
พระราชกฤษฎกีาค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2526   

(แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  ฉบับที ่9   พ.ศ. 2560) 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางในราชอาณาจกัร 

ระเบียบกระทรวงการคลงั 

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

และ ฉบับที ่2  พ.ศ. 2554 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมตัใิห้เดนิทางไปราชการ  

และการจดัการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 

 



บุคคลผู้มีสิทธิ 

1. ข้าราชการ  6  ประเภท 

2. ลูกจ้าง 

3.  บุคคลภายนอก ตาํรวจ  ทหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    

พลเรือน รัฐสภา            
พลเรือนใน ม. 



 

 

การเทยีบตาํแหน่ง 
ตามหนังสือ ที ่กค 0406.6/ว 104  ลว. 22 ก.ย. 51 

ได้แก่   ข้าราชการการเมอืง  พนักงานรัฐวสิาหกจิ  ส่วนท้องถิน่  คณะสื่อมวลชน    

ลูกจ้างทุกประเภท   พนักงานราชการ 

ตาํแหน่ง เทยีบเท่า ขรก. ตาํแหน่ง/ระดบั 
กาํนัน อาํนวยการ  ระดบัต้น 
ผู้ใหญ่บ้าน ทัว่ไป  ระดบัอาวุโส 
แพทย์ประจาํตาํบล  สารวตัรกาํนัน  

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ  กรรมการหมู่บ้าน 
ทัว่ไป  ระดบัชํานาญงาน 

พนักงานราชการ (แบ่งตามกลุ่มงานและระยะเวลาราชการ) 

ลูกจ้างทุกประเภท ทัว่ไป  ระดบัปฏิบัตงิาน 



 

 

การเทยีบตาํแหน่ง 

ตามหนังสือ ที ่กค 0406.6/ว 105  ลว. 22 ก.ย. 51 

ได้แก่   ข้าราชการส่วนท้องถิน่   ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืงของท้องถิน่ 

ตาํแหน่งขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น เทียบเท่า ขรก. ตาํแหน่ง/ระดบั 
ระดบั 1 - 2 ทัว่ไป       ระดบัปฏิบัตงิาน 
ระดบั 3 - 5 ทัว่ไป       ระดบัชํานาญงาน 
ระดบั 6 - 7 วชิาการ     ระดบัชํานาญการ 
ระดบั 8 อาํนวยการ  ระดบัต้น 
ระดบั 9 อาํนวยการ   ระดบัสูง 
ระดบั 10 บริหาร       ระดบัสูง 



   1. อนุมตัใิห้เดนิทาง 

2. ยมืเงนิราชการ 

3. เดนิทาง 

4. อนุมตัเิบิกค่าใช้จ่าย 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ ขั้นตอนการใช้สิทธิ 

*  ตามระเบียบสํานักนายกฯ ว่าด้วยการ
อนุมตัใิห้เดนิทางไปราชการ ฯ พ.ศ.2524 



สิทธิ  :  ได้รับค่าใช้จ่ายเกดิขึน้ตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับ

อนุมตัเิดนิทาง / ออกจากราชการ 
 

ผู้มอีาํนาจอนุมตั ิ :  อนุมตัติามระยะเวลาก่อน / 

หลงั  ตามความจาํเป็น 
 

ผู้ได้รับอนุมตัใิห้ลากจิ / ลาพกัผ่อน  :  ต้อง
ขออนุมตัริะยะเวลาดงักล่าวในการเดนิทางด้วย 



   1. ไปราชการชั่วคราว 

   2.  ไปราชการประจาํ 

   3.  กลบัภูมลิาํเนา 

   การเดนิทางไปราชการ 
    ในราชอาณาจกัร 



หมวด 1 

การเดนิทางไปราชการชั่วคราว 



  1.  นอกทีต่ั้งสํานักงาน 

  2.  สอบคดัเลอืก / รับการคดัเลอืก 

  3.  ไปช่วยราชการ / รักษาการในตาํแหน่ง/ 

        รักษาราชการแทน 

  4.  ข้าราชการประจาํต่างประเทศระหว่างอยู่ในไทย 
  5.  เดนิทางข้ามแดนชั่วคราว ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ไปราชการชั่วคราว 



ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางชั่วคราว 

1.  เบีย้เลีย้งเดนิทาง 

2.  ค่าเช่าทีพ่กั 

3.  ค่าพาหนะ 

4.  ค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่าํเป็นต้องจ่าย      

      เนื่องในการเดนิทางไปราชการ 



   การนับเวลา  (ม. 16) 

      ตั้งแต่ออกจากทีอ่ยู่ หรือทีท่าํงานปกต ิ จนกลบัถงึที่

อยู่หรือทีท่าํงานปกต ิ

         กรณพีกัแรม   นับ  24 ชม. เป็น  1 วนั  

เศษทีเ่กนิ 12 ชม. นับเป็น 1 วนั 

         กรณไีม่พกัแรม  เกนิ  12 ชม. เป็น  1 วนั  

เกนิ 6 ชม. นับเป็น ครึ่งวนั 



จันทร์ จันทร์ 

06.00 18.00 

ตัวอย่าง : นาย ข. ไปราชการกบั พนักงานขบัรถยนต์  

12 ชม.  

จันทร์ จันทร์ 

06.00 18.05 
12 ชม. 5 นาท ี

นาย ข. 

พนักงานขบัรถยนต์ 

เบีย้เลีย้ง ½ วนั  =  120 บ. 

เบีย้เลีย้ง 1 วนั  =  240 บ. 



   การนับเวลา  (ต่อ) 

         กรณลีากจิ / พกัผ่อน  ก่อนปฏิบัตริาชการ  

ให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัตริาชการ 

         กรณลีากจิ / พกัผ่อน  หลงัเสร็จสิ้นปฏิบัติ

ราชการ  ให้นับถงึสิ้นสุดเวลาปฏิบัตริาชการ 



ศุกร์ 

08.30 

ตวัอย่าง :  ลาก่อน ปฏบิตัริาชการ 

อลนิ เดนิทางวนัจนัทร์   ลา วนัอังคาร - วนัพุธ  

ไปราชการ วนัพฤหัสบด ี- วนัศุกร์    

กลบัถงึทีพ่กั วนัเสาร์ 

24 ชม.  

เบีย้เลีย้ง 2 วนั  =  480 บ. 

พฤหัสบด ี เสาร์ 

08.30 08.30 
24 ชม.  



จันทร์ 

06.00 

ตวัอย่าง : ลาหลงั เสร็จสิ้นราชการ 

 ญาญ่า  ออกเดนิทาง วนัอาทติย์  

ไปราชการ วนัจนัทร์ – วนัองัคาร    

ลา วนัพธุ   กลบัถงึทีพ่กั วนัพฤหัส 

24 ชม.  

เบีย้เลีย้ง 2 วนั  =  480 บ. 

อาทติย์ องัคาร 

06.00 16.30 
10.30 ชม.  

องัคาร 

06.00 
24 ชม.  



ข้าราชการประเภท / ระดบั อตัรา 

บาท:วนั 

อตัราค่าเบีย้เลีย้งเหมาจ่าย (ในประเทศ) 

ทัว่ไป :     ปฏิบัตงิาน  ,  ชํานาญงาน  ,  อาวุโส 

วชิาการ :  ปฏิบัตกิาร  ,  ชํานาญการ  ,  ชํานาญการพเิศษ 

อาํนวยการ :  ต้น            ระดบั 8 ลงมา 
240 

270 

ทัว่ไป :          ทกัษะพเิศษ 

วชิาการ :       เชี่ยวชาญ       ,  ทรงคุณวุฒ ิ

อาํนวยการ :  สูง 

บริหาร :        ต้น  ,  สูง           ระดบั 9 ขึน้ไป 



ค่าเช่าทีพ่กั 

จาํเป็นต้องพกัแรม 

ห้ามเบิก กรณ ี

   พกัในยานพาหนะ 

 ทางราชการจดัทีพ่กัให้    

   



