
ค าส่ังมอบอ านาจบริหารการเงนิ 
  ค าสัง่ ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิที ่533/2556 เรือ่ง มอบอ านาจการบรหิารงานการเงนิ 

   กรณีที ่กฎหมาย ระเบยีบฯ ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของ หวัหน้าสว่นราชการ
ระดบักรม หรอืผูท้ีห่วัหน้าสว่นราชการระดบักรมมอบหมาย (ใชทุ้กหน่วยงานในสงักดั 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต)ิ 

 ค าสัง่ ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิที ่306/2560 เรือ่ง การมอบอ านาจการบรหิารงาน
การเงนิของส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิ(เฉพาะ หน่วยงานทีข่ ึน้ตรงต่อ 
ส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาต)ิ 

กรณี ที ่กฎหมาย ระเบยีบฯ ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของ อธบิดขีึน้ไปหรอืต าแหน่งที่
เทยีบเทา่ ส าหรบัราชการบรหิารสว่นกลาง กองบญัชาการ ต่างๆ ตอ้งไปออกค าสัง่ โดย
อาศยั ค าสัง่ 306/2560 เป็นตน้แบบ เพือ่ใชภ้ายใน บช. เอง  

อาศยั ระเบยีบ ก.ต.ช. วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัริาชการของผูบ้ญัชาการ ในฐานะเป็น
อธบิดหีรอืแทนผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๑ 



ไดร้บัจดัสรร

งบประมาณ 

จดัซ้ือจดัจา้ง 

1.ไม่ซ ้าซอ้น 

2. เป็นไปตามระเบยีบ 

ระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง 

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง                   

ไปราชการ 

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิาน

นอกเวลาราชการ 

ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลงิ 

ระเบยีบอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

โอนเงนิเขา้บญัชีผูม้ีสทิธริบัเงนิ 

โอนเงนิเขา้บญัชีเจา้หน้ี/ผูม้ีสทิธ ิ

แนวทางการเบิกจา่ยเงนิ  

เบกิจา่ย 

จา่ยผ่านสว่นราชการ 

โอนเงนิเขา้บญัชีเจา้หน้ี/ผูม้ีสทิธิ 

โอนเงนิเขา้บญัชีเจา้หน้ี/ผูม้ีสทิธิ 

โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน 
(ข้าราชการและลูกจ้าง) 

ขอ้ควรระวงั 



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ถึง ฉบับท่ี 9 

พ.ศ.2560 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2550 ถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 

3. ระเบียบ,กฎหมาย,หนังสือเวียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ค าสั่ง ตร. ที่  289/2550 ลง 17 พ.ค.2550 เรื่อง มอบอ านาจสั่งอนุมัติ
เดินทางไปราชการ 



ทุกต าแหน่งต้องขออนุมัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

ค าสั่ง ตร.289/50 
เกิดสิทธิ 

ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ให้
เดินทางไปราชการ ม.8 ตาม 

พรฎ. เดินทาง ปี 2526  

หลกัการขออนุมตัิ

เดินทาง 
1เหตุผล  2. ผู้เดินทาง   3. วันที่เดินทาง    4. สถานที/่พื้นที ่  5.พาหนะในการเดินทาง  

เบกิอะไรไดบ้า้ง ? 
เบี้ยเลี้ยง 

นบัจาก ที่อยู่/ที่พกั/ที่ท างานปกต ิ กลบัถงึ ที่อยู่/ที่พกั/ที่ท างานปกต ิ

ค่าเช่าที่พกั จา่ยจรงิ/เหมาจา่ย ท ัง้คณะ 

- ค่าพาหนะ 

รถยนตส์ว่นตวั 

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 
กม.4.บาท 

เครือ่งบนิโดยสาร 

ชัน้ประหยดัเท่านั้น

ราชการ 

ค่าพาหนะรบัจา้ง 

ระบเุหตผุล             

ความจ าเป็น 

หลกัเกณฑค์่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 

ไปต่างประเทศ เดินทางตัง้แต่ 9 ชม. 

เดินทาง                 
ต่ ากว่า9 ชม. 

รถยนตร์าชการ  ใบเสรจ็ค่าน ้ ามนั 

พล.ต.ท.ข้ึนไป

ชัน้ธุรกจิ 

พล.ต.ต. ลงมา 
ชั้นประหยัด 

พล.ต.ท.ข้ึน

ไปชัน้หน่ึง 

พล.ต.ต. 

ชัน้ธุรกจิ 

พ.ต.อ. ลงมา 
ชั้นประหยัด 

ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

การอนุมัติเดินทาง
ไปราชการ 



ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
ล าดับ หัวข้อ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบฯ 

 

1 การขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ  

ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
1. ผบช., รอง ผบช. หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า  
2.  ผบก., รอง ผบก. หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า  
3. ผกก., รอง ผกก. สว. หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า 
 *** ส าหรับการเดินทางไปราชการของผู้มี
อ านาจอนุมัติตามค าสั่งนี้ทุกต าแหน่งจะต้อง
เสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนซึ่งเป็น
ต้นสังกัด (ค าสั่ง ตร. 289/50  ข้อ 5.3) 

1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด
ประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 
2. ค าสั่ง ตร.ที่ 289/2550 เรื่อง มอบ
อ านาจการสั่งอนุมัติเดินทางไปราชการ 

2 สิทธิที่จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

1. ตั้งแต่ วันที่ได้รับอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ 
 

1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 
มาตรา 8 



ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
ล าดับ หัวข้อ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบฯ 

 

3. หลักการขออนุมัติ
เดินทาง 

1. ระบุเหตุผล ในการเดินทางไปราชการ 
2. คณะผู้เดินทาง  
3. ห้วงเวลา วันที่เดินทางไปราชการ  
4. สถานที่/พื้นที่ เดินทางไปราชการ 
5. พาหนะเดินทางไปราชการ เช่น 
พาหนะเครื่องบินโดยสาร,รถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน.................... หรือ 
รถยนต์ส่วนตัวหมายเลข...................  
(ระบุหมายเลขทะเบียนทุกครั้งในขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ) 

1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2526 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 



ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
ล า
ดับ 

หัวข้อ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบฯ 

4. การเบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง 
*** อัตราเบี้ยเลี้ยง 
1. พ.ต.อ.พิเศษ ขึ้นไป   
        วันละ 270 บาท 
2.     พ.ต.อ. ลงมา   
        วันละ 240 บาท 

 

