คู่มือ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับย่อ)

ส่วนการคลัง สานักงานเลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5 มิถุนายน 2562

1
กฎ ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
2. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
3. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
4. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529
5. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
6. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541
7. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
8. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
9. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
11. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
12. ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการเบิกเงินจากคลั ง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
13. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 เรื่อง การเทียบตาแหน่ง
14. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/13178 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เรื่อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
15. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
16. หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวั น ที่ 22 ธั น วาคม 2559 เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละหลั ก ฐานการเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีการปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทาหลักฐานประกอบการเบิกสูญหาย
17. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิ กค่ าพาหนะรั บ จ้ างข้ามเขตจังหวัด เงิน ชดเชย และค่ าใช้จ่ายอื่น ที่ จาเป็ นต้ องจ่ายเนื่ อ งใน
การเดินทางไปราชการ
18. หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0409.7/ว 13 ลงวั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2547 เรื่ อ ง ค่ า ใช้ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
19. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 32 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2537 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายอื่น ที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
20. หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0409.6/ว 27 ลงวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2548 เรื่ อ ง
การเบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
21. หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0409.7/ว 40842 ลงวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2546 เรื่ อ ง การเบิ ก
ค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ
22. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 34 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นและ
เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
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ความหมายของการเดินทางไปราชการ
การเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่ การเดินทางของผู้รับราชการประจา
ในประเทศไทย ซึ่งเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน
ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นเป็นครั้งคราว ตามความจาเป็น

สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. ผู้ เดิ น ทางไปราชการมี สิ ท ธิ เบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ให้ เดิ น ทาง
ไปราชการ
2. กรณีผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทาง
กลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะเหตุส่วนตัว ทั้งนี้ ได้รับอนุมัตใิ ห้ลากิจหรือลาพักผ่อน และได้รับ
อนุมัติให้เดินทางสาหรับช่วงเวลาดังกล่าว มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเมื่อมีการปฏิบัติ
ตามคาสั่งทางราชการแล้ว
การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ
1. การเดินทางไปราชการในประเทศ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
2. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว อนุมัติระยะเวลาได้ไม่เกิน ดังนี้
ประเทศที่เดินทางไปราชการ
1. ประเทศในทวีปเอเชีย
2. ออสเตรี ย นิ ว ซี แลนด์ ประเทศใน
ท วี ป ยุ โ รป ห รื อ ป ระเท ศ ใน ท วี ป
อเมริกาเหนือ
3. ประเทศในทวี ป อเมริ ก าใต้ ห รื อ
ประเทศในทวีปแอฟริกา

ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ ประกอบด้วย
เดินทางในประเทศ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
2. ค่าเช่าที่พัก
3. ค่าพาหนะ
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จาเป็น

เดินทางต่างประเทศ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
2. ค่าเช่าที่พัก
3. ค่าพาหนะ
4. ค่ารับรอง
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จาเป็น

ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ย การเดินทาง
ประเภท/ระดับ
ค่าเบี้ยเลีย้ ง ภำยในประเทศ ผูด้ ำรงตำแหน่งประเภทตัง้ แต่ชำนำญกำรพิเศษลงมำ
(เหมำจ่ำย)
ผูด้ ำรงตำแหน่งประเภทสูงกว่ำชำนำญกำรพิเศษขึน้ ไป