อตัราค่าเช่าทีพ่กั   เบิกได้ 2 ลกัษณะ 

ค่าเช่าทีพ่กั 

1. ลกัษณะเหมาจ่าย 

2. ลกัษณะจ่ายจริง 

ถ้า เป็นการเดนิทางไปราชการเป็นหมู่คณะ    ต้อง

เลอืกเบกิค่าเช่าทีพ่กัในลกัษณะเดยีวกนัทั้งคณะ   



ข้าราชการประเภท / ระดบั อตัรา 

บาท:วนั:คน 

อตัราค่าเช่าทีพ่กั – เลอืกเบกิในลกัษณะ เหมาจ่าย 

800 

1,200 

ทัว่ไป :   ปฏบิัตงิาน ,  ชํานาญงาน , อาวุโส 

วชิาการ : ปฏบิัตกิาร , ชํานาญการ , ชํานาญการพเิศษ 

อาํนวยการ : ต้น         ระดบั 8 ลงมา 

ทัว่ไป : ทกัษะพเิศษ 
วชิาการ : เชี่ยวชาญ    ,    ทรงคุณวุฒิ 
อาํนวยการ : สูง 
บริหาร : ต้น  ,  สูง           ระดบั 9 ขึน้ไป 



อตัราค่าเช่าทีพ่กั – เลอืกเบิกในลกัษณะ จ่ายจริง  (1) 

ข้าราชการประเภท/ระดบั ห้องพกั    

คนเดยีว 

ห้องพกัคู่ 

ทัว่ไป :  ปฏิบัติงาน  ,  ชํานาญงาน  ,  อาวุโส 

วชิาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพเิศษ 

อาํนวยการ  :  ต้น          ระดบั 8 ลงมา 

-  ให้เบิกค่าเช่าทีพ่กัได้เท่าทีจ่่ายจริงไม่เกนิอตัราค่าเช่า

ห้องพกัคนเดยีว     

-  กรณเีดนิทางเป็นหมู่คณะให้พกัรวมกนัสองคนขึน้ไป

ต่อหนึ่งห้อง จ่ายจริงไม่เกนิอตัราห้องพกัคู่ 

บาท : วนั : คน 

อตัราห้องพกัคู่  (850 x 2 = 1,700 บ.) 

หรือ พกั 3 คน/ 1 ห้อง (850 x 3 = 2,550 บ.) 

เดนิทางคนเดยีวเบกิได้ไม่เกนิ 1,500 บ. 

1,500 850 



อตัราค่าเช่าทีพ่กั – เลอืกเบิกในลกัษณะ จ่ายจริง  (2) อตัราค่าเช่าทีพ่กั – เลอืกเบิกในลกัษณะ จ่ายจริง  (2) 

ข้าราชการประเภท/ระดบั ห้องพกั     

คนเดยีว 

ห้องพกัคู่ 

ทัว่ไป :  ทกัษะพเิศษ 

วชิาการ :  เชี่ยวชาญ  ,  ทรงคุณวุฒิ 

อาํนวยการ :  สูง 

บริหาร :  ต้น  ,  สูง   ระดบั 9 ขึน้ไป 

-  จะเบิกในอตัราค่าเช่าห้องพกัคนเดยีว

หรือห้องพกัคู่กไ็ด้ 

2,200 1,200 

บาท : วนั : คน 



อตัราค่าเช่าทีพ่กั – เลอืกเบิกในลกัษณะ จ่ายจริง  (3) อตัราค่าเช่าทีพ่กั – เลอืกเบิกในลกัษณะ จ่ายจริง  (3) 