หลักการนับเวลา :  
นับตั้งแต่ออกจาก ที่อยู่/ที่ท างาน ตามปกติ จนกลับถึง ที่อยู่/ที่
ท างาน ตามปกติ  และต้องระบุเวลาไป – กลับ ให้ชัดเจน ดังนี ้

กรณี พักแรม   
1. นับเวลา 24 ชม. เป็น 1 วัน 
2. เศษเกิน 12 ชม นับ 1 วัน                                    
 ** (ถ้าไม่เกิน 12  ชม ไม่สามารถเบิก ½ วัน ได้) 
ถ้าเศษเกิน 6 ชม. แต่เป็นการพักแรม เบิกอีก ½ วัน ไม่ได้  
ตัวอย่าง 1. เดินทาง 2 วัน 7 ชม. เบิก บล.ได้ 2 วัน  
           2. เดินทาง 2 วัน 12. ชม.10 นาที เบิก บล.ได้ 3 วัน 
 
กรณี ไม่พักแรม   
1. นับเวลามากกว่า 12 ชม เป็น 1 วัน  
2. นับเวลามากกว่า 6 ชม เป็น ½ วัน กรณีไม่พักแรม 
ตัวอย่าง เดินทางไป 06.00 น. เดินทางกลับถึง 14.00 น. เป็น
เวลา 8 ชม. ไม่พักแรม เบิก บล.ได้ ½ วัน 

1. พระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2526 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 



คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ล าดับ หัวข้อ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบฯ 

5 ค่าเช่าที่พัก 
อัตราจ่ายจริง  
(มีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน) 
2.1 พล.ต.ต. ขึ้นไป                           
อัตรา 2,500.- บาท/คืน 
2.2 พ.ต.อ.พิเศษ                           
อัตรา 2,200.- บาท/คืน 
2.3 พ.ต.อ.ลงมา (พักคู่)                  
อัตรา    850.- บาท/คืน 
 2.4 พ.ต.อ.ลงมา(พักเดี่ยว)             
อัตรา 1,500.-บาท/คืน 
 
อัตราเหมาจ่าย  
(ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน) 
 2.1 พล.ต.ต. ขึ้นไป    
อัตรา 1,200.- บาท/คืน 
 2.2 พ.ต.อ.พิเศษ       
อัตรา 1,200.- บาท/คืน 
 2.3 พ.ต.อ.ลงมา        
อัตรา   800.- บาท/คืน 

1. กรณีเดินทาง แบบพักแรม  ดังน้ี 
    1.1 แบบเหมาจ่าย  ไม่ต้องแนบใบเสร็จรับ 
    1.2 แบบจ่ายจริง ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน 
    1.3 เบิกค่าเช่าที่พัก สูงกว่าสิทธิ 25% เนื่องจากเป็น
สถานที่มีค่าครองชีพสูง  ต้องเบิกค่าเช่าที่พักแบบจ่ายจริง
เท่านั้น และต้องขออนุมัติ ผู้มีอ านาจไว้ในขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการ 
    1.4 การเบิกค่าเช่าที่พัก กรณี เดินทางไปราชการใน
ท้องที่ใกล้กับสถานที่ปฏิบัติราชการ  ให้ค านึงเหตุผล ความ
จ าเป็น ที่จะต้องพักแรม เป็นส าคัญ 
2. ข้อห้าม เบิกค่าเช่าที่พัก 
     2.1 พักในยานพานหะ 
     2.2 สถานที่ที่เดินทางไปราชการ จัดที่พักไว้ให้ 
3. ข้อสังเกต 
    3.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ จะต้องเบิกค่าเช่าที่พัก
แบบเดียวทั้งคณะ และตลอดระยะเวลาการเดินทางนั้นๆ 

1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2526 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
 



คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ล าดับ หัวข้อ ข้อปฏิบัต ิ กฎหมาย ระเบียบฯ 

 

6. ค่าพาหนะ 1. รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
...............  (ปัจจุบันไม่ได้มีแต่ทะเบียนโล่...แล้ว) 
เอกสารประกอบการ   ขอเบิก ได้แก่ 
ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดระยะเวลา
เดินทางไปราชการ  

** ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับการเบิกบัตรเครดิตน้ ามัน(ฟรีท
การ์ด),ใบเสร็จค่าผ่านทางพิเศษ(ถ้ามี) 
2. รถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน ................. 
ต้องใช้ตลอดเส้นทางการเดินทางไปราชการ  
     2.1 เอกสารประกอบ : .ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง ตามระยะทาง  
กม.ละ 4. บาท  ปล. ไม่สามารถเบิกค่าผ่านทางพิเศษได้  
     2.2 การใช้พาหนะส่วนตัว ต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา ก่อนเดินทาง 

1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2526 ถึงฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 9 ปี 2560 



คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ล าดับ หัวข้อ ข้อปฏิบัต ิ กฎหมาย ระเบียบฯ 

 

6. ค่าพาหนะ 3. การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะ
ประจ าทาง และให้เบิกได้โดยประหยัด หากมีความ
จ าเป็นต้องเดินทางโดยพาหนะอ่ืนๆ ต้องชี้แจงเหตุผล
และความจ าเป็น 
 

4. พาหนะรับจ้าง     หลักการเบิก 
 ทุกชั้นยศ จะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นทุกครั้ง  
3.1 เดินทางไปกลับระหว่าง สถานที่อยู่ ที่พัก หรือ 
สถานที่ปฏิบัติราชการ   กับ สถานีขนส่ง หรือสถานที่
จัดพาหนะภายในจังหวัดเดียวกัน 
   3.2 เดินทางไปกลับ ระหว่าง สถานที่อยู่ ที่พัก    
กับ สถานที่ปฏิบัติราชการภายในจังหวัดเดียวกันไม่
เกินสองเที่ยว 
   3.3 การเดินทางไปราชการในกรุงเทพมหานคร 

1. พระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.2526 
ถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที่ 9 ปี 2560 



 มาตรา ๒๒  การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้
เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการ
ความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้อง
ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น 
 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑)การเดินทางไป-กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ กับ
สถานียานพาหนะประจ าทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยัง
สถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 
 (๒)การเดินทางไป-กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับ สถานที่ปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว 
 (๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การเดินทางตาม (๑) หากเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 



กบั 

 ที่อยู่ 

 ที่พัก 

 
สถานที่ปฏิบัติราชการ 

 
สถานียานพาหนะ 
สถานีขนส่ง/สนามบิน 

 
สถานที่จัดยานพาหนะ 

(รถราชการ) 

