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บทน า 

               นับต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจบุนั  จะเหน็ได้ว่าทหารการเงนิทุกนายจะต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบงัคบั และ
หนังสือสั่งการของทางราชการเป็นหลัก   ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกราะก าบังตนจากภัยคุกคามทางคดีความต่าง ๆ ท่ีอาจพัวพันมาถึง  
รวมไปถึงการเบิกจ่ายเงินก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่น  แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบางครั้งทหารการเงินมักเกิดความหนักใจ
ในการตรวจฎีกาเกี่ยวกับความถูกต้องแต่ไม่ถูกใจของผู้เบิก   อันที่จริงความถูกต้องเปรียบเสมือนยอดภูเขาน้ าแข็งที่โผล่ข้ึนมา
เหนือผิวน้ าซึ่งเป็นส่วนน้อยแต่มองเห็นได้ชัด  ส่วนความไม่ถูกใจเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็งส่วนที่ใหญ่โตกว่ามากซึ่งจมอยู่ใต้น้ า
และมองไม่เห็น  จึงอาจเป็นอันตรายกับนักเดินเรือได้เสมอ   เสมือนว่าถ้าย่ิงเข้าใกล้ความถูกต้องมากข้ึนเท่าไรก็จะมีโอกาสชน
กับความไม่ถูกใจที่แอบแฝงอยู่มากข้ึนเท่าน้ัน  โดยอาจจะมองข้ามเจตนาดีของผู้ตรวจฎีกาไป  จึงเกิดค าถามข้ึนมาว่าท าอย่างไร
จึงจะได้ทั้งความถูกต้องและถูกใจด้วย   
               เป็นธรรมดาของบุคคลซึ่งไม่คอ่ยจะยอมรบัการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบกับการท างานแต่เดิมท่ีเคยปฏบิติัมา   
จึงรู้สึกว่าเกิดความยุ่งยาก  ท าให้เกิดการเพ่ิมงาน  เพ่ิมหน้าท่ีความรับผิดชอบและเพ่ิมปัญหาที่จะตามมา   แต่สิ่งเหล่าน้ีคืองาน
ที่ต้องปฏิบัติประจ าในฐานะที่พวกเราเป็นข้าราชการ   สิ่งหน่ึงที่ท าได้ก็คือการค้นหาเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเราท างานได้ง่าย
และสะดวกข้ึน  เช่นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดต่อสื่อสารมาใช้เพ่ือช่วยลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน   รวมไปถึงการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานเล่มน้ีคณะผู้จัดท าได้ท าข้ึนในมิติที่เป็นการท างานข้ัน “ How” คือท าอย่างไร   
จึงเป็นการตอบค าถามท่ีค้างไว้ข้างต้น  น่ังคือการท าหน้าท่ีเป็นสื่อกลางระหว่างความถูกต้องและถูกใจ  วิธีการก็คือเก็บข้อมูล
จากการตรวจฎีกาหน่วยจริงที่ท าให้เกิดปัญหา  ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบให้การเบิกจ่ายเงินเดินไปในแนวทางเดียวกัน  จัดองค์
ความรู้ด้านหลักเกณฑ์  อัตราการเบิกจ่าย และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ที่เน้นในเรื่องความถูกต้องและครบถ้วนโดยย้อน
เข้าไปหา กฎ  ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการของทางราชการ  ทั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคู่มือให้กับเจ้าหน้าท่ี
ตรวจฎีกาของ กคจ.กง.ทบ. ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน  และน าไปให้หน่วยเบิกเงินกับ กง.ทบ. ศึกษา
และพิจารณาปรับใช้เพ่ือลดปริมาณการส่งคืนฎีกาให้หน่วยน าไปแก้ไข  อันจะท าให้การเบิกจ่ายเงินรวดเร็วข้ึน  ตลอดจนลด  
ข้อทักท้วงของผู้ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีทั้งภายในและภายนอก   แต่อย่างไรก็ตาม กฎ  ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามความเหมาะสมของยุคสมัยในปัจจุบัน  แม้กระทั่งในระหว่างจัดท า
คู่มือเล่มน้ีก็ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่บ่อยครั้งจึงเป็นอุปสรรคในการจัดท าคู่มืออยู่มิใช่น้อย  ดังน้ันคู่มือเล่มน้ีถ้ามองต่อไป
ในอนาคตแล้ว....ผู้ปฏิบัติงานควรต้องติดตามแก้ไขให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา   
         คณะผู้จัดท า...ขอขอบคุณ  พ.อ.จิรชาติ  อุ่นจิต ผอ.กคจ.กง.ทบ.  ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า  รวมทั้ง 
พ.อ.อนุรัตน์  ลีวิโรจน์, พ.ท.ปริญญา  วีระเดชาพล  และ พ.ท.สุรเดช  จีระพันธ์    ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
ของคู่มือ  จนท าให้คู่มือปฏิบัติงานเล่มน้ีส าเร็จข้ึนมาได้ด้วยดี  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะท าประโยชน์ให้กับกองทัพบกได้ไม่มาก
ก็น้อย 
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                                                             เส๎นทางเดินของฎีกาเบิกเงิน   (flow) 
                                                             สํงคืนฎีกาให๎หนํวยนําไปแก๎ไข  (feedback) 
                                          ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (step of operations) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
          เพ่ือใหเ๎กิดความเข๎าใจตรงกันกํอนท่ีจะไปถึงข้ันตอนการปฏบิติั  แผนกงบปฏบิติัการขอกําหนดนิยามศพัท์เฉพาะไว๎ใน
การปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