ข้าราชการประเภท/ระดบั ห้องพกัคนเดยีว ห้องพกัคู่ 

วชิาการ   ระดบัทรงคุณวุฒิ 

บริหาร  ระดบัสูง       ระดบั 10 ขึน้ไป 

- จะเบิกในอตัราค่าเช่าห้องพกัคนเดยีวหรือ

ห้องพกัคู่กไ็ด้ 

- กรณเีดนิทางเป็นหัวหน้าคณะและ

จาํเป็นต้องมทีีพ่กัเพือ่ประสานงานให้เบิกได้

อกี 1 ห้อง (อตัราห้องคนเดยีว/ห้องชุดไม่

เกนิ 2 เท่าของอตัราห้องคนเดยีว) 

2,500 1,400 

บาท : วนั : คน 



    ค่าพาหนะ 
ค่าโดยสาร   ค่าเช่ายานพาหนะ 

ค่าเชื้อเพลงิ   ค่าระวางบรรทุก 

ค่าจ้างคนหาบหามสิ่งของ ของผู้เดนิทาง 

นิยามพาหนะประจาํทาง 
บริการทัว่ไปเป็นประจาํ 

เส้นทางแน่นอน 

ค่าโดยสาร   ค่าระวางแน่นอน 

วนัทีใ่นบลินํา้มนั 



รถโดยสาร 

ป.2     

ป.1     

V.I.P. 24 ทีน่ั่ง 

                       รถไฟ 

                          ชั้น 3 

                            ชั้น 2 

ทุกระดบั 

จ่ายจริง   

ประหยดั   



รถไฟ  

ตาํแหน่ง/ระดบั 

ทัว่ไป – ชํานาญงานขึน้ไป 

วชิาการ – ชํานาญการขึน้ไป 

อาํนวยการ 

บริหาร 

ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ 

(บนอ.ป.) 



(2) ไป-กลบัระหว่างทีพ่กั กบัสถานทีป่ฏิบัตริาชการภายในเขตจงัหวดั
เดยีวกนั  (ยกเว้น  สอบคดัเลอืก / รับการคดัเลอืก) 

(3) ไปราชการในเขต กทม. 

หลกัเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง หลกัเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 

(1) ไป-กลบัระหว่างทีพ่กั หรือทีท่าํงานกบัสถานียานพาหนะ 

       /สถานทีจ่ดัยานพาหนะไปยงัสถานทีป่ฏิบัตริาชการ 

      ภายในเขตจว.เดยีวกนั  

     ข้ามเขต จว.จ่ายจริงไม่เกนิอตัราทีก่าํหนด  

(กทม.กบัจว.อืน่ไม่เกนิ 600 บาท/เทีย่ว จว.อืน่ ไม่เกนิ 500 บาท/เทีย่ว) 

 



ม.25    การใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ          
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคบับัญชา             
จึงจะมสีิทธิเบิกเงนิชดเชย 

 

ม.26    เงนิชดเชยให้เบิกตามเกณฑ์ที่ กค กาํหนด
    

                           1. รถยนต์ส่วนบุคคล    กม. ละ  4 บาท 
 

         2. รถจกัรยานยนต์      กม. ละ  2 บาท  

• ต้องได้รับอนุญาต  (ถ่ายสําเนาแนบเบกิ) 

• มกีรรมสิทธิ์ในพาหนะหรือไม่กไ็ด้ 

• ชดเชยทุกอย่าง 

• ไม่มเีส้นทางฯ  (ให้ผู้เดนิทางรับรองระยะทาง) 

*รถยนต์ กม.ละ 4 บาท รถจกัรยานยนต์ กม.ละ 2 บาท 



เบิกค่าเครื่องบินในอตัรา (ชั้นทีน่ั่ง) 

