต ตามหมายเลขที่บตั รเครดิต
ที่    
รายการ
จานวน
ค่าที่พกั จานวน 7 คืน
52,500.00 บาท

(ตัวอักษร) (ห้าหมื่น สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวม
52,500.00 บาท
ทั้งนี้เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน
ตามคาสัง่ /หนังสื อของกรม............................................................................................
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ และเงื่อนไขในการใช้บตั รเครดิตราชการที่ขา้ พเจ้าเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตทุก
ประการดังนี้
1. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาบัตรเครดิตไว้กบั ตนเองและไม่ยอมให้บุคคลอื่นนาบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้
2. ข้าพเจ้าจะใช้จ่ายเงินยืมดังกล่าวหรื อ / และใช้บตั รเครดิตในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การ เฉพาะรายการค่าใช้จ่าย
ของทางราชการที่ระบุไว้ขา้ งต้นและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้
3. ข้าพเจ้าจ้าจะเก็บรักษาใบสาคัญคู่จ่ายกรณี ที่ชาระด้วยเงินยืม หรื อใบสาคัญคู่จ่ายพร้อมกับใบบันทึกรายการขาย (Sale
slip) และเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี ) กรณี ใช้บตั รเครดิ ตทุกรายการ พร้อมทั้งจัดทาแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการตามที่
ราชการกาหนดเพื่อมอบให้ฝ่ายการเงินภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึงที่ต้ งั
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การใช้เงินสดหรื อบัตรเครดิตราชการในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การรายการใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรี ยก
ใบเสร็จรับเงินได้ ข้าพเจ้าจะทาใบรับรองการจ่ายรายการดังกล่าว โดยบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจเรี ยกใบเสร็ จรับเงิน
4. ข้าพเจ้ายินดีให้ขอ้ มูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บตั รเครดิตราชการของข้าพเจ้าแก่เจ้าหนี้ที่การเงินตามที่
ร้องขอโดยด่วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการชาระเงินให้กบั สถาบันผูอ้ อกบัตรเครดิต
5. หากข้าพเจ้ากระทาผิดเงื่อนไขหรื อมีความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการที่ขา้ พเจ้าใช้บตั รเครดิตราชการหรื อไม่ส่งเงิน
เหลือจ่ายตามกาหนดข้าพเจ้ายินยอมจ่ายเป็ นเงินสดหรื อให้หกั เงินเดือนค่าจ้างหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการเพื่อ
ชดใช้ความเสี ยหายดังกล่าวที่เกิดจากใช้บตั รเครดิตให้ครบถ้วน ซึ่งถ้าข้าพเจ้าปฏิเสธ บิดพลิ้ว หรื อประวิงเวลา ข้าพเจ้ายินยอมให้
ทางราชการมีคาสัง่ หรื อฟ้ องร้องดาเนินคดีเรี ยกให้ชดใช้ได้ทนั ที
ลงชื่อ......... ชริ น ศรี ใส .................... ผูย้ มื เงิน /  ผูข้ อใช้บตั รเครดิต วันที่........./............/............
เสนอ....................................................................... (2)
คาอนุมตั ิ
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมตั ิ ดังนี้
อนุมตั ิตามเงื่อนไขข้างต้นดังนี้
 ให้ยมื เงินสด จานวน..........................................บาท
 ให้ยมื เงินสดได้จานวน....................................บาท
(...........................................................................)
(.......................................................................)
 ให้มีบตั รเครดิตราชการได้
 ให้มีบตั รเครดิตราชการได้
 ให้มีวงเงินที่จะใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 ให้มีวงเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จานวน.............................................................บาท
จานวน............................................................บาท
(............................................................................)
(.........................................................................)
และมีระยะเวลาการใช้บตั รเครดิตตั้งแต่
และมีระยะเวลาการใช้บตั รเครดิตตั้งแต่
วันที่........../........./..........ถึงวันที่....../........../..........
วันที่........./........../.........ถึงวันที่......./........../..........
ทั้งนี้ให้รีบดาเนินการและแจ้งให้ผขู ้ อใช้บตั รเครดิตทราบด้วย
ลงชื่อ..................................................(3) วันที่...../......../......... ลงชื่อ............................................(4) วันที่....../......../........
(..........................................................)
(......................................................)
ตาแหน่ง................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
ใบรับเงินยืม/ใบรับบัตรเครดิตราชการ / ใบรับทราบวงเงินใช้จ่าย
 ได้รับเงินยืมจานวน..................................................บาท
(...................................................................................................................)
 ได้รับบัตรเครดิตหมายเลข     เรี ยบร้อยแล้ว
 รับทราบวงเงินที่จะใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและระยะการใช้บตั รเครดิตตามที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายได้ขา้ งต้น
ลงชื่อ.......................................................................  ผูย้ มื เงิน /  ผูข้ อใช้บตั รเครดิต วันที่ ........./........../.........
สาหรับเจ้าหน้าที่
ว/ด/ป
ที่ชดใช้