ต่ำงประเทศ
กรณีเหมำจ่ำย

กรณีจ่ำยจริง

อัตรา (บาท/วัน/คน)
หลักเกณฑ์/วิธีการ
240 1. กรณีที่มกี ารพักแรม ให้นบั 24 ชัว่ โมงเป็น 1 วัน ส่วนที่เกิน 12 ชัว่ โมง ให้นบั เป็น 1 วัน
270 โดยเริ่มนับตัง้ แต่เวลาที่ออกจากที่อยูห่ รือสถานที่ปฏิบตั งิ านปกติ จนกลับมาถึงที่อยูห่ รือสถานที่
ปฏิบตั งิ านปกติ
2. กรณีไม่พักแรม ให้นบั 24 ชัว่ โมง เป็น 1 วัน ส่วนที่เกิน 12 ชัว่ โมง นับเป็น 1 วัน เกิน 6 ชัว่ โมงขึน้ ไป
นับครึ่งวัน โดยเริ่มนับตัง้ แต่เวลาที่ออกจากที่อยูห่ รือสถานที่ปฏิบตั งิ านปกติ จนกลับมาถึงที่อยูห่ รือ
สถานที่ปฏิบตั งิ านปกติ
3. กรณีลาก่อนหรือหลังการเดินทางให้นบั ตัง้ แต่เริ่มปฏิบตั ริ าชการและสิน้ สุดลงเมือ่ สิน้ สุดเวลาปฏิบตั ิ
ราชการ

ผูด้ ำรงตำแหน่งประเภทตัง้ แต่ชำนำญกำรพิเศษลงมำ
ผูด้ ำรงตำแหน่งประเภทสูงกว่ำชำนำญกำรพิเศษขึน้ ไป

2,100 1. กรณีที่มกี ำรพักแรม ให้นบั 24 ชัว่ โมงเป็น 1 วัน ส่วนที่เกิน 12 ชัว่ โมง
3,100 ให้นบั เป็น 1 วัน โดยเริ่มนับตัง้ แต่เวลำประทับตรำในหนังสือเดินทำงออกจำกประเทศไทยจนถึง
ประทับตรำกลับเข้ำมำประเทศไทย
2. กรณีไม่พักแรม ให้นบั 24 ชัว่ โมง เป็น 1 วัน ส่วนที่เกิน 12 ชัว่ โมง นับเป็น 1 วัน เกิน 6 ชัว่ โมงขึน้ ไป
นับครึ่งวัน โดยเริ่มนับตัง้ แต่ประทับตรำในหนังสือเดินทำงออกจำกประเทศไทยจนถึงประทับตรำเข้ำ
ประเทศไทย
3. กรณีลำก่อนปฏิบตั ริ ำชกำร โดยเริ่มนับตัง้ แต่เริ่มปฏิบตั ริ ำชกำรจนถึงประทับตรำในหนังสือเดินทำง
กลับถึงประเทศไทย
4. กรณีลำหลังปฏิบตั ริ ำชกำรเสร็จสิน้ โดยเริ่มนับตัง้ แต่ประทับตรำในหนังสือเดินทำงออกจำกประเทศ
ไทย จนถึงปฏิบตั ริ ำชกำรเสร็จสิน้
5. กรณีมเี หตุจาเป็นต้องพักแรมก่อนปฏิบตั ริ ำชกำร โดยเริ่มนับตัง้ แต่เวลำ
ที่เข้ำที่พัก ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมงเมือ่ นับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ จนถึงประทับตรำในหนังสือ
เดินทำงกลับถึงประเทศไทยหรือ กรณีลำหลังด้วยจะนับจนถึงสิน้ สุดเวลำปฏิบตั ริ ำชกำร

ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ และอืน่ ๆ

4,500 เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินสิทธิของแต่ละรายการ โดยคิดคานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จานวนเงินเหลือ
500 จ่ายจะนามาสบทบในวันถัดไปไม่ได้

ค่ำทำควำมสะอำดเสือ้ ผ้ำ (กรณีเกิน 7 วัน)
ค่ำใช้สอยเบ็ดเตล็ด
**กรณีเดินทำงเป็นหมูค่ ณะต้องเลือกลักษณะค่ำเบีย้ เลีย้ งให้เหมือนกันทั้งคณะ

500 เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

ประเภท/ระดับ

ค่าเช่าที่พัก ภายในประเทศ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทตั้งแต่ชำนำญกำรพิเศษลงมำ
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทสูงกว่ำชำนำญกำรพิเศษขึ้นไป
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ/ระดับบริหำร
ต่างประเทศ

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทตั้งแต่ชำนำญกำรพิเศษลงมำ
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทสูงกว่ำชำนำญกำรพิเศษขึ้นไป

