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หวัหน้าแผนกการเงิน

2 กมุภาพนัธ์ 2556



คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว

1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

2. คาเชาที่พัก

3. คาพาหนะรวมถึงคาเชา คาเชื้อเพลงิ พลังงานสําหรบั

ยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหามและอ่ืนๆ

4. คาใชจายอ่ืน ๆ ทีจ่ําเปนเน่ืองในการเดินทาง เชน คาปะยาง 

คาผานทางดวน เปนตน



การนับเวลาเบิกเบี้ยเล้ียง

ตั้งแตงออกจากที่อยู หรือที่ทํางานปกติ จนกลับถึงที่อยู

หรือที่ทํางานปกติ

กรณีพักแรม 24  ช่ัวโมง เปน 1 วัน เศษเกิน 12 ช่ัวโมง 

นับเปน 1 วัน

กรณีไมพักแรมเศษเกิน 12 ช่ัวโมง เปน 1 วัน เกิน 6 

ช่ัวโมง นับเปนครึ่งวัน



หลักเกณฑคาพาหนะรบัจาง (TAXI)
 ไมมีพาหนะประจําทาง

 มีพาหนะประจําทาง แตมีเหตุผลและความจําเปนตองช้ีแจงไวเปนหลักฐาน

 ระดบั 5 ลงมา กรณมีีสัมภาระเดินทาง

 ระดบั 6 ข้ึนไป

* ไป – กลับระหวางท่ีพักหรือท่ีทํางานกับสถานียานพาหนะ ประจําทาง/
สถานท่ีจัดยานพาหนะท่ีตองใชในการเดินทาง

* ไป – กลับระหวางท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวดั
เดียวกันวันละไมเกิน 2 เท่ียว

* ไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร



คาพาหนะรับจาง
 เขตติดตอจังหวัด กทม. เบิกตามจายจริง  อัตราไมเกินเที่ยวละ  600  บาท

 ขามเขตติดตอจังหวัดอ่ืน เบิกตามจายจริง อัตราไมเกินเที่ยวละ  500  บาท

 เขตกรุงเทพรวมถึงเขตปริมณฑลดวยเบิกไดตามที่จายจริงอัตราไมเกินเที่ยวละ 200 บาท

 กรณีเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเบิกไดตามที่จายจริง  อัตราไมเกินเที่ยวละ 300 บาท



การเบิกจายเงินคาเดินทาง
หนังสืออนุมัติการเดินทางไปราชการ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใหใชตามแบบฟอรม

ของกระทรวงการคลังกําหนด (รายงานการเดินทาง)

หลักฐานการเบิกจายเงินคาที่พัก

หนังสือขออนุมัติเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ



หลักฐานท่ีใชประกอบในการรายงาน

มีอะไรบาง?



เดินทางโดยรถประจําทาง

1.คาที่พัก  ใชใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

(แบบ บก.111) 

2.คาเบี้ยเลี้ยง ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 (แบบ บก.111) 

3.คาพาหนะ ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

(แบบ บก.111) 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87&hl=th&sa=X&biw=1366&bih=616&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=p0EhBLWe9qrEcM:&imgrefurl=http://www.thaihoteltravel.com/th/cha_am_thailand/transportation.htm&docid=TqOvdfwo30DDvM&imgurl=http://www.thaihoteltravel.com/th/cha_am_thailand/images/Buses_icon.jpg&w=143&h=104&ei=Fn0_T-qOBYanrAeG2PDLBw&zoom=1


สิทธิในการเบิก

รถโดยสารประจําทาง

เบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จาย

จริงไมเกินอัตราที่คณะกรรมการ

ขนสงทางบกกลางกําหนด

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87&hl=th&sa=X&biw=1366&bih=616&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=p0EhBLWe9qrEcM:&imgrefurl=http://www.thaihoteltravel.com/th/cha_am_thailand/transportation.htm&docid=TqOvdfwo30DDvM&imgurl=http://www.thaihoteltravel.com/th/cha_am_thailand/images/Buses_icon.jpg&w=143&h=104&ei=Fn0_T-qOBYanrAeG2PDLBw&zoom=1


