แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. บันทึกขออนุมตั ิให้เดินทางไปราชการ และหนังสื อส่งตัวจากต้นสังกัด/หนังสื อขออนุญาตไป
ราชการของหน่วยงานอื่นกรณีมีบุคคลภายนอกสังกัดเข้าร่ วมเดินทางไปราชการด้วย โครงการหรื อ
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมตั ิจากหัวหน้าส่วนราชการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย(กรณี เข้ารับการฝึ กอบรม/
ประชุม/สัมมนา)
2. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
 กรณี เดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ถ้ามีการเบิกค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้ระบุ หมายเลขทะเบียนรถของทางราชการในใบเสร็ จรับเงินและแนบใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ทางราชการ
 กรณีเดินทางไปราชการด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว
ให้เบิกเงินเป็ นค่าชดเชยโดยใช้ แบบขอเบิกค่าชดเชยน้ ามันกรณีเดินทางไปราชการโดย
ยานพาหนะส่วนตัว โดยแนบหนังสื อขออนุมตั ิเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะส่วนตัว
รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท
 กรณีเดินทางโดยยานพาหนะประจาทาง
- กรณีไม่สามารถเรี ยกใบเสร็ จรับเงินได้ ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.
111)
- กรณี เดินทางโดยรถไฟ ชั้น 1 ให้แนบกากตัว๋ ด้วย
- กรณี เดินทางโดยรถปรับอากาศชั้น 1 (VIP 24 ที่นงั่ ) ให้แนบกากตัว๋ ด้วย
 กรณีเดินทางโดยเครื่ องบิน
- กรณีจ่ายเป็ นเงินสด ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่ องบิน
- กรณีจ่ายค่าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E – ticket) ใช้ใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt)

สัญญายืมเงินเลขที่............................................วันที่..................................................................................ส่วนที่ 1
ชื่อผูย้ มื เงิน.............................................................................................จานวนเงิน........................................บาท
แบบ 8708
ใบเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่…………….............................................................
วันที่...............เดือน................................พ.ศ.............
เรื่ อง ขออนุมตั ิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดอนตาลวิทยา
ตามคาสั่ง/บันทึก ที่...............................................ลงวันที่..............................ได้อนุมตั ิให้ขา้ พเจ้า
...........................................................ตาแหน่ง...........................................................................................................
พร้อมด้วย...................................................................................................................................................................
ออกจากบ้านเลขที่............. ตาบล..........................อาเภอ.................................จังหวัด...............................................
เดินทางไปปฏิบตั ิราชการ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก
( )บ้านพัก ( )สานักงาน ( )ประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่.................เดือน............................พ.ศ. .........เวลา............น
และกลับถึง ( )บ้านพัก ( )สานักงาน ( )ประเทศไทย วันที่........เดือน..................... พ.ศ...............เวลา.............น
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้.............................วัน................................ชัว่ โมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับ ( ) ข้าพเจ้า
( ) คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง................................................................................................ รวม..................................บาท
ค่าเช่าที่พกั .............................................................................................................. รวม..................................บาท
ค่าพาหนะ............................................................................................................... รวม..................................บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น............................................................................................................ รวม..................................บาท
รวมทั้งสิ้ น.....................................บาท
จานวนเงิน(ตัวอักษร)........................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นความจริ งและหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
จานวน ............ ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................ผูข้ อรับเงิน
(............................................)
ตาแหน่ง..............................................................

-2ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ที่แนบถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้

อนุมตั ิให้จ่ายได้

ลงชื่อ...............................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดอนตาลวิทยา
วันที่........................................................

ลงชื่อ.............................................................
(..............................................)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดอนตาลวิทยา
วันที่.......................................................

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน........................................บาท
(..............................................................................) ไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับเงิน ลงชื่อ....................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(...................................................)
(นางมชุณี อินบุญนะ)
ตาแหน่ง............................................................. ตาแหน่ง
ครู
วันที่................................................................... วันที่................................................................
จากสัญญายืมตามเลขที่.................................................วันที่............................................................
หมายเหตุ.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
คาชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็ นหมู่คณะและจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกันหากระยะเวลา
ในการเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการเดินทางของแต่ละบุคคลต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของ
บุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
2. กรณียนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผขู ้ อรับเงินเป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูร้ ับเงินและวัน เดือน ปี ที่รับเงิน
กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวนั ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืม และวันที่อนุมตั ิเงินยืมด้วย
3. กรณีที่ยนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็ นหมู่คณะ ผูข้ อรับเงินมิตอ้ งลงลายมือชื่อใสช่องผูร้ ับเงิน ทั้งนี้ ให้ผมู ้ ี
สิ ทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผูร้ ับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)

หลักฐานการจ่ ายเงินค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ส่วนราชการ โรงเรี ยนดอนตาลวิทยา จังหวัด มุกดาหาร
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ.....................................................................ลงวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ................
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ

รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น

ลายมือชื่อผูร้ ับ
เงิน

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

ส่วนที่ 2
แบบ 8708

หมายเหตุ

จานวนเงินรวมทั้งสิ้ น..............................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(.............................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่................................................................
คาชี้แจง 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พกั ให้ระบุอตั ราวันละ และจานวนวันที่ขอเบิกแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ
2. ให้ผมู ้ ีสิทธิแต่ละคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับเงินและวัน เดือน ปี ที่รับเงิน กรณี เป็ นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวนั ที่ได้รับจากเงินยืม
3. ผูจ้ ่ายเงิน หมายถึง ผูท้ ี่ขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผเู ้ ดินทางแต่ละคน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูจ้ ่ายเงิน