อัตราเหมาจ่าย
800 บำท/วัน/คน
1,200 บำท/วัน/คน

อัตราจ่ายจริง
คนเดียว
1,500 บำท/วัน/คน
2,200 บำท/วัน/คน
2,500 บำท/วัน/คน

พักคู่
850 บำท/วัน/คน
1,200 บำท/วัน/คน
1,400 บำท/วัน/คน

อัตรา (บาท/วัน/คน) (อัตราจ่ายจริง)
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
ประเภท ง
ประเภท จ
พักคนเดียว พักคู่ พักคนเดียว พักคู่ พักคนเดียว พักคู่ พักคนเดียว พักคู่ พักคนเดียว พักคู่
7,500 5,250
5,000 3,500
3,100 2,170 10,500
7,350
9,375 6,562.50
10,000
7,000
4,500
14,000
12,500
-

หลักเกณฑ์/วิธกี าร
1. กรณีเดินทำงตำมคำสั่ง มีสิทธิเบิกค่ำที่พักตั้งแต่คืนก่อนเริ่มปฏิบัติรำชกำรจนถึงคืนปฏิบัติรำชกำรเสร็จสิ้น เช่น ประชุมวันที่ 12 -13 เม.ย. 62 สำมำรกเบิกค่ำที่พักได้คืนวันที่ 11 -13 เม.ย. 62
2. กรณีลำก่อนปฏิบัติรำชกำร มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำที่พักตั้งแต่คืนวันที่เริ่มปฏิบัติรำชกำร จนถึงคืนปฏิบัติรำชกำรเสร็จสิ้น เช่น ประชุมวันที่ 12-13 เม.ย. 62 สำมำรถเบิกค่ำที่พักได้ คืนวันที่ 12-13 เม.ย. 62
3. กรณีลำก่อนปฏิบัติรำชกำรและมีเหตุจำเป็น มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำที่พักตั้งแต่คืนก่อนเริ่มปฏิบัติรำชกำร จนถึงคืนปฏิบัติรำชกำรเสร็จสิ้น (เบิกก่อนได้ไม่เกิน 1 คืน) เช่น ประชุมวันที่ 12 -13 เม.ย. 62
สำมำรกเบิกค่ำที่พักได้คืนวันที่ 11 -13 เม.ย. 62
4. กรณีลำหลังปฏิบัติรำชกำร มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำที่พักตั้งแต่คืนก่อนเริ่มปฏิบัติรำชกำร จนถึงคืนก่อนปฏิบัติรำชกำรเสร็จสิ้น เช่น ประชุมวันที่ 12-13 เม.ย. 62 สำมำรถเบิกค่ำที่พักได้คืนวันที่ 11-12 เม.ย. 62
5. กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะต้องเลือกลักษณะค่ำเช่ำที่พักให้เหมือนกันทั้งคณะ
6. กรณีเดินทำงในประเทศในท้องที่ที่มีค่ำครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เลขำธิกำรฯ สำมำรถพิจำรณำให้เบิกได้เท่ำที่จำ่ ยจริงได้เกินกว่ำที่ระเบียบกำหนดอีกไม่เกินร้อยละ 25
7. กรณีเดินทำงไปต่ำงประเทศที่ไม่ปลอดภัย ยำกจน ทุรกันดำร หรือช่วงฤดูกำลท่องเที่ยว หรือที่พักในอัตรำที่กำหนดเต็ม เลขำธิกำรฯ สำมำรถพิจำรณำให้สำมำรถเบิกได้เท่ำที่จำ่ ยจริง
8. โดยระเบียบให้พักคู่ เว้นแต่กรณีไม่เหมำะสมสำมำรถพักเดียวได้ เช่น ต่ำงเพศ เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง เป็นต้น
9. กรณีเลขำธิกำรฯ เดินทำงไปรำชกำรสำมำรถเบิกได้เท่ำที่จำ่ ยจริง จำเป็น เหมำะสม ประหยัด