ความเสี ยหาย
รายการ

รายการชดใช้ค่าเสี ยหาย
จานวนเงิน
ที่ชดใช้
จานวนเงิน

จานวนเงิน
คงค้าง

ลายมือชื่อ
ผูร้ ับเงิน

ใบเสร็ จ
เลขที่

68
หมายเหตุ (1) ยืน่ ต่อผูอ้ านวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรื อตาแหน่งอื่นใด
(2) เสนอต่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
(3) ผูล้ งชื่อคือ ผูอ้ านวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรื อ ตาแหน่งอื่นใด
(4) ผูล้ งชื่อคือ ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิตาม (2) ข้างต้น
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บทที่ 8
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ผูเ้ บิ กยังขาดความเข้าใจใน
วิธีการและขั้นตอนการจัดทาใบสาคัญ ขาดเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ
และข้อเท็จจริ ง จึงมักจะพบกับปั ญหาการถูกทักท้วงอยูเ่ ป็ นประจา จึงสรุ ปตัวอย่างปั ญหาที่พบและข้อเสนอแนะ
ดังนี้
ปัญหาทีพ่ บ
1. การนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางไม่ถูกต้อง
ผูเ้ ดินทางมักจะนับเวลาเดินทางออกจากบ้านพัก-เวลา
กลั บ ถึ ง บ้ า นพั ก และไม่ ไ ด้ บ ั น ทึ ก รั บ รองเวลา
ประทับ ตราหนัง สื อ เดิ น ทางออกจากประเทศไทย
และเวลาประทับตราหนังสื อเดินทางเข้าประเทศไทย
นับเศษของวัน นับได้อีก 12 ชัว่ โมง นามาเบิกเพิ่มอีก
1 วัน

ข้ อเสนอแนะ
1. แนะนาให้ผเู้ ดินทางบันทึกรับรองเวลาประทับตรา
หนั ง สื อเดิ น ทางออกจากประเทศไทย และเวลา
ประทับตราหนังสื อเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อใช้เป็ น
เวลาในการคานวณการเบิ ก เบี้ ยเลี้ ยงและให้ ทบทวน
การนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ ยเลี้ ยงเดินทาง ให้นบั ตั้งแต่
เวลาประทับตราหนังสื อเดินทางออกจากประเทศไทย
จนถึงเวลาประทับตราหนังสื อเดินทางเข้าประเทศไทย
นับเศษของวัน นับได้อีก 12 ชัว่ โมง ให้ตดั เศษทิ้ง