ภายในจังหวัดเดียวกัน 



กบั 

 ที่อยู่ 

 ที่พัก 

 
สถานที่ปฏิบัติราชการ 

ภายในจังหวัดเดียวกันไม่เกินวนัละ 2 เที่ยว 



 หนังสือเวียน กค.ด่วนที่สุด ที่ 0409.6/ว.42 ลง 26 ก.ค.2550 เรื่อง การ
เบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย 
 อัตราค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการ กับ สถานียานพาหนะประจ าทาง หรือกับ สถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ใน
การเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ 
 (1)กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับ จังหวัดที่มีเขต
ติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง
ภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท 
 (2) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (1) ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง 
ภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท 
 

การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 
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กบั 

 ที่อยู่ 

ที่พัก 

 
สถานที่ 

ปฏิบัติราชการ 

 
สถานียานพาหนะ 
สถานีขนส่ง/สนามบิน 

 
สถานที่จัดยานพาหนะ 

(รถราชการ) 

ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 



กบั 

ที่อยู่ 

ที่พัก 

 
สถานที ่

ปฏิบัติราชการ 

 
สถานียานพาหนะ 

 
สถานที่ 

จัดยานพาหนะ 

ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 
นนทบุรี-กรุงเทพ-สมุทรปราการ  

เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท 

ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ 
เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท 



 มาตรา ๒๕ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ และต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิก
เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ คือ 
 (๑) อธิบดีขึ้นไปหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๒) หัวหน้าส านักงาน ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีส านักงานอยู่ในส่วน
ภูมิภาคหรือ มีส านักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
 (๓) หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 ในกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้พาหนะส่วนตัวได้ตลอดเส้นทาง ต้องชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

การเบิกค่าพาหนะส่วนตัว 



 หนังสือเวียน กค.ด่วนที่สุด  ที่  0409.6/ว.42 ลง 26 
ก.ค.2550 เรื่อง การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย 
 
 เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 
 รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
 รถจักรยานยนต์  กิโลเมตรละ 2 บาท 
 

การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 
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ใบเสร็จรับเงนิ/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 



ตวัอยา่ง 



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111 



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111 



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111 
ค่าพาหนะรับจ้าง 

ทุกชัน้ยศตอ้งระบุ
เหตุผลความจ าเป็น 



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111 
เบิกตามสิทธ ิ

เบกิตามสทิธ ิใชห้ลกัฐานในการเดนิทางจรงิ ระบุขอเบกิคา่ใชจ้า่ยตามสทิธขิองตนเอง 



คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ล าดับ หัวข้อ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบฯ 

6. ค่าพาหนะ (ต่อ) 5. การเดินทางโดยรถไฟ  เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
    5.1 พ.ต.ท.ขึ้นไป  เบิกอัตรา รถด่วน หรือรถด่วนพิเศษ  
ชั้นที่ 1 (บนอ.ป.) ได้  
    5.2 พ.ต.ต. ลงมา เบิกอัตรา รถธรรมดา,ป.2 เป็นต้น 
(ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111 เป็นหลักฐานขอเบิก) 
 

6. เครื่องบินโดยสาร   
    6.1 เดินทางภายในประเทศ  
          - สายการบินใดก็ได้                
          - เบิกช้ันประหยัดเท่านั้น 
          - หลักฐาน : ใบเสร็จรับเงิน,E-ticket,boarding pass 

เดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร   ห้ามเบิก                                                   
1. ค่าบริการเลือกที่นั่ง 
2. ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3. ค่าประกันชีวิตหรือค่าประภันภัยภาคสมัครใจ       
 

1. หนังสือ กค 0408.4/ว 
165 ลง 22 ธ.ค.2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติ
กรณีผู้เดินทางท าหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายสูญ
หาย 

กรณีต้องซ้ือบริการ
โหลดสมัภาระ สามารถ
เบิกจ่ายได้ พร้อมระบุ
เหตผุลของการซ้ือ
บริการหลงัจากซ้ือตัว่
โดยสาร 
และหากซ้ือน ้าหนักใน
การโหลดสมัภาระ สงู
กว่ามาตรฐาน ต้องระบุ
เหตผุลให้ชดัเจน 



คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ล าดับ หัวข้อ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบฯ 

6. ค่าพาหนะ (ต่อ) 6.2 เดินทางไปราชการตา่งประเทศ 
         - ต้อง เป็นสายการบินไทยก่อน หาก
ประสงค์จะเดินทางโดยสายการบินอื่น ใหท้ า
หนังสือสอบถาม บ.การบินไทย (ทางจดหมายหรืออีเมล์) 
มีเที่ยวบินไปยังประเทศที่จะไปราชการหรือไม่ 
         - บ.การบินไทย ตอบกลับมาภายใน 3 วันท า
การ ว่ามีเที่ยวบิน ราคา....... ทางหน่วยงานสามารถ
เปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆ ได้ หากสายการบิน
อื่นๆ มีราคาถูกกว่า บ.การบินไทย ไม่น้อยกว่า 25% ก็
สามารถซื้อต๋ัวกับสายการบินอื่นได้ 
        - หรือ บ.การบินไทย ไม่ตอบกลับมาภายใน 3 
วันท าการ นับแต่ได้รับจดหมาย หน่วยงานก็สามารถซื้อ
ตั๋วกับสายการบินอ่ืนได้ 

1. หนังสือ กค 0408.4/ว 
165 ลง 22 ธ.ค.2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติ
กรณีผู้เดินทางท าหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายสูญ
หาย 



คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ล าดับ หัวข้อ ข้อปฏิบัต ิ กฎหมาย ระเบียบฯ 

6. ค่าพาหนะ (ต่อ) การเดินทางไปราชการต่างประเทศ  : พาหนะเครื่องบินโดยสาร 

1. ระยะเวลาเดินทาง ต้ังแต่ 9 ชม. ขึ้นไป    
           1.1 พล.ต.ท.ขึ้นไป         เบิกจ่ายอัตราชั้นหนึ่ง 
            1.2 พล.ต.ต.               เบิกจ่ายอัตราชั้นธุรกิจ 
            1.3 พ.ต.อ. ลงมา         เบิกจ่ายอัตราชั้นประหยัด 

หาก   1.2  มีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่
สูงกว่าสิทธิของตน  ต้องได้รับอนุมัติจาก ผบ.ตร. ก่อน  
 

2.       ระยะเวลาเดินทาง ต่ ากว่า 9 ชม.    
           1.1 พล.ต.ท.ขึ้นไป         เบิกจ่ายอัตราชั้นธุรกิจ 
            1.2 พล.ต.ต.  ลงมา       เบิกจ่ายอัตราชั้นประหยัด 

