หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
ลักษณะการเดินทางไปราชการ ไดแก
1. การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
1.1 การเดินทางไปราชการชั่วคราว
1.2 การเดินทางไปราชการประจํา
1.3 การเดินทางกลับภูมิลําเนา
2. การเดินทางไปตางประเทศ
1.1 การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
2.2 การเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ

ในที่นี้ขอสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราช
อาณาจักร
การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
1. การไปปฏิบัติราชการชั่วคราว นอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาหรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการปกติ
2. การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
3. การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนงหรือไปรักษาราชการแทน
4. การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวางเวลาที่อยูในราชอาณาจักรของผูซึ่งรับราชการ
ประจําตางประเทศ
5. การเดินทางขามแดนชั่วคราวเพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนตางประเทศตาม
ขอตกลงระหวางประเทศ
z

ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร ไดแก
1. ขาราชการ
2. ลูกจางซึ่งไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย
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สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1. ตองไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลา
ในการเดินทางไปราชการตามความจําเปนและเหมาะสม
2. ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถเดินทาง
กลับทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว โดยไดรับอนุมัติใหลา
กิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้น และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติ
การเดินทาง ใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตอเมือ่ ไดมกี ารปฏิบตั ริ าชการตามคําสัง่
ของทางราชการแลว
3. ขาราชการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น ภายหลังวันที่ไดเดินทางไป
ราชการแลว ใหมีสิทธิที่จะรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับที่สูงขึ้นนับแตวัน
ที่มีคําสั่งแตงตั้งดังกลาวแมคําสั่งนั้นจะใหมีผลยอนหลังไปถึงหรือกอนวันออกเดินทาง
ก็ตาม
4. ขาราชการซึ่งเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนในตําแหนงที่สูงขึ้น
ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศที่ตนรักษาการ
ในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนรวมทั้งการเดินทางกลับมาดํารงตําแหนงเดิมใหไดรับคาใชจายใน
การเดินทางตามอัตรา
สําหรับตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศที่ตนรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน
ในกรณีเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนในตําแหนงระดับที่ต่ํากวา
ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราสําหรับตําแหนงระดับที่ตนดํารงอยู
5. การเดินทางไปราชการ ถาผูเดินทางหยุดอยูที่ใดโดยไมมีเหตุอันควรไมมีสิทธิไดรับคา
ใชจายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ผูอํานวยการสถานศึกษา ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 6/2546 สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

-3ผูเดินทาง
การไปราชการ
1. ขาราชการ ลูกจางในสํานักงาน - ในเขตจังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา
- นอกเขตจังหวัด
2. ขาราชการ ลูกจางในสถานศึกษา - ในเขตจังหวัด
- นอกเขตจังหวัด
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ - ในเขตจังหวัด
การศึกษา
- นอกเขตจังหวัด

4. ผูอํานวยการสถานศึกษา

- ในเขตจังหวัด
- นอกเขตจังหวัด

ผูอนุมัติ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
อนุมัติตนเองแลวรายงานให
เลขาธิการคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานทราบในเวลา
อันควรหรือเดือนละหนึ่งครั้ง
อนุมัติตนเองแลวรายงานให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบในเวลาอันควร
หรือเดือนละหนึ่งครั้ง

z คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก

1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. คาเชาที่พัก
3. คาพาหนะรวมทั้งคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม
4. คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย เนื่องในการเดินทางไปราชการ เชนคาปะยาง คาผานทาง
ดวน

1. การเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบิกไดในลักษณะเหมาจายตามจํานวนเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
1.1 อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบิกไดตามบัญชีหมายเลข 1 โดยกําหนดอัตราคาเบี้ยเลี้ยงไว 2
ประเภท คือ ประเภท ก และ ประเภท ข
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0530.4/ว 103 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544)

-4บาท : วัน
ขาราชการ
ระดับ 1-2
ระดับ 3-8
ระดับ 9 ขึ้นไป
หมายเหตุ

ประเภท ก.
120
180
240

ประเภท ข.
72
108
144

ประเภท ก ไดแก
1. การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นที่ที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการ

ปกติ
2. การเดินทางไปราชการจากอําเภอหนึ่งไปอําเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน
ประเภท ข ไดแก
1. การเดินทางไปราชการระหวางอําเภอในจังหวัดเดียวกันเวนแตอําเภอเมือง
2. การเดินทางไปราชการจากอําเภอเมืองไปอําเภออื่นๆ ในจังหวัดเดียวกัน
3. การเดินทางไปราชการในเขตอําเภอซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการ
ปกติ
4. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ เปนทีต่ งั้ สํานักงานปฏิบตั ิ
ราชการปกติ
1.2 เงือ่ นไขการเบิกคาเบีย้ เลีย้ ง
1.2.1 การเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการแหงเดียวกันใหเบิก
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน 120 วัน นับแตวันที่ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย
1.2.2 ในกรณีผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อการรักษาพยาบาล ใหเบิกคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน 10 วัน และตองมีใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง ในกรณีไมมีแพทย
ที่ทางราชการรับรองอยูในทองที่ที่เกิดเจ็บปวย ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ

-51.3 การนับเวลาเบิกคาเบี้ยเลี้ยงใหนับตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี ดังนี้
1.3.1 การเดินทางที่มีการพักแรมใหนับ 24 ชั่วโมง เปน 1 วัน กรณีไมถึง 24 ชั่วโมง
หรือเกิน 24 ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง ถานับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปน 1 วัน
1.3.2 การเดินทางที่มไิ ดมีการพักแรม หากนับเวลาไดไมถึง 24 ชั่วโมงและสวนที่ไม
ถึงนั้นนับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปน 1 วัน หากนับไดไมเกิน 12 ชั่วโมง แตเกิน 6 ชั่วโมง ขึ้นไป
ใหนับเปนครึ่งวัน
กรณีมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับทองที่
ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพราะมีเหตุสวนตัว ใหนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง ดังนี้
(ก) ลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการใหนับเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ
(ข) ลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการมีสิทธิเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ

2. การเบิกคาเชาที่พัก
การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักไดภายในวง
เงินและเงื่อนไข ที่กระทรวงการคลังกําหนด
2.1 กระทรวงการคลังกําหนดอัตราคาเชาที่พักตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0409.6/ว 164 ลงวันที่ 31 ต.ค.2548 แตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนด
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2548 ควบคุมการเบิกจายคาที่พักในการเดินทางไปราชการ
ดังนี้
ขาราชการ

หนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 164
ลงวันที่ 31 ต.ค.2548

ระดับ 8 ลงมา

-เหมาจายไมเกิน 1,000 บาทตอวัน

ระดับ 9

-เหมาจายไมเกิน 2,200 บาทตอวัน

ระดับ 10ขึ้นไป

-เทาที่จายจริงไมเกิน 2,500 บาท
ตอวัน

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจาย
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/1303
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548
- พักเดี่ยวคนละไมเกิน 1,000 บาท
ตอวัน
- กรณีเดินทางเปนคณะใหพักคู
คนละไมเกิน 600 บาทตอวัน
- เหมาจายคนละไมเกิน 1,500 บาท
ตอวัน
- เทาที่จายจริงคนละไมเกิน 2,000 บาท
ตอวัน

-6หมายเหตุ การพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่ทางราชการจัดไวใหแลว เบิกคาเชาที่พัก
ไมได
2.2 เงื่อนไขการเบิกคาเชาที่พัก
2.2.1 การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการที่ไมสะดวกในการเดินทางไป กลับ
ระหวางสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยูใหเบิกคาเชาที่พักระหวางที่ไปราชการไดไมเกิน 120 วัน
นับแตวันที่ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย
2.2.2 กรณีผูเดินทางเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาลใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับ
วันที่พักนั้นไดแตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 วัน
กรณีผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลใหงดเบิกคาเชาที่พักเวน
แตกรณีจําเปน
การเจ็บปวยตามขอ 2.2.2 ตองมีใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง ในกรณีไมมีแพทยที่
ทางราชการรับรองอยูในทองที่ที่เกิดเจ็บปวย ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ

3. การเบิกคาพาหนะ
การเดินทางไปราชการโดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกไดเทาที่จายจริงโดย
ประหยัด และไมเกินสิทธิที่พึ่งไดรับตามประเภทของยานพาหนะที่ใชเดินทาง
ยานพาหนะประจําทางไดแก
1. รถไฟ
2. รถโดยสารประจําทาง
3. ยานพาหนะอื่นใดที่ถือเปนยานพาหนะประจําทางตองเขาหลักเกณฑ 3 ประการ ดังนี้
3.1 ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจํา
3.2 มีเสนทางแนนอน
3.3 มีอัตราคาโดยสารและคาระวางที่แนนอน
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทาง พ.ศ.
2533)
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ขาราชการ
ระดับ 1-2
ระดับ 3ขึ้นไป

ระดับ 5ขึ้นไป
ระดับ 7ขึ้นไป

1. หลักเกณฑการเบิกคารถไฟ
รถธรรมดา
รถเร็ว
- ชั้น 3
- ชั้น 3/ ชั้น 3 นั่งปรับ
อากาศ
- ชั้น 2
- ชั้น 2 นั่งธรรมดา/นั่ง
ปรับอากาศ/นั่งนอน
ธรรมดา
- ชั้น 2 นั่งนอนปรับ
อากาศ
-