ค่าใช้จ่าย
การเดินทาง
ค่าพาหนะ ภายในประเทศ
รถประจำทำง
รถประเภทอื่น เช่น รถแท๊กซี่
รถรับจ้ำง จ้ำงเหมำรถตู้ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเภท/ระดับ

5
อัตรา (บาท/คน)

หลักเกณฑ์/วิธีการ

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทตั้งแต่ปฏิบัติกำรลงมำ

เท่ำที่จ่ำยจริง

รถด่วน/รถด่วนพิเศษ ชั้น 2 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทสูงตั้งแต่ชำนำญกำรขึ้นไป
ทุกระดับ

เท่ำที่จ่ำยจริง
เท่ำที่จ่ำยจริง

รถด่วน/รถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป)
โดยปกติให้ใช้รถโดยสำรประจำทำง (อัตรำตำมที่คกก.ควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงกำหนด)
กรณีไม่มีรถประจำทำงหรือต้องกำรควำมรวดเร็ว ผู้เดินทำงต้องชี้แจงเหตุผลประกอบกำรเบิก

เดินทำงไป-กลับระหว่ำงที่พกั ถึง ทุกระดับ
สถำนที่จัดพำหนะ

เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 600 ต่อเที่ยว

กรณีข้ำมเขตจังหวัดติดต่อหรือผ่ำน กทม.

เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 500 ต่อเที่ยว

กรณีติดต่อจังหวัดอื่นหรือไม่ผ่ำน กทม.

ค่ำพำหนะส่วนตัว (ค่ำชดเชย)

ทุกระดับ

4 บำท/กม.

ทุกระดับ

2 บำท/กม.

เลขำธิกำรฯ
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทตั้งแต่ชำนำญกำรขึ้นไป

เท่ำที่จ่ำยจริง

รถยนต์ส่วนบุคคล
รถจักรยำนยนต์
ชั้นธุรกิจ

เครื่องบิน

ตำแหน่งอื่น ๆ

เท่ำที่จ่ำยจริง
เท่ำที่จ่ำยจริง

ชั้นประหยัด
เฉพาะกรณีจาเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการโดยอนุมัติเลขาธิการฯ
กรณีไม่ได้รับอนุมัติเบิกได้ไม่เกินค่าพาหนะภาคพื้น
การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน (สาหรับทุกตาแหน่ง)
1. ซื้อบัตรโดยสารกับสายการบิน/ตัวแทน/ธุรกิจนาเที่ยว/ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
2. ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ ค่าพาหนะ/ค่าสัมภาระ/ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการที่สายการบินเรียกเก็บ
3. ค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้ ค่าเลือกที่นั่ง/ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม/ค่าประกัน

ต่างประเทศ
รถประจำทำง
รถประเภทอื่น เช่น แท๊กซี่
เดินทำงไป-กลับระหว่ำงที่พกั ถึง
สถำนที่จัดพำหนะ
เครื่องบิน
1. กรณีตั้งแต่เก้ำชั่วโมงขึ้นไป

2. กรณีต่ำกว่ำเก้ำชั่วโมง

ทุกระดับ
ทุกระดับ
ทุกระดับ

เท่ำที่จ่ำยจริง
เท่ำที่จ่ำยจริง
เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 600 ต่อเที่ยว
เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 500 ต่อเที่ยว

โดยปกติให้ใช้รถประจำทำง
กรณีไม่มีรถประจำทำงหรือต้องกำรควำมรวดเร็ว ผู้เดินทำงต้องชี้แจงเหตุผลประกอบกำรเบิก
กรณีข้ำมเขตจังหวัดติดต่อหรือผ่ำน กทม.
กรณีติดต่อจังหวัดอื่นหรือไม่ผ่ำน กทม.