       หาก  (1) และ (2) มีความจ าเป็นต้องโดยสาร
เครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิของตน  ต้องได้รับอนุมัติจาก 
ผบ.ตร. ก่อน  
3. การนับเวลาเบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทาง นับจากเดินทาง
ออกจากประเทศไทย จนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย     

1. พระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2526 ถึง
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 9 ปี 2560 
 



การเบิกคา่เช่าท่ีพกั กรณีเดินทางไป ตปท. 
1. เดินทางไปราชการปกติ เชน่ เพือ่เขา้รว่มประชุมระหวา่งประเทศ การเบกิคา่เชา่

ทีพ่กัใหด้อูตัราการเบกิจา่ย และประเภทของการประเทศทีต่อ้งการจะเดนิทาง เพือ่
ก าหนดอตัราการเบกิจา่ยคา่เชา่ทีพ่กัใหถู้กตอ้ง จากระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ.2550 

2. กรณี ผูบ้งัคบับญัชาหรอืขา้ราชการต ารวจ เขา้รบัรว่มโครงการฝึกอบรม หลกัสตูร
ต่างๆ เชน่ วปอ.ฯ และหลกัสตูรก าหนดใหม้กีารเดินทางไปดงูานต่างประเทศ 
การการเบกิคา่เชา่ทีพ่กัใหด้อูตัราการเบกิจา่ย และประเภทของการประเทศที่
ตอ้งการจะเดนิทาง เพือ่ก าหนดอตัราการเบกิจา่ยคา่เชา่ทีพ่กัใหถู้กตอ้ง จากระเบยีบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในฝึกอบรม จดังาน และการประชุมระหวา่ง
ประเทศ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2555 



คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ล าดับ หัวข้อ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบฯ 

6. ค่าพาหนะ (ต่อ) 7. การเช่ารถยนต์ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ จะต้องด าเนินการจัดหาตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง โดย
ค่าเช่าจะต้องรวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าคนขับรถไว้ในราคา
เช่าแล้ว ไม่สามารถน าใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวมาเบิกจ่ายได้ 
หรือใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงมาเบิกจ่ายได้ 
 
8. ค่าพาหนะอ่ืน รวมถึงค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม ฯ 
 
9. ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องจากเดินทางไปราชการ 
หากไม่จ่ายจะท าให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย ได้แก่ ค่าปะ
ยางรถยนต์ราชการ เป็นต้น จะใช้ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆ 
น้อย และต้องด าเนินการจัดหาตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ด้วย  
ปล. เฉพาะรถราชการเท่าน้ัน 



สรุปการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

ที ่ รายการ ยศ-ต าแหน่ง อัตรา:วัน หมายเหตุ 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ส.ต.ต.-พ.ต.อ.(ผกก. ลงมา) 240.- บาท นับเวลาเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน 
    พ.ต.อ.พิเศษ ขึ้นไป 270.- บาท นับเวลาเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน 

2 ค่าเช่าที่พัก (เหมาจ่าย) ส.ต.ต.-พ.ต.อ.(ผกก.ลงมา) ไม่เกิน 800.- บาท: คน ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน (เหมาจ่าย) 

    พ.ต.อ.พิเศษ ขึ้นไป ไม่เกิน 1,200.- บาท:คน ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน (เหมาจ่าย) 

3 ค่าเช่าที่พัก(จ่ายจริง) ส.ต.ต.-พ.ต.อ.(ผกก.ลงมา) พักคู่ ไม่เกิน 850.- บาท: คน ต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน 

    พ.ต.อ.ลงมา (พักเดี่ยว) ไม่เกิน 1,500.- บาท:คน ต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน 
    พ.ต.อ.พิเศษ  ไม่เกิน 2,200.- บาท:คน ต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน 

พล.ต.ต.ขึ้นไป ไม่เกิน 2,500.-บาท:คน ต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน 

4 ค่าพาหนะเดินทาง       

   - การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร  - ยศ พ.ต.ต.ลงมา ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย: ค่าพาหนะโดยเครื่องบินโดยสาร เว้นแต่ จะเป็นเลขานุการผู้บังคับบัญชา  
    ระดับ พ.ต.อ.พิเศษ ขึ้นไป (หนึ่งคณะเบิกอัตรา เลขาฯได้ 1 คน) 

    ยกเว้นมีความจ าเป็นจะต้องเดินทางเร่งด่วน อาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ หมายเหตุในบันทึกขออนมุัติเดินทางไปราชการ 

   - ค่าพาหนะรับจ้าง  - เบิกค่าพาหนะรับจ้าง ไป - กลับ บ้านพัก/ส านกังาน – สนามบิน,บขส. อัตราไม่เกินเที่ยวละ 600.- บาท เขตติดต่อ/ผ่าน กรุงเทพ 

     - เบิกค่าพาหนะรับจ้าง ไป - กลับ บ้านพัก/ส านกังาน - สนามบิน ,บขส.อัตราไม่เกินเที่ยวละ 500.- บาท ข้ามเขตจังหวัดอ่ืนๆ 

   - พาหนะทางราชการ  - ตามจ่ายจริง มีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน ระบุหมายเลขทะเบยีนรถ.. ใหช้ดัเจน 

   - พาหนะส่วนตัว  - จ่ายตามระยะทาง รถยนต์ส่วนบุคคล กม.ละ 4.- บาท  รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กม.ละ 2 บาท 

       และระบุหมายเลขทะเบียนรถ.. ให้ชัดเจน   

การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

กรณีเดินทาง ไป - กลับ วันเดียวไม่ค้างคืน สามารถเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง นับเกิน 6.00 ชม. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน นับเกิน 12 ชม. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 1 วัน   ไม่พักแรม 

3. ค่าพาหนะเครื่องบินโดยสารตามจ่ายจริง  (ยศ.ตั้งแต่ พ.ต.ท. ขึ้นไป จึงมีสิทธิเบิกค่าพาหนะเครื่องบินโดยสารได้) 
การเดินทางในประเทศ โดยพาหนะเครื่องบินโดยสาร ให้เบิกจ่ายในอัตราชั้นประหยัด ทุกชั้นยศ 



