สาระสาคัญในหนังสื อขออนุมัติเดินทางไปราชการ
1.ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ของผู้เดินทำงไปรำชกำร
2.สำเหตุของกำรเดินทำงไปรำชกำร สถำนที่ วันที่เดินทำงไปรำชกำร
3.กำรใช้เงินปีงบประมำณในกำรเดินทำงไปรำชกำร ให้ระบุ ปีงบประมำณ แผนงำน ผลผลิต ประเภทเงินงบประมำณ รหัสกิจกรรมย่อย
4.เดินทำงโดยพำหนะแบบใด
หมำยเหตุ - กรณีที่เบิกค่ำพำหนะส่วนตัวให้ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยระบุรำยชื่อบุคคลและหมำยเลขทะเบียนรถ
- กรณีลำพักผ่อนก่อนหรือหลังกำรเดินทำงไปรำชกำร ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร โดยระบุควำมจำเป็นในกำรลำพักผ่อน และให้ขอเบิก
ค่ำพำหนะขำไปหรือขำกลับได้
-กรณีที่ไม่มีสิทธิขึ้นเครื่องบินให้ขออนุมตั ิต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร โดยต้องระบุเหตุผลควำมจำเป็นที่ต้องโดยสำรเครื่องบิน
5.ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองคลังและบริหารสินทรัพย์

การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ
1. กรณีทำสัญญำยืมเงิน ให้ระบุเลขที่สัญญำยืมเงิน
2. กรณีทำสัญญำยืมเงิน ให้ระบุวันที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน
3. กรณีทำสัญญำยืมเงิน ให้ระบุชื่อผู้ยืมเงินตำมสัญญำยืมเงิน
4. กรณีทำสัญญำยืมเงิน ให้ระบุจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติตำมสัญญำยืมเงิน
5. สถำนที่ที่ทำกำรหรือสำนักงำนผู้ขอรับเงิน
6 .วันเดือนปีที่เขียนรำยงำนกำรเดินทำง โดยต้องเป็นวันที่หลังจำกเดินทำงกลับจำกไปรำชกำรแล้ว
7. คำสั่ง หรือ บันทึกอนุญำตให้ไปรำชกำร
8. ชื่อ - สกุล ผู้ขอรับเงิน
9. ตำแหน่งของผู้ขอรับเงิน
10. ระบุสังกัดหน่วยงำนของผู้ขอรับเงิน
11. กรณีที่เดินทำงเป็นหมู่คณะระบุชื่อผูเ้ ดินทำงทุกคน
12. รำยงำน ตำมคำสั่งหรือบันทึกอนุญำตให้ไปรำชกำร ตำมข้อ 7
13. เลือกทำเครื่องหมำย / ใน  ระบุวัน เดือน ปี เวลำออกเดินทำงจำกที่พักหรือสำนักงำน
14. เลือกทำเครื่องหมำย / ใน  ระบุวัน เดือน ปี เวลำเดินทำงกลับถึงที่พักหรือสำนักงำน
15.จำนวนวันและชั่วโมง ที่เดินทำงไปรำชกำร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองคลังและบริหารสินทรัพย์

การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ (ต่ อ)
16. ระบุประเภทและอัตรำค่ำเบี้ยเลีย้ ง
17. จำนวนวันที่มีสิทธิขอเบิกค่ำเบี้ย
18. จำนวนเงินที่มีสิทธิขอเบิกค่ำเบี้ยเลีย้ ง
19. ระบุประเภทที่พักที่ขอเบิก (ประเภท เหมำจ่ำย หรือ ประเภท จ่ำยจริง)
20. จำนวนวันที่มีสิทธิขอเบิกค่ำเช่ำที่
21. จำนวนเงินที่มีสิทธิขอเบิกค่ำเช่ำที่พัก
22. ระบุรำยละเอียดค่ำพำหนะที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ในกำรเดินทำงไปรำชกำร
23. จำนวนเงินค่ำพำหนะที่ขอเบิก
24. ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ขอเบิก (ระบุรำยกำร) เช่น ค่ำปะยำง ค่ำซ่อมรถ เป็นต้น
25. จำนวนเงินที่ขอเบิกค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
26. จำนวนเงินรวมที่ขอเบิกทั้งสิ้น
27. จำนวนเงินรวมที่ขอเบิกเป็นตัวอักษร
28. จำนวนหลักฐำนที่ใช้ขอเบิก เช่น หนังสืออนุมัติ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
29. ชื่อ-สกุล และตำแหน่งผู้ขอรับเงิน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองคลังและบริหารสินทรัพย์

การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ(ต่ อ)
30. ลำยมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง ของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน / ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตรวจหลักฐำน
31. วันเดือนปี ที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจหลักฐำน
32. ลำยมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตำแหน่งผู้ที่มีอำนำจอนุมัติ
33. วันเดือนปี ที่ผู้มีอำนำจอนุมัติ
34. จำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรที่ได้รับทั้งสิ้น
35. จำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรที่ได้รับทั้งสิ้น เป็นตัวอักษร
36. ลำยมือชื่อ และตำแหน่งผู้รับเงิน สำหรับผู้ขอรับเงินค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรคนเดียว (เฉพำะ
กรณียืมเงิน) ถ้ำเป็นหมู่คณะไม่ต้องลงลำยมือชื่อ
37. กรณีส่งเอกสำรชดใช้เงินยืม ให้ระบุวันเดือนปี ที่ได้รับเงินจำกผู้ยืมเงิน
38. กรณียืมเงิน ให้ระบุลำยมือชื่อ และตำแหน่งของผู้ยืมเงิน กรณีขอเบิกเงินค่ำใช้จ่ำย เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เป็นผู้ลงลำยมือชื่อ
39. กรณียืมเงิน ให้ระบุวันเดือนปี ที่จ่ำยเงิน กรณีขอเบิกค่ำใช้จ่ำย เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเป็นผู้ระบุวันเดือนปี
ที่จ่ำยเงิน
40. กรณียืมเงิน ให้ระบุสัญญำเลขที่ตำมสัญญำยืมเงิน
41. กรณียืมเงิน ให้ระบุวันที่อนุมัติเงินยืม
42. ให้เขียนข้อควำมหำกต้องกำรเพิ่มเติมเพื่อควำมชัดเจน เช่น ระยะเวลำในกำรเดินทำงที่ไม่พร้อมกัน
ของหมู่คณะ หรือมีกำรเดินทำงต่อเนื่องจำกกำรเดินทำงไปรำชกำรอื่น เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำร
เบิกจ่ำย
สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองคลังและบริหารสินทรัพย์

การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ(ต่ อ)
1. ระบุช่ือผูข้ อเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
2. วันเดือนปี ตรงกับวันที่เขียนรายงานการเดินทาง แบบ 8708 ส่วนที่ 1
3. ลายมือชื่อของผูเ้ ดินทางที่มีสทิ ธิเบิก
4. กรณียืมเงิน ให้ระบุวนั ที่ท่ีได้รบั เงินจากผูย้ ืมเงิน
5. ให้ระบุอตั ราค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าที่พกั วันละ........บาท จานวน.......วัน
ของแต่ละบุคคล
6. ระบุตวั เลขรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
7. เลขที่ตามสัญญาเงินยืม
8. วันที่ได้รบั อนุมตั ิตามสัญญาเงินยืม
9. ระบุตวั หนังสือตาม ข้อ 6
10. กรณียืมเงิน ผูย้ ืมเงินลงลายมือชื่อ / กรณีขอเบิกเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินเป็ นผูล้ งลายมือชื่อ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองคลังและบริหารสินทรัพย์

เอกสารหลักฐานที่แนบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ( แบบ 8708 ส่วนที่ 1)
2.กรณีไปรำชกำรแบบหมู่คณะ ต้องแนบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ( แบบ 8708 ส่วนที่ 2 )
3.ใบเสร็จรับเงินค่ำที่พักพร้อมแนบเอกสำร Folio ที่ทำงโรงแรมหรือรีสอร์ทออกให้ (กรณีเบิกแบบจ่ำยจริง)
4.แบบ บก.111 (ใบรับรองแทนใบเสร็จ) กรณีเบิกค่ำพำหนะ รถรับจ้ำง,รถโดยสำรประจำทำง หรือ รถยนต์ส่วนบุคคล โดยต้องแนบ
เอกสำรแสดงระยะทำงในกำรเดินทำงครั้งนั้น ๆ เช่น Google Map พร้อมแสดงตำรำงคำนวณค่ำรถรับจ้ำง(กรณีเดินทำงโดยรถรับจ้ำง) หรือ
เอกสำรแสดงระยะทำงตำมที่กรมทำงหลวงกำหนด (กรณีเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนบุคคล)
5.ใบเสร็จค่ำทำงด่วน กรณีไปรำชกำรโดยรถยนต์รำชกำรแล้วมีควำมจำเป็นต้องขึ้นทำงด่วน
6.ใบเสร็จค่ำโดยสำรเครื่องบิน พร้อมเอกสำรแสดงรำยละเอียดกำรเดินทำงในครั้งนั้น ๆ ได้แก่ ชื่อผู้เดินทำง, วันที่เดินทำง, เวลำเดินทำง
และสถำนที่เดินทำง
7.บันทึกขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองคลังและบริหารสินทรัพย์

อัตราการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

ประเภท/ระดับ

ค่าเบี้ยเลี้ยง ภำยในประเทศ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทตั้งแต่ชำนำญกำรพิเศษลงมำ
(เหมำจ่ำย)
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทตั้งแต่เชี่ยวชำญขึ้นไป

ค่าเบี้ยเลีย้ ง
อัตรา

(บาท/คน/วัน)
240
270

หลักเกณฑ์/วิธีการ

1.กรณีที่มีกำรพักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1วัน ส่วนที่เกิน 12 ชั่วโมง
ให้ นั บ เป็ น 1 วั น โดยเริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่ เ วลำที่ อ อกจำกที่ อ ยู่ ห รื อ สถำนที่
ปฏิบัติงำนปกติ จนกลับมำถึงที่อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติงำนปกติ
2.กรณีไม่พักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน หรือถ้ำไม่ถึง 24 ชั่วโมง
แต่เกิน 12 ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน หรือเกิน 6 ชั่วโมง นับครึ่งวัน โดยเริ่ม
นับตั้งแต่เวลำที่ออกจำกที่อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติงำนปกติ จนกลับมำถึงที่
อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติงำนปกติ
3.กรณีลำพักผ่อนก่อนหรือหลังกำรเดินทำงให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติรำชกำร
และสิ้นสุดเวลำปฏิบัติรำชกำร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองคลังและบริหารสินทรัพย์

อัตราการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ต่ อ)
ค่าเช่าที่พกั
อัตราจ่ายจริง

ค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

ประเภท/ระดับ

่ ัก ภายในประเทศ ผูด้ ารงตาแหน่งประเภทตัง้ แต่ชานาญการพิเศษลงมา
ค่าเช่าทีพ

อัตราเหมาจ่าย
800 บาท/วัน/คน

ผูด้ ารงตาแหน่งประเภทตัง้ แต่เชี่ยวชำญขึ้นไป

ผูด้ ารงตาแหน่งคุณวุฒิ/ระดับบริหาร

1,200 บาท/วัน/คน

คนเดียว

พักคู่

1,500 บาท/วัน/คน

850 บาท/วัน/คน

2,200 บาท/วัน/คน

1,200 บาท/วัน/คน

2,500 บาท/วัน/คน

1,400 บาท/วัน/คน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองคลังและบริหารสินทรัพย์

อัตราการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ต่ อ)
ค่าใช้จ่าย
การเดินทาง
ค่าพาหนะ ภำยในประเทศ
รถประจำทำง

รถประเภทอื่น เช่นรถแท็กซี่ รถรับจ้ำง
จ้ำงเหมำรถตู้

ประเภท/ระดับ

อัตรา (บาท/คน)

ษผู้ดำรงตำแหน่งประเภทตั้งแต่ชำนำญกำรพิเศษ เท่ำที่จ่ำยจริง
ลงมำ
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทตั้งแต่เชี่ยวชำญขึ้นไป
เท่ำที่จ่ำยจริง
ทุกระดับ

เดินทำงไป – กลับระหว่ำงที่พักถึงสถำนที่ ทุกระดับ
จัดพำหนะ
ค่ำพำหนะส่วนตัว (ค่ำชดเชย)
ทุกระดับ
เครื่องบิน

ค่าพาหนะ

ผู้ดำรงตำแหน่งคุณวุฒิ/ระดับบริหำร
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทตั้งแต่ชำนำญกำรขึ้นไป
ตำแหน่งอื่น ๆ