ชั้นประหยดั  ชั้นธุรกจิ 

*ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ 

รองปลดักระทรวง ผูต้รวจราชการ อธิบดีหรือ

ตาํแหน่งเทียบเท่า ผวจ. วชิาการระดบัทรงคุณวฒุิ 

นกับริหารระดบัตน้ อาํนวยการสูง ทหารยศพลตรี 

พลเรือตรี พลอากาศตรี พลตาํรวจตรีขึ้นไป 

*วชิาการระดบัเชี่ยวชาญ –ชาํนาญการ 

*ทัว่ไประดบัทกัษะพิเศษ – ชาํนาญงาน 

*ทหารยศพนัโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป 

*ตาํรวจยศพนัตาํรวจโทขึ้นไป 

*หน.คณะผูแ้ทนรัฐบาล 

*ประธานรัฐสภา และรองฯ 

*ประธานวฒุิสภา และรองฯ 

*ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และรองฯ 

*รัฐมนตรี 

*ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารระดบัสูง 

หน.ส่วนฯระดบักระทรวง/เทียบเท่า 

ค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ 

นอกนั้นจาํเป็นเร่งด่วนประโยชน์ทางราชการ 



1. กรณมีหีนังสือให้บริษทัออกบัตรโดยสารให้ก่อน  

    ให้ใช้ใบแจ้งหนีเ้ป็นหลกัฐานในการเบิกเงนิ 
 

2. กรณจี่ายเป็นเงนิสด ให้ใช้ใบเสร็จรับเงนิ        
และกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass)  

หลกัฐานการเบิกค่าเครื่องบิน หลกัฐานการเบิกค่าเครื่องบิน 

3. กรณซีื้อ E-Ticket   ให้ใช้ใบรับเงนิทีแ่สดง
รายละเอยีดการเดนิทาง (Itinery Receipt)  



ค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่าํเป็นเนื่องในการ

เดนิทางไปราชการ    

นิยาม 

จาํเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดนิทางถงึจุดหมาย 

ไม่มกีม. ระเบียบ ข้อบังคบั กาํหนดไว้เฉพาะ 

ไม่เกีย่วกบัเนือ้งานทีป่ฏบิัต ิ



หัวหน้าส่วนราชการ 
อาจออกหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการบริหารงาน   
งบประมาณรายจ่ายเพือ่ควบคุมค่าใช้จ่าย 

ในการเดนิทางไปราชการ 

ให้มกีารใช้จ่ายเท่าทีจ่าํเป็นและประหยดัได้ 

มาตรา 6 



หมวด 2 

การเดนิทางไปราชการประจาํ 



ไปราชการประจาํ ไปราชการประจาํ 
ได้แก่ 

1. ประจําต่างสนง. / รักษาการในตาํแหน่ง/                         
รักษาราชการเพือ่ดาํรงตาํแหน่งใหม่ ณ สํานักงานใหม่ 

2. ประจําสนง.เดมิ ในท้องทีใ่หม่ (ย้าย สนง.) 

3. ไปปฏิบัตงิานมกีาํหนด 1 ปีขึน้ไป 

4. เวลาครบ 1 ปีขึน้ไป (กรณเีดนิทางชั่วคราวแล้วต้องอยู่ต่อ) 

ให้นับเวลา  การช่วยราชการต่อเนื่องและให้ถอืเวลาช่วย
ราชการ ตั้งแต่วนัทีค่รบกาํหนด 1 ปี เป็นต้นไป 



การเดนิทางไปประจาํ 
สิทธิในการเบิก 

ตนเอง 

  คู่สมรส 
บุตร   

  บิดามารดา (ของตนอง + คู่สมรส) 

  ผู้ตดิตาม 

     ทัว่ไป    ระดบัปฏบิัตงิาน   ชํานาญงาน  /   

  วชิาการ  ระดบัปฏบิัตกิารลงมา   ไม่เกนิ 1 คน 

 ตาํแหน่งระดบัอืน่ ๆ                     ไม่เกนิ 2 คน   

  
บุคคลในครอบครัว   

บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ  และร่วม
อาศัยอยู่กบัผู้เดนิทาง  และ
เจตนาไปอยู่ด้วยเป็นประจํา     