เอกสารประกอบการขอเบกิ 
 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง โดยจัดเรียงเอกสารตามล าดับ ดังนี้ 
  1. หนังสือขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  2. หน้างบใบส าคัญ (ผู้เบิกลงนามตรวจแล้วถูกต้อง/อนุมัติให้เบิก-จ่ายเงินได้) 
  3. แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 
  4. หน้างบค่าพาหนะ, หน้างบค่าเช่าที่พัก กรณีมีเอกสาร 2 ฉบับขึ้นไป 
  5. เอกสารประกอบ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (กรณีเดินทางด้วยรถราชการ ),

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลหรือพาหนะรับจ้าง,E-ticket 
ใบเสร็จรับเงินจากสายการบิน, boarding pass  (กรณีเดินทางโดยพาหนะเครื่องบินโดยสาร),
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก กรณีจ่ายจริง เป็นต้น 

  6. ค าสั่ง/บันทึก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ : ผู้เดินทาง,ระยะเวลาเดินทาง,สถานที่เดินทาง
ไปราชการ, พาหนะเดินทาง,เอกสารอื่นๆ  

  7. บันทึกการจัดสรรงบประมาณ/DGEN 
  8. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ 
    



 
กรณี เดนิทางไปราชการ 

เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาฯ 

ระเบียบว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน  
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 



ส าหรับ ข้าราชการต ารวจที่ เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือ                   
ผู้สังเกตการณ์   

ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางนี้ กับต้นสังกัดเท่านั้น 

1. ต้องได้รับอนุมัติใหเ้ดินทางไปราชการเพือ่เข้ารับการฝกึอบรม...... 

2. การเดินทางเพื่อเขา้รับ การฝึกอบรม/สัมมนา /ดูงาน ไม่ว่าเดินทางกอ่น 
กลับหลัง จากการฝกึอบรม ให้ถือว่าเปน็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่าง  
การฝึกอบรม  



ประเภทค่าใช้จ่าย 
เบ้ียเลี้ยง   

    1. การนับเวลา  ตั้งแต่เดินทางออกจากสถานที่อยู่ /สถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ     
จนกลับถึง สถานที่อยู/่สถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ  แล้วมาหัก เบี้ยเลี้ยงตามที่
ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารให้ เช่น เดินทาง วันที่ 1 ก.ย. – 3 ก.ย. ค านวณเวลาเบิก               
เบี้ยเลี้ยงทั้งหมดได้ 3 วัน คิดเป็น 9 มื้อ ทางผู้จัดฝึกอบรมจัดอาหารให้ จ านวน 4 มื้อ 
คงเหลือเบิกกับต้นสังกัด จ านวน 5 มื้อ * 80.- บาท( 240/3) เป็นต้น 

   2. ทางโรงแรมมีอาหารเช้า(พร้อมอยู่ในค่าบริการห้องพัก) ไม่ถือว่าทางผู้จัดการ
ฝึกอบรมจัดอาหารให้ เว้นแตท่างหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมได้แจ้งให้ทางผู้เข้าฝึกอบรม/
ผู้สังเกตการณ์ ว่าได้เบิกค่าอาหารครบทุกมื้อ  

 



ประเภทค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

ค่าเช่าที่พัก 

    เบิกแบบจ่ายจริง ใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน ตามอัตราเบิกของ
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ    

ในทุกห้วงเวลา ก่อน /ระหว่างฝึกอบรม/หลัง  

 
**หน่วยงานผู้จัด ไม่ได้จัดที่พักให้ หรือจัดให้บางส่วน  



หน้า ๑ 
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ข้อ ๑๘ การจดัการฝึกอบรมทีส่ว่นราชการทีจ่ดัการฝึกอบรมไมจ่ดัอาหาร ทีพ่กั หรอืยานพาหนะ ทัง้หมดหรอืจดั
ใหบ้างสว่น ใหส้ว่นราชการทีจ่ดัการฝึกอบรมเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืสว่นทีข่าดใหแ้กบุ่คคลตามขอ้ ๑๐ แต่
ถา้บุคคลตามขอ้ ๑๐ (๔) หรอื (๕) เป็นบุคลากรของรฐัใหเ้บกิจา่ยจากตน้สงักดั ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ ยกเว้น 

 (๑) คา่เชา่ทีพ่กั ใหเ้บกิจา่ยตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราตามข้อ ๑๖ 
 (๒) คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง ใหค้ านวณเวลาเพือ่เบกิจา่ยเบีย้เลีย้งเดนิทางโดยใหน้บัตัง้แต่เวลาทีเ่ดนิทาง
ออกจากสถานทีอ่ยูห่รอืสถานทีป่ฏบิตัริาชการตามปกต ิจนกลบัถงึสถานทีอ่ยูห่รอืสถานทีป่ฏบิตัริาชการตามปกต ิ
แลว้แต่กรณ ีโดยใหน้บัยีส่บิสีช่ ัว่โมงเป็นหนึ่งวนั ถา้ไมถ่งึยีส่บิสีช่ ัว่โมงหรอืเกนิยีส่บิสีช่ ัว่โมงและสว่นทีไ่มถ่งึยีส่บิสี่
ชัว่โมงหรอืเกนิยีส่บิสีช่ ัว่โมงนัน้เกนิกวา่สบิสองชัว่โมงใหถ้อืเป็นหนึ่งวนัแลว้น าจ านวนวนัทัง้หมดมาคณูกบัอตัราเบีย้
เลีย้งเดนิทาง ในกรณทีีผู่จ้ดัการฝึกอบรมจดัอาหารบางมือ้ในระหวา่งการฝึกอบรม ใหห้กัเบีย้เลีย้งเดนิทางทีค่ านวณ
ไดใ้นอตัรามือ้ละ ๑ ใน ๓ ของอตัราเบีย้เลีย้งเดนิทางต่อวนั 

ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล 
ตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา 
ค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ 



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ พ.ศ.2550 

2. ระเบียบ,กฎหมาย,หนังสือเวียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 



ค่าตอบแทน               

การปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ 

อนุมตัิกอ่นปฏบิตัิ 

ผูม้ีอ านาจอนุมตัิ

(ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน) 

รายงานผลภายใน 15 วัน 

ผูม้ีอ านาจอนุมตัิ(ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน) 

ทราบผลการปฏบิตัิงาน 

ปฏบิตัิงานเสรจ็ 

วันหยุดราชการ 
ไม่เกินวันละ 7 ชม. อัตรา ชม.ละ 60 บาท 

วันท าการ 
ไม่เกินวันละ 4 ชม. 