รถดวน/ดวนพิเศษ
- ชั้น 3 (ถาไมมีชั้น 3 ให
นั่งชั้น 2 ธรรมดาได)
- ชั้น 2 นั่งธรรมดา/นั่ง
ปรับอากาศ/นั่งนอน
ธรรมดา
- ชั้น 2 นั่งนอนปรับ
อากาศ
- ชั้น 1 นั่งนอนปรับ
อากาศ

2. หลักเกณฑการเบิกคารถโดยสารประจําทาง
ประเภทรถ
- รถโดยสารประจําทางธรรมดา
- รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2
- รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มาตราฐาน1(ข)
- รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดไมเกิน 24 ที่นั่ง
มาตราฐาน1(ก)

ผูมีสิทธิเบิก
ขาราชการทุกระดับ
ระดับ 5 ขึ้นไป

กรณีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตอ งการความรวดเร็วเพือ่ ประโยชนแกทางราชการใหใช
ยานพาหนะอื่นไดแตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในรายงานการเดินทาง หรือหลัก
ฐานการขอเบิกยานพาหนะนั้น
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การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะรับจาง
สิทธิในการเบิกคาพาหนะรับจาง
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไป หรือตําแหนงเทียบเทาใหเบิกคาพาหนะรับจางไดสําหรับกรณีดัง
ตอไปนี้
(ก) การเดินทาง ไป-กลับ ระหวาง ที่อยู ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ กับ สถานียาน
พาหนะประจําทางหรือกับสถานที่จัดยานพาหนะ ที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน ถาการเดินทางดังกลาวเปนการเดินทางขามเขตจังหวัดใหเบิกคาพาหนะรับ
จางไดเทาที่จายจริงแตตองไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
(ข) การเดินทาง ไป-กลับ ระหวางสถานที่อยู ที่พัก กับ สถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกันวันละไมเกิน 2 เที่ยว
(ค) การเดินทางไปราชการในเขต กทม.
2. ขาราชการระดับ 5 ลงมา เบิกคาพาหนะรับจางไดตองมีสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของ
เครื่องใชของทางราชการไปดวย และเปนเหตุใหไมสะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง ให
เบิกคาพาหนะรับจางได
3. การเดินทางไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกจะเบิกคาพาหนะรับจาง ไป-กลับระหวางสถาน
ที่อยู ที่พัก กับ สถานที่ปฏิบัติราชการ ภายในเขตจังหวัดเดียวกันไมได
ในกรณีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถเดินทาง
กลับทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว ตามมาตรา 8/1 ใหเบิก
คาพาหนะเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางนอกเสนทางใน
ระหวางการลาใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทาง
ไปราชการ

อัตราการเบิกคายานพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด
กระทรวงการคลังไดกําหนดอัตราการเบิกคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัดตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 127ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 แตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานไดกําหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2548 ดังนี้
คาพาหนะรับจาง

1. เดินทางขามเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติด
ตอกรุงเทพฯ ผูเดินทางเบิกคาพาหนะ
รับจางไดเทาที่จายจริงในวงเงินเที่ยวละ
ไมเกิน
2. เดินทางขามเขตจังหวัดอื่นๆ
นอกเหนือจากขอ 1 ผูเดินทางเบิกคา
พาหนะรับจางไดเทาที่จายจริงในวงเงิน
เที่ยวละ
ไมเกิน

หนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 127
ลงวันที่ 9 กันยายน 2548

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ศธ 04002/1303 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2548

400 บาท

300 บาท

300 บาท

200 บาท

การเดินทางไปราชการโดยใชยานพาหนะสวนตัว
ยานพาหนะสวนตัว หมายความวา รถยนตสวนบุคคลหรือรถจักรยานยนตสวนบุคคลซึ่งมิใช
ของทางราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไม
เงินชดเชยหมายความวา เงินพาหนะที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชยานพาหนะสวน
ตัวเดินทางไปราชการ
การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะสวนตัวผูเดินทางจะตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ-คณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีสิทธิเบิกเงินชดเชยไดตามอัตราดังนี้
- รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท
- รถจักรยานยนต กิโลเมตรละ 1 บาท

-9การคํานวณระยะทางใหคํานวณตามระยะทางของกรมทางหลวงในระยะสั้นและตรงซึ่งสามารถเดิน
ทางไดโดยสะดวก
ในกรณีที่มีคําพิพากษาใหทางราชการตองรับผิดหรือรวมรับผิดในคาสินไหมทดแทนอันเกิด
จากอุบัติเหตุเพราะการใชยานพาหนะสวนตัวในราชการ ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนเจาของผูครอบ
ครองหรือผูขับจะตองเขามาเปนผูชดใชแทนหรือชดใชคืนทางราชการแลวแตกรณี
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม)