ณ ทีแ่ห่งใหม่ 



ค่าใช้จ่าย (เบิกจากทีใ่หม่ ตาม ม.41) 

   1   เบีย้เลีย้งเดนิทาง (เฉพาะผู้เดนิทาง) 

2   ค่าเช่าทีพ่กั 

3   ค่าพาหนะ 

4   ค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่าํเป็นต้องจ่าย 

5   ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตวั 

(ไม่รวมถงึผู้ทีย่้ายตามคาํร้องขอของตนเอง) 

รวมค่าจ้างขนของขึน้ลงแล้ว 



หมวด 3 

การเดนิทางกลบัภูมลิาํเนาเดมิ 



เดนิทางกลบัภูมลิาํเนา 
ภูมลิาํเนาเดมิ 

 ท้องทีเ่ริ่มรับราชการ หรือ  

 กลบัเข้ารับราชการใหม่ 
 

 กรณพีเิศษ 

  ท้องทีอ่ืน่ซึ่งมใิช่ภูมลิาํเนา 

  แต่มคี่าใช้จ่ายไม่สูงกว่า 

  อธิบด ี/ ผู้ว่าราชการจังหวดั  อนุมตั ิ



สิทธิในการเบิก 

ออกจากราชการ  เลกิจ้าง 

ตาย 

ถูกสั่งพกัราชการโดยไม่รอผลสอบสวน 

เดนิทางและขนย้ายภายใน 180 วนั               

นับแต่ออก เลกิจ้าง  ตาย (ถ้าเกนิตกลง กค.) 

ลาออก    ปลดออก    ไล่ออก   

เกษยีณก่อนกาํหนด 



ค่าใช้จ่ายเดนิทางกลบัภูมลิาํเนา 
(สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว) 

* ตามตาํแหน่งสุดท้ายก่อนออกจากราชการ * 

 1.  ค่าเช่าทีพ่กั 

 2.  ค่าพาหนะ 

 3.  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตวั 



• กรณขี้าราชการ/ลูกจ้างถงึแก่ความตาย • กรณขี้าราชการ/ลูกจ้างถงึแก่ความตาย 

เบิกค่าใช้จ่าย 

      - ค่าเช่าทีพ่กั 

- ค่าพาหนะ 

- ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตวั 

 

ตกแ ก่ท า ย าก ผู้ ใ ด ผู้ ห นึ่ งที่ อ ยู่ กั บ

ข้าราชการ/ลูกจ้าง  ขณะถึงแก่ ความ

ตาย 

ไม่มีทายาก/มีแต่ ไม่สามารถจัดการได้  

ใ ห้ สิท ธิแ ก่ทายาทที่ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ ด้ วย    

ถ้าต้องเดินทางไปจัดการ     ให้เบิก

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ก ลั บ    

เฉพาะตนเอง 



สญัญายมืเงินเลขที่         วนัที่ ส่วนที่ 1 

แบบ 8708 

       (1) 

ชื่อผูย้มื                                                     จาํนวนเงิน                                                                    บาท 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
ที่ทาํการ                  (2)     
วนัที่         เดือน      (3)      พ.ศ.  

เรื่อง  ขออนุมตัิเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ       
เรียน                                    (4) 

ตามคาํสัง่/บนัทึก ที่                          (5)                    ลงวนัที่                                                ไดอ้นุมตัิให ้  

    ขา้พเจา้                                        (6)                                   ตาํแหน่ง 

    สงักดั                                                                             พร้อมดว้ย                               (7) 

     เดินทางไปปฏิบตัิราชการ                                                           (8) 

                                                                                                                                                    โดยออกเดินทางจาก 

            บา้นพกั            สาํนกังาน            ประเทศไทย ตั้งแต่วนัที่            เดือน        (9)     พ.ศ.           เวลา              น.  