อัตรา ชม.ละ 50 บาท 

ขอ้หา้มเบกิ 

อยู่เวรรกัษาการณ์เพือ่              

รกัษาความปลอดภยัของ

สถานที่ราชการ 

การรบัรองการปฏบิตัิงาน 

ผูป้ฏบิตัิงานคนใดคนหน่ึง 

เป็นผูร้บัรองการปฏบิตัิงาน 

ปฏบิตัิงาน         

ไม่ครบชัว่โมง 

หลกัเกณฑก์ารเบกิค่าอาหารและค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ  

ปฏิบัติงานเป็นผลัด/กะ                                                
ไม่เกินผลัด/กะ ละ 8 ชม.(รวมเวลาพัก)  

ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ (โอท)ี                
นอกเวลาผลดั/นอกกะ 



                                                     หลกัฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
                                                       ส่วนราชการ...................................................................... 

                                                            ประจ าเดือน............................................................................................................................. 

ล าดบั 

ช่ือ 
วนัท่ีปฏิบติังานนอกเวลาราชการ รวมเวลาปฏิบติังาน จ านวน วนั/เดือน/ปี 

ลายมือช่ือผู้รบัเงิน หมายเหต ุ

ท่ี                                                               

วนัปกติ(ชม.) วนัหยดุ(ชม.) 

เงิน (บาท) ท่ีรบัเงิน 

                                                                

            

                                                                

            

                                                                

            

                                                                

            

                                                                

            

  

รวมจ่ายเงนิทัง้สิน้ 
(ตวัอกัษร)   

ขอรบัรองว่า  ผูม้รีายชื่อขา้งตน้ปฏบิตังิานนอกเวลาจรงิ 
  

ลงชือ่….............................……ผูร้บัรองการปฏบิตังิาน ลงชื่อ…………………………………………. ผูจ้า่ยเงนิ 
 

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

หมายเหตุ ส่วนราชการสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม 

จ่ายตรงโดยโอนเข้าบญัชีของ 
ผู้มสิีทธิโดยตรง 

ผ่านระบบ KTB Corporate online 

ขา้ราชการที่
ปฏบิตังิานจรงิ 



วนัท่ี.............................................. 

ล าดบัท่ี รายช่ือ เวลาเร่ิม 
ลายเซน็

ผูป้ฏิบติังาน 
 

 
เวลากลบั 

 

ลายเซน็ 
ผูป้ฏิบติังาน 

 
หมายเหต ุ

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

บญัชีรายช่ือข้าราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
      

ผูค้วบคมุ (ถ้ามี) 



 ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   โดยจัดเรียงเอกสารตามล าดบั ดังนี้  
  1.หนังสือน าส่งเอกสารขอเบิก  

  2. หน้างบใบส าคัญ (ผู้เบิกลงนามตรวจแล้วถูกต้อง/อนุมัติให้เบิกเงินได้) 

  3. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารฯ  

  4. หลักฐานการจ่าย ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด   

  5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้มีอ านาจลงนาม ทราบผลการปฏิบัติงาน 

  6. อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ พร้อมแนบรายชื่อข้าราชการ 

  7. บันทึกการจัดสรรงบประมาณ/DGEN  

  8. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ 
  9. จ่ายเสร็จแล้ว  พริ้นเอ้าท์ หลักฐานการจ่ายท่ีมาจากระบบ KTB Corporate online  

  ส่งหน่วยงานผู้เบิก (กองการเงิน) (ใช้แทนตราประทับท่ีจะต้องให้ธนาคารประทับตรา) 



ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชมุระหว่างประเทศ 

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ : ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

 ****3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 4. มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (ว. 205) มติคณะรัฐมนตร ี
 ****5. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ า (ว. 24)                              
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 (มติคณะรัฐมนตร)ี 
 ****6. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 (ว. 5)                                             
ลงวันที่ 14 มกราคม 2556  (ส. กระทรวงการคลัง) 
 



ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
“การฝึกอบรม”: อบรม, การประชุมทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ,  การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ,  การ
บรรยายพิเศษ, การฝึกศึกษา ,การฝึกงาน ,การดูงาน หรือเรียกชื่อ
อย่างอื่นทั้งในประเทศ ต่างประเทศ มีโครงการ / หลักสูตร 
ช่วงเวลาชัดที่แน่นอนเพื่อพัฒนาบุคคล/เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ไม่มีการรับปริญญา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  *  ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาต่อ การประชุม
หารือ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน” 
 

*** ไม่ใช่การประชุมราชการ  
44 



ข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุม อบรม สัมมนา (ฝึกอบรม) 
การประชุมราชการ 
หมายถึง การประชุมในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการท างาน 
ชี้แจงแนวทางการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ หรือเป็นการประชุมติดตามความ ก้าวหน้าของการด าเนินงาน รับทราบและรับฟัง
ปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หรือการประชุม
ประจ าเดือนของหน่วยงาน เป็นต้น การประชุมราชการไม่จ าเป็นต้องเขียนโครงการ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
1. หนังสืออนุมัติให้จัดประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
3. หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน 
4. เอกสารรับรองการจัดประชุมและจ านวนผู้เข้าประชุม โดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม เพื่อใช้ 
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร (วาระการประชุมต้องคาบเกี่ยวมื้ออาหาร)   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
*** การประชุมราชการจะไม่มีการเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร และไม่ต้องเขียนโครงการ 



ค่าใช้จ่ายใน 
การฝึกอบรม 

ประเภท ก. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม เกินก่ึงหน่ึงเป็นบุคลากรของรฐั ระดบัสงู ระดบัผู้ทรงคณุวฒิุฯ 

ประเภท ข. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม เกินก่ึงหน่ึงเป็นบุคลากรของรฐั ระดบัผู้บริหารระดบัต้น ระดบัปฏิบติังานฯ 

การฝึกอบรมบคุคลภายนอก. ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม เกินก่ึงหน่ึงเป็นบคุลากรภายนอก ไม่ใช่บคุคลของรฐั 

บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม 
1. ประธานในพิธีเปิดหรือ

พิธีปิดการฝึกอบรม 
แขกผู้มีเกียรติ และ
ผู้ติดตาม 

2. เจ้าหน้าที่ (มีค าสั่ง) 
3. วิทยากร (มีค าสั่ง) 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
5. ผู้สังเกตการณ์ 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากร 
1. บรรยาย ไม่เกิน 1 คน 
2. การอภิปรายหรือสัมมนาเป็น

คณะ ไม่เกิน 5 คน 
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หรือ

แบ่งกลุ่มอภิปราย หรือ
แบ่งกลุ่มสัมมนา หรือ
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม            
ไม่เกินกลุ่มละ 2คน 

** หากมีจ านวนมากกว่าให้เฉลี่ยจ่าย 

เบิกจ่ายกบั 
ต้นสงักดั 



  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ (ต่อ) 