เดินทางโดยรถไฟ

1.คาที่พัก  ใชใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

(แบบ บก.111) 

2.คาเบี้ยเลี้ยง ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 

บก.111) 

3.คาพาหนะ ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 

บก.111) 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&hl=th&biw=1366&bih=616&tbm=isch&tbnid=ODnQIfuu1inEnM:&imgrefurl=http://www.noomsaotours.co.th/package-list.php?local_type=0&add_continent_id=&add_country_id=&add_region_id=&add_province_id=&range_day=&sort=tour.tour_code&state=ASC&page_num=2&docid=XCBdka9_aWnGpM&imgurl=http://www.noomsaotours.co.th/source/tour-images/tour-img-id-501-m.jpg&w=220&h=140&ei=Mn8_T53ODcamrAfampm_Bw&zoom=1


สิทธิในการเบิกรถไฟ

1.เบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง

2.เดินทางโดยรถดวน รถดวนพิเศษช้ัน 1 น่ัง    

นอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ใหเบิกไดเฉพาะผู

ดํารงตําแหนงระดับ 6 ข้ึนไป

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&hl=th&biw=1366&bih=616&tbm=isch&tbnid=ODnQIfuu1inEnM:&imgrefurl=http://www.noomsaotours.co.th/package-list.php?local_type=0&add_continent_id=&add_country_id=&add_region_id=&add_province_id=&range_day=&sort=tour.tour_code&state=ASC&page_num=2&docid=XCBdka9_aWnGpM&imgurl=http://www.noomsaotours.co.th/source/tour-images/tour-img-id-501-m.jpg&w=220&h=140&ei=Mn8_T53ODcamrAfampm_Bw&zoom=1


1.คาท่ีพัก  ใชใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 

บก.111) 

2.คาเบี้ยเล้ียง ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 

3.คาพาหนะ ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 

-กรณีจายเปนเงินสดใหใชใบเสร็จรับเงนิและกากโดยสาร

 -กรณีมีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอนใหใชใบแจงหนี้

เปนหลักฐานในการเบิกเงิน 

-กรณีซื้อ E-Ticket ใหใชใบรบัเงินท่ีแสดงรายละเอียดการ

เดินทาง (Itinerary Recipt)

เดินทางโดยเคร่ืองบิน



ระดับ 6 ข้ึนไป       ช้ันประหยัดหรือต่ําสุด

ระดับ 9 ข้ึนไป     ช้ันธุรกิจ

ระดับ 5 ลงมา    เฉพาะจําเปนรีบดวนเพ่ือประโยชน

แกทางราชการ เบิกได

สิทธิในการเบิกเคร่ืองบิน



เดินทางโดยรถของ

ทางราชการ

1.คาที่พัก  ใชใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

(แบบ บก.111) 

2.คาเบี้ยเลี้ยง ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 

บก.111) 

3.คาพาหนะ ใชใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89&hl=th&biw=1366&bih=616&tbm=isch&tbnid=Z0dnqxGiyA3YQM:&imgrefurl=http://www.chiangmaivanvip.com/&docid=EK8qzFaDzkWjpM&imgurl=http://www.chiangmaivanvip.com/images/home_head.jpg&w=272&h=187&ei=nn8_T-uvAYLtrQfS0MXfBw&zoom=1


เดินทางโดยพาหนะสวนตัว

1.คาที่พัก  ใชใบเสร็จรบัเงิน/ใบรบัรองแทน

ใบเสร็จรบัเงิน (แบบ บก.111) 

2.คาเบี้ยเลีย้ง ใชใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงิน

 (แบบ บก.111) 

3.คาพาหนะ ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 (แบบ บก.111) 



รถยนตสวนบุคคล    กิโลเมตรละ  4 บาท

รถจักรยานยนตสวนบุคคล    กิโลเมตรละ  2 บาท

เงินชดเชยในการใชพาหนะ

สวนตัวในการเดินทางไป

ราชการ



แกไ้ขใหม่โดย

อตัราเบ้ียเลี้ยงเดินทาง



ประเภทเบี้ยของเบีย้เลี้ยง
 ประเภท ก ไดแก

1. การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นท่ีท่ีตัง้สํานกังานซึ่งปฏิบตัิราชการปกติ