การเดินทางไปราชการโดยใชเครื่องบิน
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมมีหลัก
เกณฑ ในการโดยสารเครื่องบิน ดังนี้
1. ผูมีสิทธิเดินทางโดยเครื่องบินตองดํารงตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไป
2. ผูเดินทางนอกจากขอ 1 ใหเดินทางไดเฉพาะกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อประโยชนแกทางราชการ
3. การเดินทางไมเขาหลักเกณฑตามขอ 1 หรือขอ 2 ใหเบิกไดไมเกินคาพาหนะในการเดินทาง
ภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดมาตรการประหยัดงบประมาณราย
จาย พ.ศ. 2548 ในการเดินทางโดยเครื่องบิน ดังนี้
ขาราชการ

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ
04002/1303 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548

ระดับ 7

เดินทางโดยสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost)

ระดับ 8 ขึ้นไป

เดินทางโดยเครื่องบินได

4. คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
มีองคประกอบดังนี้
1. เปนคาใชจายที่จําเปนตองจาย หากไมจายไมอาจเดินทางถึงจุดหมายแตละชวงที่เดินทางไป
ปฏิบัติราชการไดเชน คาปะยาง คาผานทางดวน เปนตน
2. ตองไมเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงการคลังกําหนดไวเปนการเฉพาะ เชน คาครุภัณฑ คาสาธารณูปโภค เปนตน
ซึ่งตองปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับหรือหนังสือสั่งการเหลานั้น
3. ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ เชน คาซื้อฟลมถายรูป (ที่ใชในงาน
สํารวจขอมูลตามหนาที่ราชการของตน) เปนตน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ ว 32 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2537)
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หลักฐานประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ มีดังนี้
1. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการหรืออนุมัติเปลี่ยนแปลง (ถามี) ตอผูมีอํานาจอนุมัติ
2. สัญญายืมเงิน
3. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 )
4. ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมที่พักและใบแจงรายการของโรงแรม (folio) เฉพาะขาราชการ
ระดับ 10 ขึ้นไปใหแนบหลักฐานดวย เนื่องจากขาราชการดังกลาวมีการเบิกคาเชาที่พักในลักษณะจายจริง
5. ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษีคาน้ํามันเชื้อเพลิง
6. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก111.)
7. หลักฐานการจายเงินอื่นๆ (ถามี) เชน ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมผานทางดวนพิเศษ

ขอผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นกับการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1. ผูมีอํานาจอนุมัติไมระบุวัน......เดือน.......ป.......ที่อนุมัติ
2. ผูเดินทางไปราชการเขียนแบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไมครบถวน สมบูรณ
และถูกตอง โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้
- ตามคําสั่ง/บันทึกที่........ลงวันที่.......
- ระบุการรวมเวลาไปราชการ จํานวน........วัน.........ชั่วโมงไมถูกตอง
- การคํานวณวัน เวลา ในการคํานวณเบี้ยเลี้ยงไมถูกตอง
- ชื่อพนักงานขับรถยนต และทะเบียนรถยนตไมตรงกับใบอนุมัติการเดินทาง
3. หลักฐานประกอบการเบิกจายไมถูกตอง โดยเฉพาะหลักฐานตอไปนี้
- ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิงระบุทะเบียนรถยนตไมตรงกับที่ขออนุมัติไว
วัน....เดือน...ป....ในใบเสร็จรับเงินมีรอยลบ ขีด ฆา หรือมีการแกไขโดยไมใหผูรับเงินในใบเสร็จรับเงิน
ลงชื่อกํากับ หรือไมไดใสจํานวนเงินเปนตัวอักษร เปนตน
หมายเหตุ
กรณีเปนลูกจางประจํามีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะ โดยการเทียบตําแหนงลูกจางประจําวาตําแหนงลูกจางรายนั้นอยูใน
หมวดใด เพื่อเทียบตําแหนงขาราชการพลเรือนวาอยูในระดับใดเพื่อใชสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการไดถูกตอง

-12การเทียบตําแหนงลูกจางประจําในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
1. หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝมือ
เทียบเทา ขาราชการระดับ 1
เชน นักการภารโรง ยาม คนงาน เปนตน
2. หมวดฝมือ หมวดฝมือพิเศษระดับตน
เทียบเทา ขาราชการระดับ 2
เชน พนักงานขับรถยนต ครูสอนดนตรี เปนตน
3. หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง เชน ครูชั้น 3
เทียบเทา ขาราชการระดับ 3
หมวดฝมือพิเศษระดับสูง เชน ครูชั้น 4
เทียบเทา ขาราชการระดับ 3
หมวดฝมือพิเศษเฉพาะ (ไมมี)
เทียบเทา ขาราชการระดับ 3
(หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0502/ว150 ลงวันที่ 28 กันยายน 2535)
ยกเวน ลูกจางซึ่งเคยมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เทียบเทาขาราชการระดับ 3
อยูกอนวันที่ 1 เมษายน 2535 ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเทียบเทาขาราชการระดับ 3
ตอไป(หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0502/ว32 ลงวันที่ 5 เมษายน 2536)
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