2. การเบิ ก ค่ า เช่ า ที่ พ ัก เกิ น สิ ทธิ ข้ า ราชการระดับ
ช านาญการพิ เศษ (ระดับ 8) ไปเข้ า ร่ ว มประชุ ม ที่
ประเทศออสเตรเลี ย ระหว่างวันที่ 15- 19 พฤษภาคม
2555 เบิ ก ค่ า เช่ า ที่ พ ัก 3 คื น คื น ละ 8,322.59 บาท
เป็ นเงิ น 24,967.76 บาท สิ ท ธิ ที่ เบิ ก ได้ 7,500 บาท
เกิ นสิ ทธิ 822.59 บาท ได้ทกั ท้วงว่าผูเ้ บิ กได้เบิ กเกิ น
สิ ทธิ ที่พึงได้รับ และผูเ้ บิกได้ช้ ี แจงว่าได้ร่วมเดิ นทาง
ไปกับ รองอธิ บดี ฯ ตาแหน่ งประเภทบริ หาร (ระดับ
9) และผู ้จ ัด ประชุ ม ก าหนดให้ พ ัก แรมที่ โ รงแรม
Royal On The Park เพียงแห่งเดียว

2. ตามระเบี ย บสิ ท ธิ ข องหัว หน้าคณะคื น ละไม่ เกิ น
10,000 บาท ผูเ้ บิก เบิกคืนละ 8,322.59 บาท ซึ่ งไม่เกิน
สิ ทธิ หัวหน้าคณะ แนะนาให้เสนอขออนุ มตั ิต่ออธิ บดี
กรมปศุ สั ตว์ หรื อผูท้ ี่ ไ ด้รับ มอบหมายเมื่ อได้ รับการ
อนุมตั ิแล้วก็สามารถเบิกได้

3. ผูเ้ ดินทางได้ยมื บัตรเครดิตราชการไปใช้ในการจ่าย 3. แนะนาให้ผทู้ ี่จะเดินทางฯแจ้งกับทางโรงแรมตั้งแต่
ค่าเช่าที่พกั ในต่างประเทศ เมื่อโอนล้างใบสาคัญเงิน เช็ ค อิ น เข้าพัก ให้ ก ลับ รายการ (Reverse) จะท าให้ มี
ยืมพบว่าไม่ได้ใช้บตั รเครดิตดังกล่าว จะต้องชี้แจง วงเงินในบัตรฯ ครบถ้วน งดการทารายการยกเลิก
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เหตุผลที่ ไม่ได้ใช้บตั รเครดิ ตราชการ ผูเ้ ดิ นทางชี้ แจง
ว่าโรงแรมส่ วนใหญ่ ในต่ างประเทศจะกันวงเงิ นใน
บัตรเครดิตราชการส่ วนหนึ่ งไว้การันตีค่าเช่าที่พกั พอ
ถึงเวลาจ่ายจริ งทาให้วงเงินในบัตรเครดิตไม่พอจ่าย