บริหำรระดับสูง วิชำกำร (ทรงคุณวุฒิ)
บริหำรระดับต้น อำนวยกำร ระดับสูง
ตำแหน่งอื่น ๆ

เท่ำที่จ่ำยจริง
เท่ำที่จ่ำยจริง
เท่ำที่จ่ำยจริง

1. ต้องเดินทำงโดยสำยกำรบินไทยเป็นหลัก (มีหนังสือสอบถำม)
ชั้นหนึ่ง
ชั้นธุรกิจ
2. กรณีตำม 1. ไม่แจ้งผลภำยใน 3 วันทำกำรหรือ
ชั้นประหยัด จัดบัตรโดยสำรให้ไม่ได้ สำมำรถใช้สำยกำรบินอื่นได้
3. กรณีจะใช้สำยกำรบินอื่นต้องมีรำคำถูกกว่ำกำรบินไทยไม่น้อยกว่ำ 25%
ชั้นหนึ่ง
ชั้นธุรกิจ
4. กรณีจำเป็นให้สำมำรถซื้อบัตรโดยสำรกำรบินไทยกับตัวแทนหรือ
ชั้นประหยัด ธุรกิจนำเที่ยวได้แต่รำคำต้องถูกกว่ำ

เท่ำที่จ่ำยจริง
เลขำธิกำรฯ
เท่ำที่จ่ำยจริง
บริหำรระดับสูง วิชำกำร (ทรงคุณวุฒิ)
เท่ำที่จ่ำยจริง
ตำแหน่งอื่น ๆ
หมำยเหตุ : 1. กรณีลำก่อนหรือหลังปฏิบัติรำชกำร สำมำรถเบิกค่ำพำหนะได้ไม่เกินเส้นทำงที่ได้รับอนุมัติ
2. กำรเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้เฉพำะภำยในจังหวัดเดียวกัน ไม่เกินสองเที่ยวต่อวัน

3. กรณีผู้ที่มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งเดินทำงไปรำชกำรตำมภำรกิจปกติของสำนักงำนฯ ไม่สำมำรถเบิกค่ำพำหนะไป-กลับระหว่ำงที่พักถึงสถำนที่จัดพำหนะได้
4. กรณีผู้ที่มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งเดินทำงไปรำชกำรที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติรำชกำรที่ไม่ใช่ภำรกิจปกติของสำนักงำนฯ สำมำรถเบิกค่ำพำหนะไป-กลับระหว่ำงที่พักถึงสถำนที่จัดพำหนะได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

การเดินทาง
ประเภท/ระดับ
ภายในประเทศ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกระดับ
ต่างประเทศ
ค่ำเครื่องแต่งตัว

อัตรา (บาท)
เท่ำที่จ่ำยจริง

ระดับชำนำญกำรขึ้นไป 9000/คน
ระดับปฏิบตั ิกำรลงมำ 7500/คน
อัตรำเหมำจ่ำย
ค่ำรับรอง
เดินทำงไม่เกิน 15 วัน เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 67,000
เดินทำงเกิน 15 วัน เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 100,000
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกระดับ
เท่ำที่จ่ำยจริง

หลักเกณฑ์/วิธีการ
กรณีที่จำเป็น หำกไม่จ่ำยจะทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงปฏิบตั ิรำชกำรได้
เช่น ค่ำปะยำง ค่ำซ่อมรถ เป็นต้น
1. ต้องเป็นกรณีที่จำเป็นต้องแต่งตัวเป็นกรณีพิเศษหรือกรณีจำเป็นอื่น เช่น กำรเข้ำร่วมงำนรำตรีสโมสร เป็นต้น