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
 รายการค่าใช้จ่าย 15 รายการ** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากน้ี ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ 

ล าดับ รายการ อัตรา หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม จ่ายจริง ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม จ่ายจริง ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

3 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จ่ายจริง ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

4 ค่าประกาศนียบัตร จ่ายจริง ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

5 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ จ่ายจริง ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

6 ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ่ายจริง ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

7 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร จ่ายจริง ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

8 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม จ่ายจริง ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

9 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 300.- บาท/ใบ ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

10 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 1,500.-บาท/1 สถานที่ ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

11 ค่ายานพาหนะ : ค่าเช่ารถ... ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง... จ่ายจริง ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

     12. ค่าอาหาร    13. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  14.  ค่าเช่าที่พัก   15. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
เป็นไปตามอัตราท่ีก าหนดฯ และได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 



  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จา่ยประเภทต่างๆ (ต่อ) 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ตาม มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงข้ันต่ า ว.5 และ ว.24 

ล าดับ รายการ อบรมประเภท ก. อบรมประเภท ข อบรมบุคคลภายนอก อบรมต่างประเทศ 

พตอ.พิเศษ ขึ้นไปเกินกึ่งหนึ่ง พตอ.ลงมา เกินกึ่งหนึ่ง บุคคลภายนอกไมใ่ช่
ข้าราชการเกินกึ่งหนึ่ง 

1 ค่าอาหาร 

 - ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 850.- บาท ไม่เกิน 600.- บาท ไม่เกิน 500.- บาท ไม่เกิน 2,500.- บาท 

 - ไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 600.- บาท ไม่เกิน 400.- บาท ไม่เกิน 300.- บาท 

2 ค่าเช่าที่พัก 

 - ห้องพักเดี่ยว ไม่เกิน 2,400.- บาท ไม่เกิน 1,450.- บาท ไม่เกิน 1,200.- บาท 

 - ห้องพักคู่ ไม่เกิน 1,300.- บาท ไม่เกิน 900.- บาท ไม่เกิน 750.- บาท 

3 อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

35.-บาท 35.- บาท 35.- บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่อง สามารถเบิกได้ตามจ่ายจริงอยู่ในดลุยพินิจเจ้าของงบประมาณ และต้องขออนุมติัไว้พร้อม
โครงการฯ 

  สถานที่ฝึกอบรม : สถานที่ราชการ :อัตรา:บาท:วัน:คน (ส่วนราชการผู้จัดเบิกจ่าย) 

อตัราตาม PPT ตามมาตรการ
บรรเทาผลกระทบฯ ว.5 ,ว 24  



  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ (ต่อ) 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 

ล าดับ รายการ อบรมประเภท ก. อบรมประเภท ข อบรมบุคคลภายนอก อบรมต่างประเทศ 

พตอ.พิเศษ ขึ้นไปเกินกึ่งหนึ่ง พตอ.ลงมา เกินกึ่งหนึ่ง บุคคลภายนอกไมใ่ช่
ข้าราชการเกินกึ่งหนึ่ง 

1 ค่าอาหาร 

 - ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 1,200.- บาท ไม่เกิน 950.- บาท ไม่เกิน 800.- บาท ไม่เกิน 2,500.- บาท 

 - ไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 850.- บาท ไม่เกิน 700.- บาท ไม่เกิน 600.- บาท 

2 ค่าเช่าที่พัก 

 - ห้องพักเดี่ยว ไม่เกิน 2,400.- บาท ไม่เกิน 1,450.- บาท ไม่เกิน 1,200.- บาท 

 - ห้องพักคู่ ไม่เกิน 1,300.- บาท ไม่เกิน 900.- บาท ไม่เกิน 750.- บาท 

3 อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

50.-บาท 50.- บาท 50.- บาท 

ค่าอาหารว่างและเคร่ือง สามารถเบิกได้ตามจ่ายจริงอยู่ในดลุยพินิจเจ้าของงบประมาณ และต้องขออนุมติัไว้พร้อมโครงการฯ 
 

  สถานที่ฝึกอบรม : สถานที่เอกชน :อัตรา:บาท:วัน:คน (ส่วนราชการผู้จัดเบิกจ่าย) 

อตัราตาม PPT ตามมาตรการ
บรรเทาผลกระทบฯ ว.5,ว 24  



 การเบิกจ่ายเงินค่าใชจ้่ายประเภทต่างๆ (ต่อ) 

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
  ค่าสมมนาคุณวิทยากร 

ล าดับ รายการ อบรมประเภท ก. อบรมประเภท ข อบรมบุคคลภายนอก 

1 วิทยากรเป็นบุคคลของรัฐ 800.- บาท 600.- บาท 600.- บาท 

2 วิทยากรอื่นๆ 1,600.- บาท 1,200.- บาท 1,200.- บาท 

3 กรณีท่ีต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษฯ สามารถจ่ายในอัตราสูงกว่า 

อัตราที่ก าหนดได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ โดยต้องขออนุมัติพร้อม
โครงการฯ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม บุคคลภายนอก กรณีท่ีส่วนราชการผู้จัดไม่ได้จัดอาหาร ที่พัก สามารถเบิกได้ตามอัตราดังน้ี 
ค่าอาหาร วันละ 240.- บาท (อัตรามื้อละ 80.- บาท)             ตามหลักฐานจ่ายฯ  (ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน) 
ค่าเช่าท่ีพักเหมาจ่าย อัตราไม่เกินคนละ 500.- บาท ต่อวัน        
ค่าพาหนะเดินทาง ไม่เกินสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
การอบรมบุคคลภายนอก สามารถจัดได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น 



  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ (ต่อ) 

  ปัญหาที่พบบ่อย : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 

1. ใช้แบบฟอร์มการเบิกค่าสมมนาคุณวิทยากรไม่ถูกต้อง 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่มีรายละเอียด

ชัดเจน****อัตรา:บาท:วัน:คน  
3. การเบิกค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ต้องปฎิบัติตาม

ระเบียบพัสดุฯ หรือไม่ : หนังสือ กค(กวพ.)0421.3/ว193 ลง 9 มิ.ย.52 เรื่อง 
การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าเช่าที่พัก ของส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 



 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
กค 0406.4/ว 413 ลว 12 ตุลาคม 2555 มีผลบังคับต้ังแต่ 18 ก.ย. 2555 

 หลักฐานการจ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากร = ใบส าคัญรับเงิน
ส าหรับวิทยากร  