ข้ อเสนอแนะ
(Cancel) เพราะจะถู ก ยกเลิ ก รายการที่ มี ก ารแจ้งให้
โรงแรมกลั บ รายการ (Reverse) เมื่ อ ช าระค่ า ที่ พ ั ก
โรงแรมอาจด าเนิ น การให้ ไ ม่ ท ัน จากปั ญ หาหลาย
ประการ เช่ น พนั ก งานไม่ เข้ า ใจการกลับ รายการ
(Reverse) จึงจาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้เดิ น ทางใช้ ส าเนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อส าเนา 4. แนะนาให้ผูเ้ ดิ น รั บ รองว่าต้นฉบับ ใช้แนบเบิ กกับ
เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิ นมาเบิ กแต่ ไม่ ได้รับ รอง ใครโดยให้รับ รองส าเนาถู ก ต้อง ท าบันทึ ก แนบท้าย
สาเนาทั้งสองฝ่ าย
ระบุ ว่ารายการใดที่ ฝ่ ายหนึ่ ง ฝ่ ายใดจะเป็ นผูเ้ บิ ก ฝ่ าย
เดี ยว และรายการใดทั้งคู่ จะเป็ นผูเ้ บิ ก ฝ่ ายละจานวน
เท่ าใด ทั้งต้นฉบับและส าเนาให้ผูเ้ ดิ นทาง ทั้งคู่ล ง
ลายมือชื่อในแต่ละฉบับ
5. ผูเ้ ดินทางซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบินจากสายการบิน 5. แนะน าว่ า ผู ้เดิ น ทางสามารถซื้ อบั ต รโดยสาร
อื่น แต่ไม่ได้ขออนุมตั ิจากอธิ บดีกรมปศุสัตว์
เครื่ องบิ น ของสายการบิ น อื่ น ได้ โดยราคาบั ต ร
โดยสารเครื่ องบินของสายการบินดังกล่าวต้องมีราคา
ต่ ากว่าราคาค่ าบัตรโดยสารที่ ซ้ื อจาก บริ ษ ทั การบิ น
ไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่ น้อ ยกว่าร้ อ ยละ 25 โดยมี
หนังสื อสอบถามราคาค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิ น จาก
บริ ษ ัท การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน) ก่ อ น และให้
บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) มีหลักฐานอื่นใด
เป็ นหนังสื อแจ้งให้ทราบ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่
วันที่ได้รับหนังสื อสอบถาม หากบริ ษทั การบินไทย
จ ากั ด (มหาชน) ไม่ ส ามารถแจ้ง ให้ ท ราบภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด หรื อ แจ้ง ว่าไม่ ส ามารถจัด บัต ร
โดยสารให้ได้ ให้ขออนุ มตั ิซ้ื อบัตรโดยสารเครื่ องบิน
สายการบิ น อื่ น ต่ ออธิ บ ดี ก รมปศุ สั ตว์ หรื อผูท้ ี่ ได้รับ
มอบหมาย
6. ข้าราชการได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการ
6. จากการตรวจสอบสิ ทธิ ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ต่างประเทศ และได้เดินทางไปกับส่ วนราชการอื่น
(เบี้ยเลี้ยง) และค่าใช้จ่ายอื่นไม่เกินสิ ทธิ ของผูเ้ ดินทาง
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โดยใช้ใบเสร็ จรั บ เงิ น ของบริ ษ ัท ทัวร์ เป็ นหลัก ฐาน
ประกอบการเบิก แต่ไม่ได้ขออนุ มตั ิใช้บริ ษทั ทัวร์ ต่อ
อธิบดีกรมปศุสัตว์
7. ในกรณี ส่งใช้เงินยืมจานวนเงินที่นามาคานวณ
กาไร – ขาดทุนจาก อัตราแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้อง
8. ข้าราชการได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปเข้าร่ วม
ประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ระหว่าง
วันที่ 19 -26 กันยายน 2554 แต่เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางวันที่ 19 -29 กันยายน 2554