2. การเดินทางไปราชการจากอําเภอหนึ่ง ไปปฏิบัตริาชการในอําเภอเมืองใน

จังหวัดเดียวกัน

ประเภท ข ไดแก

1. การเดินทางไปราชการในทองท่ีอื่นนอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก

2. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนท่ีตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติ

ราชการปกติ



ค่าเช่าท่ีพกั (ใหม)่

ทอ้งท่ีท่ีมีค่าครองชีพสงู และกรณีหวัหนา้คณะซ่ึงเป็น c10 คงหลกัเกณฑเ์ดิม

หลกัจ่ายจรงิ c8 ลงมาใหพ้กัค ู่ เวน้แต่ไม่เหมาะสมหรอืมีเหตจํุาเป็น

กรณีผ ูเ้ดินทางไม่เลือกจ่ายจรงิ ใหเ้ลือกเหมาจ่ายได้

กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ใหเ้ลอืกเบิกค่าเช่าท่ีพกัในลก้ษณะเดียวกนัทัง้คณะ

เง่ือนไข



-ออกจากท่ีอยูหรือท่ีทํางานปกติจนกลับถึงท่ีอยูหรือท่ีทํางานปกติ

-กรณีพักแรม 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน เศษเกนิ 12 ชั่วโมงนับเปน 1 วัน

-กรณีไมพักแรมเศษเกนิ 12 ชั่วโมงเปน 1 วัน เศษเกนิ 6 ชั่วโมงนับเปน

ครึ่งวัน

-กรณีเดินทางลวงหนาเน่ืองจากลากิจ/พักผอน กอนปฏิบัติราชการให

นับตั้งแตเริ่มปฏิบัตริาชการ (นับจากเริ่มลงทะเบียน)

-กรณีไมเดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเน่ืองจากลากิจ/

พักผอน ใหนับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ (นับจากสิ้นการอบรม)

การนับเวลาเพ่ือคํานวณเบ้ียเล้ียง



การนับเวลาเดินทางเพ่ือคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง

มี 2 กรณี คือ
1 กรณีการเดินทางมีการพักแรมใหนับ 24 ชม. เปน 1 วัน สวนที่เกิน 24 ชม. นับได เกินกวา 12 ชม. ใหถือเปน 

1 วัน เชน

• เดินทางออกจากที่พัก วันที่ 1 พ.ย. 55 เวลา 10.00 น. กลับถึงที่พัก วันที่ 3 พ.ย. 55 เวลา 11.00 

น. นับเวลาเดินทางได 2 วัน 1 ชม. เบิกเบี้ยเล้ียงได 2 วัน

• เดินทางออกจากที่พัก วันที่ 1 พ.ย. 55 เวลา 10.00 น. กลับถึงที่พัก วันที่ 3 พ.ย. 55 เวลา 22.30 

น. นับเวลาเดินทางได 2 วัน 12 ½ ชม. เบิกเบี้ยเล้ียงได 3 วัน

2 กรณีที่การเดินทางมิไดมีการพักแรมใหนับเวลาเกิน 12 ชม. เปน 1 วัน หากนับไดไมเกิน 12 ชม. แตเกนิ 6 ชม.

ข้ึนไป ใหถือเปน ½ เชน

• เดินทางออกจากสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ วันที่ 16 พ.ย. 55 เวลา 07.30 น. กลับถึงสถานที่ปฏิบัติ

ราชการปกติ วันที่ 16 พ.ย. 55 เวลา 20.00 น. นับเวลาเดินทางได 12 ½ ชม. เบิกเบี้ยเล้ียงได 1 วัน

• เดินทางออกจากสถานที่ปฏิบัติราชการปกติวันที่ 16 พ.ย. 55 เวลา 07.30 น. กลับถึงสถานที่ปฏิบัติ

ราชการปกติวันที่ 16 พ.ย. 55 เวลา 16.30 น. นับเวลาเดินทางได 9 ชม. เบิกเบี้ยเล้ียงได ½ วัน



จบการนําเสนอ
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