หลักเกณฑ์/วิธีการ
รถด่วน/รถด่วนพิเศษ ชั้น 2 นั่งนอนปรับอำกำศ (บนอ.ป)
รถด่วน/รถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอำกำศ (บนอ.ป)

เท่ำที่จ่ำยจริง

โดยปกติให้ใช้รถโดยสำรประจำทำง (อันตรำที่ คกก.ควบุมกำรขนส่งทำงบก
กลำงกำหนด) กรณีไม่มีรถประจำทำงหรือต้องกำรควำมรวดเร็ว ผู้เดินทำงต้อง
ชี้แจงเหตุผลประกอบกำรเบิก
เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 600 ต่อเที่ยว กรณีข้ำมเขตจังหวัดติดต่อหรือผ่ำน กทม.
เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 500 ต่อเที่ยว กรณีติดต่อจังหวัดอื่นไม่ผ่ำน กทม.
4 บำท/กม.
รถยนต์ส่วนบุคคล
2 บำท/กม.
รถจักรยำยนต์
เท่ำที่จ่ำยจริง
ชั้นธุรกิจ
เท่ำที่จ่ำยจริง
ชั้นประหยัด
เท่ำที่จ่ำยจริง
กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่รำชกำรโดยอนุมัติหัวหน้ำส่วนรำชกำร
กรณีไม่ได้รับอนุมัติเบิกได้ไม่เกินค่ำพำหนะภำคพื้น
กำรซื้อบัตรโดยสำรเครื่องบิน (สำหรับทุกตำแหน่ง)
1.ซื้อบัตรโดยสำรกับสำยกำรบิน/ตัวแทน/ธุรกิจนำเที่ยว/ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
2.ค่ำใช้จ่ำยที่เบิกได้ ค่ำพำหนะ/ค่ำสัมภำระ/ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำรสำยกำร
บินเรียกเก็บ
3.ค่ำใช้จ่ำยที่เบิกไม่ได้ ค่ำเลือกที่นั่ง/ค่ำบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม/ค่ำประกัน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองคลังและบริหารสินทรัพย์

อัตราการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ต่ อ)
ค่าใช้จ่ายอื่น

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองคลังและบริหารสินทรัพย์

แบบทดสอบ
1.นำยกอไก่ ได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร โดยเดินทำงวันที่ 15 มิถุนำยน เวลำ 10.00 น. ถึง วันที่ 18 มิถุนำยน เวลำ 15.00 น. อยำกทรำบว่ำนำยกอไก่ ใช้เวลำเดินทำงไปรำชกำร
กี่วัน กี่ชั่วโมง
ก. 3 วัน 6 ชั่วโมง
ข. 3 วัน 5 ชั่วโมง
ค. 3 วัน 4 ชั่วโมง
ง. 2 วัน 5 ชั่วโมง
2.นำงสำวงำมน้ำใจ ได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร โดยเดินทำงวันที่ 10 มิถุนำยน เวลำ 8.00 น. ถึง วันที่ 12 มิถุนำยน เวลำ 20.00 น. อยำกทรำบว่ำนำงสำวงำมน้ำใจ สำมำรถเบิก
ค่ำเบี้ยเลี้ยงได้กี่บำท
ก. 240 บำท
ข. 360 บำท
ค. 480 บำท
ง. 720 บำท
3.จำกข้อ 2 สำมำรถเบิกค่ำที่พักได้กี่คืน
ก. 1 คืน
ค. 3 คืน

ข. 2 คืน
ง. 4 คืน

4.นำยขอไข่ ได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร โดยเดินทำงวันที่ 1 กรกฎำคม เวลำ 9.00 น. ถึง วันที่ 3 กรกฎำคม เวลำ 22.00 น. อยำกทรำบว่ำนำยขอไข่ สำมำรถเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงได้กี่บำท
ก. 720 บำท
ข. 560 บำท
ค. 480 บำท
ง. 240 บำท
5.กำรใช้พำหนะส่วนตัวเดินทำงไปรำชกำร ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่ำพำหนะในอัตรำกิโลเมตรละเท่ำใด
ก. 4 และ 2 บำท
ข. 4 และ 4 บำท
ค. 4 และ 1 บำท
ง. 4 และ 3 บำท