ข้ อเสนอแนะ
ตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก ระทรวงการคลั ง
กาหนด ได้ดาเนินการขออนุมตั ิจากอธิบดีกรมปศุสัตว์
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
7. อธิ บ ายก ารค าน วณ ก าไร – ข าดทุ น โด ยใช้
แบบฟอร์ ม ในการค านวณให้ ผู้เดิ น ทางเข้า ใจ และ
คานวณได้ถูกต้อง
8. ผู้เดิ น ทางได้ เดิ น ทางกลับ ถึ ง ประเทศไทยโดย
ล่วงเลยระยะเวลาตามที่ได้รับอนุ มตั ิไว้เดิ ม แนะนาให้
ผูเ้ ดิ น ทางขออนุ ม ัติ เดิ น ทางไปราชการเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ขยายระยะเวลาให้ครอบคลุ มถึ งวันที่เดิ นทางกลับถึ ง
ประเทศไทย โดยชี้ แจงเหตุผลและความจาเป็ น เสนอ
กระทรวงฯ ผ่านอธิ บดีกรมปศุสัตว์ ในกรณี น้ ีได้ช้ ีแจง
เหตุ ผลว่าในระหว่างอยู่ต่างประเทศถู กขโมยกระเป๋ า
ทาให้หนังสื อเดินทางสู ญหาย เป็ นเหตุให้เดินทางกลับ
ล่ าช้า เหตุ น้ ี ไม่ ได้เกิ ดจากส่ วนราชการ จึ งเบิ กค่ าเบี้ ย
เลี้ ยง ค่ า ที่ พ ั ก ค่ า พาหนะเดิ น ทางในต่ า งประเทศ
นับ ตั้งแต่เวลาที่ ป ระทับตราหนังสื อเดิ นทางออกจาก
ประเทศไทยจนถึงสิ้ นสุ ดเวลาการประชุม เมื่อได้รับ
อนุ มตั ิ ขยายระยะเวลาการเดิ นทางไปราชการเพิ่มเติ ม
ครอบคลุ ม ถึ งวันที่ วันที่ 29 กันยายน 2554 สามารถ
เบิ ก ค่ าพาหนะเดิ น ทางจาก สาธารณรั ฐอาร์ เจนติ น า
ถึงประเทศไทย
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ภาคผนวก ก
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
หนังสื อ ที่ กค 0409.6/ว 71 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 เรื่ อง หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่ องบิน
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
6. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 71 ลงวันที่ 22 สิ งหาคม 2546 เรื่ อง การซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบิน
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
7. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2 /ว 112 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เรื่ อง การซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบิน
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จาก บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
8. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 25 ลงวันที่ 22 มกราคม 2547 เรื่ อง การใช้ใบเสร็ จรับเงินของ
บริ ษทั ทัวร์ เป็ นหลักฐานประกอบการจ่าย
9. หนังสื อ ที่ กค 0409.6/13178 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
10. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 71 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2539 เรื่ อง การเบิกค่าธรรมเนียมเข้า
ประเทศ (วีซ่า)
11. หนังสื อ ที่ กค 0409.6/ว 98 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 เรื่ อง ค่าธรรมเนียมในการรับวัคซี นป้ องกัน
โรคติดต่อ ระหว่างประเทศ
12. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่ อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่ วนราชการ
พ.ศ. 2553
13. หนังสื อ ที่ กค 0409.7/ว 13 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่ อง ค่าใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตของผู้
เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
14. หนังสื อ ที่ กค 0526.7/ว 130 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 เรื่ อง การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์
ค่าโทรสารและค่าส่ งไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์ของผูเ้ ดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
15. หนังสื อ ที่ กค 0409.6/00278 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่ อง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
16. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่ อง หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
17. หนังสื อ ที่ กค 0505.4/ว 90 ลงวันที่ 24 กันยายน 2545 เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิกรณี กากบัตรโดยสาร
เครื่ องบินในการเดินทางไปราชการสู ญหาย
1.
2.
3.
4.
5.

18. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 34 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เรื่ อง การเบิกค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว กรณี เกิดผลกระทบจากภัยพิบตั ิที่ประเทศญี่ปุ่น
และเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
19. หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 373 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณี ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรื อเดินทาง
ไปปฏิบตั ิราชการต่างประเทศชัว่ คราว
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101
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168

169

170

ภาคผนวก ข
1. ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน บก 111
2. ตัวอย่างใบนาส่ งเงิน
- ใบเสร็ จรับเงิน
3. ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงินค่าเช่าที่พกั
- ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงินค่าเช่าที่พกั (ฉบับแปล)
4. ตัวอย่างใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
5. ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
6. ตัวอย่างใบรับเงิน Itinerary Receipt บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
7. ตัวอย่างหนังสื อสอบถามค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินจาก บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
8. ตัวอย่างหนังสื อตอบสอบถามค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินจาก บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
9. ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเครื่ องแต่งกาย
10. ตัวอย่างหนังสื อรับรองการเบิกเงินค่าเครื่ องแต่งกาย
11. ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงินของบริ ษทั ทัวร์
12. ตัวอย่างเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าจากสถานทูตอเมริ กา
13. ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
14. ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน
15. แบบการขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และค่าไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์ราชการในต่างประเทศ
16. แบบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายบริ การอินเตอร์ เน็ต
17. ตัวอย่างเอกสารอื่น ๆ
- หนังสื ออนุมตั ิตวั บุคคลให้เดินทางไปราชการ
- หนังสื อของความเห็นชอบเพื่อขออนุมตั ิ
- หนังสื ออนุมตั ิแผนการเดินทางและหนังสื ออนุมตั ิให้ใช้จ่ายเงินจากสานักงบประมาณ