2. ต้องไม่อยู่ในประเทศต้องห้ำม 14 ประเทศตำมระเบียบ
3. ได้รับครั้งสุดท้ำยเกินกว่ำ 2 ปี นับแต่วันที่เดินทำงออกจำกประเทศไทย
กรณีเป็นกำรเดินทำงไปเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศในฐำนะผู้แทนรัฐบำล/รัฐสภำ/ส่วนรำชกำร
แขกของรัฐบำลต่ำงประเทศ/หน่วยงำนต่ำงประเทศ/รัฐพิธีตำมคำเชิญของรัฐบำลต่ำงประเทศ
1. กรณีที่จำเป็น หำกไม่จ่ำยจะทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงปฏิบตั ิรำชกำรได้
เช่น ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจลงตรำ (VISA) ค่ำภำษีสนำมบิน
ค่ำภำษีเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร ค่ำธรรมเนียมกำรรับวัคซีนป้องกันโรคสำหรับประเทศ
ที่กำหนด ฯลฯ
2. กรณีค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ เช่น ค่ำจัดส่ง SMS แจ้งผลกำรทำ VISA, ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกิด
จำกกำรร้องขอของผู้เดินทำงเอง, ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ถ้ำไม่จ่ำยก็สำมำรถเดินทำงได้, ค่ำทิป,ค่ำยกของ,
ค่ำประกันกำรเดินทำง ฯลฯ
3. กรณีมีค่ำรักษำพยำบำลในระหว่ำงเดินทำงไปรำชกำรสำมำรถเบิกได้ตำมพรฏ.เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
ค่ำรักษำพยำบำล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กรณีได้รบั ความช่วยเหลือสาหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
โดยผู้เดินทำงได้รับควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศหรือจำกหน่วยงำนใด ๆ เช่น กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำบันกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
(The Hague Academy of International Law) เป็นต้น ซึ่งน้อยกว่ำสิทธิ สำมำรถเบิกสมทบได้ ดังนี้
ประเภทค่าใช้จ่าย
กรณีไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ
กรณีได้รบั ความช่วยเหลือ
ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
เบิกค่ำบัตรโดยสำร ไป – กลับ ตำมสิทธิของผู้
เบิกสมทบได้อีก 1 เที่ยวในชั้นเดียวกันกับที่ได้รับควำมช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้ต้อง
เดินทำงไปรำชกำรฯ
ไม่เกินสิทธิของผู้เดินทำงไปรำชกำรฯ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
1. กรณีได้รับควำมช่วยเหลือเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง
เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงตำมสิทธิ
เบิกสมทบเฉพำะส่วนที่ขำด แต่ต้องไม่เกินสิทธิของผู้เดินทำงไปรำชกำรฯ
2. กรณีได้รับควำมช่วยเหลือโดยกำรจัดเลี้ยงอำหำร
- จัดเลี้ยงอำหำรทุกมื้อ ให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทำง

ค่าที่พักแรม
ค่าเครือ่ งแต่งตัว
ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ที่พักหรือสถานที่
ปฏิบัติราชการถึงสถานียานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องจากการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว

เบิกค่ำที่พกั แรมตำมสิทธิ
เบิกได้ตำมสิทธิ
เบิกได้ตำมสิทธิ

- จัดเลี้ยงอำหำร 2 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทำงได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของอัตรำเบี้ย
เลี้ยงเดินทำงเหมำจ่ำย
- จัดเลี้ยงอำหำร 1 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตรำเบี้ย
เลี้ยงเดินทำงเหมำจ่ำย
เบิกสมทบได้ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินสิทธิ
เบิกสมทบได้เฉพำะส่วนที่ขำด แต่ไม่เกินสิทธิ
เบิกสมทบได้เฉพำะส่วนที่ขำด แต่ไม่เกินสิทธิ