และกลบัถึง              บา้นพกั                สาํนกังาน            ประเทศไทย  วนัที่      เดือน        พ.ศ.          เวลา          น.  

รวมเวลาไปราชการครั้งนี้                                                         วนั                            ชัว่โมง  



ขา้พเจา้ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ       
    ขา้พเจา้ขอเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการสาํหรับ             ขา้พเจา้               คณะเดินทาง  ดงันี้  (10) 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท                                                    จาํนวน                         วนั   รวม                               บาท     

ค่าเช่าที่พกัประเภท                                                                 จาํนวน                         วนั   รวม                               บาท     

ค่าพาหนะ                                                                                                                            รวม                               บาท     

ค่าใชจ้่ายอื่น                                                                                                                         รวม                               บาท     

            รวมเงินทั้งสิ้น                                                บาท 

จาํนวนเงิน (ตวัอกัษร)         

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการที่กล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริง  และหลกัฐานการจ่ายที่ส่งมาดว้ย จาํนวน  

                           (11)                ฉบบั  รวมทั้งจาํนวนเงินที่ขอเบิกถกูตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 

ลงชื่อ                                                                   ผูข้อรับเงิน 

         (                                                                  ) 

ตาํแหน่ง 

 ส่วนที่ 1 (ต่อ) 

(เหมาจ่าย)  

(พาหนะส่วนตวั 120 กม.*2*4 บ.)  
1,600 

960 

2 

(ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตวั 280 กม.)  5,000 



ไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกตอ้งแลว้ 

เห็นควรอนุมตัิใหเ้บิกจ่ายได ้

 

ลงชื่อ...................................(12)................................... 

         (.............................................................................) 

ตาํแหน่ง.......................................................................... 

วนัที่................................................................................ 

อนุมตัิใหจ้่ายได ้

 

 

ลงชื่อ..............................(13)......................................... 

         (.............................................................................) 

ตาํแหน่ง.......................................................................... 

วนัที่................................................................................ 

ไดร้ับเงินค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ  จาํนวน........................(14)...................................บาท 

(.............................................................................................)  ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้. 

ลงชื่อ...........................(15)............................ผูร้ับเงิน 

         (............................................................) 

ตาํแหน่ง........................................................... 

วนัที่.................................................................. 

ลงชื่อ..........................(16)...............................ผูจ้่ายเงิน 

         (............................................................) 

ตาํแหน่ง........................................................... 

วนัที่.................................................................. 

จากเงินยมืตามสญัญาเลขที่......................................................วนัที่......................................................................... 

หมายเหตุ..........................................................(17)........................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

จนท.ผู้มหีน้าทีร่ับผดิชอบ    หรือ 

ได้รับมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 



ขา้พเจา้ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ       

หลกัฐานการจ่ายเงนิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

 ชื่อส่วนราชการ                                                          จงัหวดั                                              แบบ 8708          

ประกอบใบเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางของ                                        ลงวนัที่            เดือน                 พ.ศ.  

         ส่วนที่ 2      

ที ่

 ลาํดบั  ชื่อ  (18) ตาํแหน่ง  (19) 

ค่าเช่าทีพ่กั ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืน่ 

รวม 

 (21) 

 ลายมอืชื่อ 

ผู้รับเงนิ (22) 

 วนัเดอืนปี 

ทีร่ับเงนิ (23) 

   หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย  (20) 

    รวมเงิน  (25)  ตามสญัญาเงินยมืเลขที่   (24) วนัที่ 

จาํนวนเงินรวมทั้งสิ้น  (ตวัอกัษร)                       (26)                        ลงชื่อ                          (27)                       ผูจ้่ายเงิน 

(                                                         ) 

ตาํแหน่ง       

วนัที่      