ตัวอย่ างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก 111
บับ

171

172
ตัวอย่ างใบนาส่ งเงิน
บับ

173
ตัวอย่ างใบเสร็จรับเงิน (ส่ งเงินคืน)
บับ

174
ตัวอย่ างใบเสร็จรับเงินค่ าเช่ าทีพ่ กั
บับ

175
ตัวอย่ างใบเสร็จรับเงินค่ าเช่ าทีพ่ กั (ฉบับแปล)
บับ

176
ตัวอย่ างเอกสารประกอบใบแจ้ งหนี้ บริษทั การบินไทยฯ
บับ

177

ตัวอย่ างเอกสารประกอบใบแจ้ งหนี้ บริษทั การบินไทยฯ
บับ

178
ตัวอย่ างใบเสร็จรับเงิน บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บับ

ตัวอย่ าง Itinerary Receipt)
บับ

179

180
ตัวอย่ างหนังสื อสอบถามค่ าบัตรโดยสารเครื่องบิน
บับ

181
ตัวอย่ างหนังสื อตอบสอบถามค่ าบัตรโดยสารเครื่องบิน
เครื่องบิน
บับ

182

183
ใบสาคัญรับเงิน
ที่ ................................................................
(ส่ วนราชการเป็ นผูใ้ ห้)
วันที่.....7......เดือน........พฤษภาคม.......พ.ศ......2556.......
ข้าพเจ้า.......นางสาว ภ.....ภักดี...........................อยูบ่ า้ นเลขที่........... .....99............
ถนน.......เทพารักษ์..........ตาบล......เทพารักษ์..............อาเภอ......เมือง..............จังหวัด......สมุทรปราการ
ได้รับเงินจาก .......................กรมปศุสัตว์................................... กระทรวง.....เกษตรและสหกรณ์.........
ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน
บาท
ส.ต.

ค่าเครื่ องแต่งตัว

9,000 -

รวม(บาท)
จานวนเงิน

9,000 -

(เก้าพันบาทถ้วน)
ลงชื่อ..............ภ.....ภักดี...................ผูร้ ับเงิน
(..............นางสาวภ ....ภักดี......................)
ลงชื่อ................................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(..................................................................)

184

หนังสื อรับรองการเบิกเงินค่ าเครื่องแต่ งตัว
ในการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ ณ ประเทศ...............เบลเยีย่ ม.........................................................
ระหว่างวันที่....7...พฤษภาคม.. 2556..-...4....สิ งหาคม......2556..................................................................
ข้าพเจ้า........นางสาวภ....ภักดี.....................ตาแหน่ง...............นายสัตวแพทย์ชานาญการ.........................
สังกัด.....สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสัตว์................................................................
ได้รับอนุมตั ิจาก..ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...................................................................................
ตามบันทึก ที่ กษ....0204.6/2035....ลงวันที่..17 ....เมษายน....2556.............................................................
( ) ไม่เคยเบิกเงินค่าเครื่ องแต่งตัว
( ) เคยเบิกเงินค่าเครื่ องแต่งตัว (เบิกครั้งสุ ดท้าย วันที่....15.....เดือน........มกราคม.......พ.ศ....2552....)

ลงชื่อ............ภ.....ภักดี....................ผูร้ ับรอง
(.....นางสาวภ.......ภักดี..........)

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินของบริษทั ทัวร์
บับ

185

186
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าจากสถานทูตอเมริกา
บับ

187
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่ าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
เดินทาง
บับ

188

ตัวอย่ างใบเสร็จรับเงินค่ าธรรมเนียมภาษีสนามบิน
บับ

189

190

191

192

193

194

195

196

บรรณานุกรม
- พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
- พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548)
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
- หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 71 ลงวันที่ 22 สิ งหาคม 2546 เรื่ อง การซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบินในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ
- หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่ อง หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