เบิกได้ตำมสิทธิ

เบิกสมทบได้เฉพำะส่วนที่ขำด แต่ไม่เกินสิทธิ
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การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สาหรับการเดินทางไปราชการ
กรณียืมเงินราชการ
1. กรณี มี ห ลั ก ฐานแลกเปลี่ ย นกั บ ธนาคารให้ ถื อ อั ต ราแลกเปลี่ ย นวั น ที่ แ ลกเปลี่ ย นเงิ น
กับธนาคารก่อนวันออกเดินทาง ตลอดเส้นทาง
กรณี ที่เงินเหลือจ่ายให้ ใช้อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ได้แลกเปลี่ยนกับธนาคาร โดยให้ แนบ
หลักฐานการแลกเปลี่ยนประกอบ
2. กรณีไม่มีหลักฐานที่แลกเปลี่ยนกับธนาคารให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (อัตราขาย) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ 1 วันทาการก่อนออกเดินทาง
กรณีที่เงินเหลือจ่ายให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (อัตราซื้อ) ณ 1 วันทาการหลังเดินทางกลับมาถึง
เป็นอัตราในการคานวณ
กรณีไม่ได้ยืมเงินราชการ
1. กรณีมีหลักฐานแลกเปลี่ยนกับธนาคารให้ใช้อัตรา ณ วันที่ได้แลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร
ก่อนออกเดินทางเป็นอัตราเดียวตลอดเส้นทางในการคานวณ
2. กรณี ไม่มีห ลั กฐานการแลกเปลี่ ย นกั บธนาคารให้ ใช้อั ตราแลกเปลี่ ย นของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (อัตราขาย) ณ วันทาการก่อนออกเดินทาง เป็นอัตราเดียวตลอดเส้นทางในการคานวณ
กรณีชาระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต
ให้ ใช้อัตราแลกเปลี่ ยนตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ได้รับแจ้งจากธนาคารและ
ให้แนบใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตประกอบ
การยืมเงินราชการ
1. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยืมเงินราชการ ประกอบด้วย
1.1 หนังสือหรือบันทึกข้อความที่เลขาธิการฯ อนุมัติให้เดินทางไปราชการ (ฉบับจริง) พร้อมด้วย
กาหนดการเดินทางและประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางในครั้งนั้น ๆ
1.2 บันทึกข้อความเพื่อขอยืมเงินราชการเพื่อนาไปใช้ตาม ข้อ 1.1
1.3 สั ญ ญาการยื ม เงิน จ านวน 2 ฉบั บ (แบบ 8500) กรณี ที่ เดิ น ทางเป็ น หมู่ ค ณะให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้ยืมเงินจัดทาเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องการยืมแยกเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
2. กรณี ที่มีความจ าเป็ น ต้องใช้บัตรเครดิตราชการ ให้ ผู้เดินทางแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรเครดิต
ราชการ โดยให้แนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ หรือ
2.2 สาเนาบัตรข้าราชการและสานาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
2.3 แบบคาขอมีบัตรเครดิตราชการ (ติดต่อรับได้ที่ส่วนการคลัง)
โดยปกติในการจัดทาบัตรเครดิตราชการแต่ละครั้งจะใช้เวลาโดยประมาณ 5 วันทาการ เมื่อได้รับ
บัตรแล้วส่วนการคลังจะแจ้งให้ผู้ทาบัตรทราบ
3. กรณีทเี่ คยมีบัตรเครดิตราชการแล้ว ส่วนการคลังจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทาการ ในการเปิดวงเงิน
ในบัตรให้ผู้ยืมเงิน
4. การยื มเงิน ราชการโดยปกติผู้ ยืม เงินจะได้รับ เงินดังกล่ าวไม่เกิน 7 วันท าการ ก่อนการเดิน ทาง
ไปปฏิบัติราชการ
5. ส่ วนการคลั งจะโอนเงินเข้ าบั ญชี ผู้ ยื มเงิ น และระบบจะจั ดส่ งข้ อความ (SMS) และ/หรื อไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ทราบเมื่อส่วนการคลังโอนเงินให้แล้ว
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การชดใช้เงินยืม/ขอเบิกเงินทดรองจ่าย
เมื่อผู้เดินทางไปราชการได้ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับคาสั่งเรียบร้อยแล้วจะต้องชดใช้เงิ นยืม
ตามสัญญาการยืมเงินภายใน 15 วันนับแต่วันที่กลับมาถึง พร้อมหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) หรือ
กรณีผู้เดินทางไงปราชการได้ทดรองจ่ายเงินไปก่อนแล้วนาหลักฐานการจ่ายมาขอเบิกได้เมื่อปฏิบัติราชการ
ตามคาสั่งเสร็จสิ้น โดยต้องยื่นขอเบิกให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เท่านั้น
หลักฐานการจ่าย ที่ใช้ในการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. หรือใบสาคัญรับเงิน กรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้
3. หรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 4231) กรณีใบเสร็จรับเงินไม่ครบตามรายการ
ที่ระเบียบกาหนด
ใบเสร็จรับเงิน จะต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4. จานวนเงินที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย
กรณีได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สาเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งรับรองโดยผู้รับเงิน
เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทน
กรณีไม่อาจขอสาเนาใบเสร็จรับเงินได้ ให้ชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอ
ส าเนาได้ แ ละรั บ รองว่ า ยั ง ไม่ เคยน าใบเสร็ จ รั บ เงิ น นั้ น มาเบิ ก จ่ า ย แม้ พ บภายหลั ง ก็ จ ะไม่ น ามาเบิ ก อี ก
โดยให้เสนอเลขาธิการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นามาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกได้
กรณี ก ารแก้ ไขใบเสร็ จ รับ เงิน ให้ ใช้ วิธีขี ด ฆ่ าแล้ ว พิ ม พ์ ใหม่ ห รือ เขี ยนใหม่ และให้ ผู้ รับ เงิน
ลงลายมือชื่อกากับทุกแห่ง
ผู้ยืมเงินหรือทดรองจ่ายเงินเพื่อเดินทางไปราชการ ใบเสร็จรับเงินจะต้องเป็นวันเดียวกับวันที่
จ่ายเงินเสมอ
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Flowchart การยืมเงินราชการและขอเบิกเงินที่ได้ทดรองจ่าย
เลขาธิการฯ อนุมัติให้เดินทางไปราชการ