52 

แบบฟอรม์ใช้ในการจ่าย
ค่าพาหนะส าหรบั

วิทยากรด้วยเช่นกนั 



ค่ารักษาพยาบาล 

ผู้ป่วยนอก
สถานพยาบาลของรัฐ 

ใบเสรจ็รบัเงนิ ระบ ุรหสัรายการ(ถา้ม)ี 

ยานอกบญัชี ตอ้งมใีบรบัรอง
จากแพทยต์ามแบบทีก่ าหนด  

ผู้ป่วยใน      
สถานพยาบาลของรัฐ 

โรงพยาบาลเบิกจ่ายโดยตรง  

โครงการ
จ่ายตรง 

 

- ผู้มีสิทธิส ารองจ่าย 
- น าใบเสร็จมาเบิกกับ        

ต้นสังกัดและต้องตกลงกับ
กระทรวงการคลังก่อน 

 

เขา้ 

ไม่เข้า 

ขอหนังสือส่งตวัจากต้นสงักดั 



ค่ารักษาพยาบาล สถานพยาบาลของเอกชน 
เป็นผู้เบิก ของ สปสช. 

- เบิกไดต้ามจ่ายจริง 
ไม่เกินอตัราแนบ

ทา้ยประกาศฯ 

- รายการนอกเหนือจาก
อตัรา ท่ีกาํหนด เบิกได้
เตม็จาํนวน  แต่ไม่เกิน 

1,000 บาท 

เบกิจาก     
ต้นสังกดั 

ผู้ป่วยในเอกชน  - ค่าเตียงสามญัไม่เกิน 400 บาท 
- ค่าหอ้งพิเศษไม่เกินวนัละ 1,000 
บาท 

ค่ารักษาพยาบาลประเภทอ่ืนๆ 
เบิกไดค้ร่ึงหน่ึงของจาํนวนเงิน

ทั้งหมดท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกนิ 
8,000 บาท 

แนบ             
ใบรับรองแพทย์ 

 - ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ,ค่ายาท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง เบิกไดต้าม
รายการและอตัราทา้ยประกาศฯ 
- ค่ารักษาพยาบาลประเภทอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ลุ่ม
วนิิจฉยัโรคร่วม โดยใชอ้ตัราฐานตามท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด 

แพทย์ผู้รักษาวนิิจฉัย เป็น ผูป่้วย
ฉุกเฉินไม่รุนแรง คือ บุคลคล
ไดรั้บบาดเจบ็หรือมีอาการป่วย
ซ่ึงมีภาวะเฉียบพลนัไม่รุนแรง 
อาจรอรับปฏิบติัการแพทยไ์ด้
ในช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือ
เดินทางไปรับบริการสาธารณสุข
ดว้ยตนเอง แต่จาํเป็นตอ้งใช้
ทรัพยากรและหากปล่อยไวเ้กิน
เวลาอนัสมควรแลว้จะทาํใหก้าร
บาดเจบ็หรืออาการป่วยของผูป่้วย
ฉุกเฉินนั้นรุนแรงข้ึนหรือเกิด
ภาวะแทรกซอ้นข้ึนได ้



ก าหนดแนวทางการเบกิค่ารักษาพยาบาล 
โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

1. ประเภทผู้ป่วยนอก ผู้มีสิทธิต้องแจ้งโรงพยาบาลฯ ให้ใส่รหัสรายการอัตราค่าบริการ
สาธารณสุข แล้วน าไปเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด โดยให้ส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ
การเบิกเงินได้ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2. ประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจะจัดท าแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพื่อให้ผู้มีสิทธิน ามายื่นขอเบิกเงินต่อส่วนราชการต้น
สังกัด เพ่ือขออนุมัติต่อกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางจะท าหน้าที่ค านวณเงิน
ค่ารักษาพยาบาลแทนหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือน าไปจ่ายชดเชยให้กับผู้มีสิทธิ
ต่อไป (*** ย้ า แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ต้องขอจากโรงพยาบาล ศิริราช ปิยิมหาราชการุณย์)  

3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการ
รักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง 0-2127-7306-98  
 

 



ขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร,ค่ารักษาพยาบาล 
  โดยจัดเรียงเอกสารตามล าดับ ดังนี้  

  1. หนังสือน าส่งเอกสารขอเบิก 

  2. หน้างบใบส าคัญ (ผู้เบิกลงนามตรวจแล้วถูกต้อง/อนุมัติให้เบิก-จ่ายเงินได้) 

  3. หลักฐานการโอนเงิน กรณีจ่ายให้กับผู้มีสิทธิโดยตรง 

  4. หลักฐานการจ่าย (กรณีจ่ายเงินทดรองหน่วย) 

  6. ใบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ตามแบบท่ีก าหนด 

  7. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

  8. ใบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามแบบท่ีก าหนด 

  9. ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนบุตร/เอกสารประกอบของสถาบันการศึกษา 

  



ข้อควรระวัง 

1. กรอกข้อความในแบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเล่าเรียนบุตร ให้ครบถ้วน สมบูรณ์
ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2. การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ต้องลงทะเบียนคุมการขอเบิกในแต่ละเทอม ของข้าราชการ 
เพ่ือไม่ให้เกิดการเบิกซ้ าซ้อน  

3. กรณี บิดา มารดา เป็นข้าราชการ ทั้งคู่ หากประสงค์ให้ใครเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายของบุตร 
ต้องมีหนังสือตามแบบที่ก าหนด จากหน่วยงานของ บิดา หรือมารดา เพ่ือแสดงเจตนา
ไม่เบิกค่าใช้จ่ายของบุตร จากหน่วยงานต้นสังกัดของตน น ามายื่นให้กับ ต้นสังกัดของ        
ข้าราชการผู้ขอเบิก 

 



ขอ้ทกัทว้ง 

1.การจดัท ารายงานการเดนิทาง กรณีนัง่พาหนะรบัจา้ง อยา่ลมืหมายเหตุ เหตุผล
ความจ าเป็นนะคะ 
2. ระบุรหสังบประมาณ กจิกรรมหลกั กจิกรรมยอ่ย จ านวนเงนิตวัเลข ตวัอกัษร
มกัจะระบุไมถ่กูตอ้ง 
3. การแกไ้ขเอกสาร : ใบปะหน้า แลว้มกีารท าใบปะหน้าใหม ่ใหใ้ชเ้ลขหนงัสอื
เดมิ วนัทีเ่ดมิ พรอ้มกบัแนบฉบบัทีผ่ดิ คนืมาให ้กง.ดว้ยนะคะ 
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