กรณีขอยืม
เงินราชการ

ยื่นเอกสารขอยืมเงิน
จนท.ตรวจสอบและ
ดาเนินการขออนุมตั ิ
ยืมเงิน (1 วันทาการ)

กรณีขอเบิกเงิน
ที่ได้ทดรองจ่าย

กรณีขอมีบตั รเครดิตราชการ
ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม
1. แบบคาขอมีบัตรเครดิต
2. สาเนาบัตรปชช. หรือ สาเนา
บัตรข้าราชการและทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรองสาเนา
*โดยปกติการขอมีบัตรเครดิตใช้
เวลาในการทาบัตร 5 วันทาการ*

จนท.วางฎีกาเบิกเงิน
จากกรมบัญชีกลาง
และเปิดวงเงินใน
บัตรเครดิต
(ไม่เกิน 3 วันทาการ)
โอนเงินให้ผู้ยืม และ
แจ้งผลผ่าน SMS/
e-mail (ไม่เกิน 7 วัน
ทาการก่อนเดินทาง)
เมื่อปฏิบัตริ าชการ
เสร็จสิ้น
ชดใช้เงินยืมและเงิน
เหลือจ่าย (ถ้ามี)
พร้อมหลักฐานการ
จ่ายเงินภายใน 15 วัน
นับแต่วันกลับมาถึง

เมื่อปฏิบัตริ าชการ
เสร็จสิ้น
ยื่นขอเบิกเงินที่ทดรอง
จ่ายพร้อมหลักฐาน
การจ่ายเงิน
จนท. ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
(3 วันทาการ)

หลักฐานการจ่ายเงิน
1. ใบเสร็จรับเงิน หรือ
2. ใบสาคัญรับเงิน หรือ
3. ใบแทนใบเสร็จรับเงิน

รอบการจ่ายเงิน
ตั ด รอบทุ ก วั น ศุ ก ร์ นั บ จาก
ที่ ไ ด้ รั บอนุ มั ติ ให้ เบิ กจ่ า ย
และโอนเงินให้ในวันพุธถัดไป

ขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่าย
(1 วันทาการ)
วางฎีกาเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลาง
(ไม่เกิน 3 วันทาการ)
โอนเงินให้ผู้ยืม
และแจ้งผลผ่าน
SMS/e-mail
(ตามรอบการจ่าย)

เอกสารที่ใช้ในประกอบการยืมเงินราชการ )
1. หนังสือหรือบันทึกอนุมัติเดินทาง (ตัวจริง) +ประมาณการคชจ.
2. บันทึกข้อความเพื่อขอยืมเงินราชการ
3. สัญญาการยืมเงิน จานวน 2 ฉบับ