           “งบปฏิบัติการ”  หมายถึง  การเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจําปีหมวดคําตอบแทน  คําใช๎สอยและวัสดุ ยกเว๎น
การเบิกจํายเงินตรง   ดังน้ัน  ฎีกาเบิกเงินจึงต๎องมีใบสําคัญการจํายเงินเป็นหลักฐาน  ซึ่งได๎แกํ  ใบเสร็จรับเงิน, ใบสําคัญรับเงิน 
(กง.2 หรือ กง.2.1), บก.111 หรือหลักฐานการจํายเงินอื่น ๆ ท่ีทางราชการกําหนด โดยมีรายมือชื่อผู๎รับเงิน  ซึ่งสํวนใหญํหนํวย
ได๎มีการจํายเงินไปกํอนแล๎วและนําหลักฐานมาเบิกกับทางราชการในภายหลัง   หรือเรียกอีกอยํางวํา  “ฎีกาเงินรองจําย” 

           “ค่าใช้สอย”  หมายความวํา รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจาก บริการสาธารณูปโภค) รายจํายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ และรายจํายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ 

          “การตรวจจ่าย”   หมายถึง  การดําเนินกรรมวิธีเพ่ือสืบทราบข๎อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาเบิก
เงิน  ให๎ถูกต๎องตามสิทธิที่พึงจะได๎รับตรงตามกฎ  ระเบียบ  คําสั่ง  ข๎อบังคับและหนังสือสั่งการของทางราชการที่กําหนดไว๎ 

           “ฎีกาเบิกเงิน”  หมายถึง  เอกสารที่แสดงถึงสิทธิเรียกร๎องอันได๎มาตามกฎหมายเป็นตัวเงิน  เพ่ือนํามาจํายให๎กับผู๎ทรง
สิทธิ  ซึ่งจะรับเงินเองหรือจะโอนสิทธิให๎ผู๎อื่นเป็นผู๎รับเงินแทนก็ได๎   หรือใช๎หน้ีเงินยืมตามท่ียืมเงินไปสํารองเป็นคําใช๎จําย
ลํวงหน๎าในการปฏิบัติหน๎าท่ีราชการแล๎วก็ได๎  ซึ่งผู๎ทรงสิทธิจะต๎องเบิกเงินผํานสํานักงานการเงินตามสายงานการเบิกจํายเงิน 
        “เอกสารประกอบการเบิกจ่าย”  หมายถึง  บรรดาหลักฐานใด ๆ ท่ีแสดงถึงข๎อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและดําเนินไปใน
ระหวํางการปฏิบัติหน๎าท่ีอันกํอให๎เกิดสิทธิตามกฎหมายที่จะได๎รับเงินเป็นคําตอบแทนหรือคําชดเชยจากทางราชการ 
         “หน่วยรับการสนับสนุนการเบิกจ่าย”  หมายถึง  หนํวยที่เบิกเงินกับ กง.ทบ. ทั้งหนํวยที่เบิกบัญชีสําหรับสํวนราชการ
และเปิดบัญชีสําหรับสํวนราชการยํอย  จํานวนทั้งสิ้น  36 หนํวย  ประกอบด๎วย  นปอ.,กพ.ทบ.,ขว.ทบ.,ยก.ทบ.,กบ.ทบ.,กร.
ทบ.,มทบ.11,ขกท.,ศปก.ทบ.,ดย.ทบ.,พล.ม.2.รอ.,นรด.,สส.,สห.ทบ.,จบ.,กง.ทบ.,ขส.ทบ.,สพ.ทบ.,ยย.ทบ.,วศ.ทบ.,พบ.,   
รพ.รร.6,สสน.บก.ทบ.,สบ.ทบ.,สก.ทบ.,สลก.ทบ.สวพ.ทบ.สวพท.,สธน.ทบ.,สปช.ทบ.,สตน.ทบ.ยศ.ทบ.,รร.ขว.ทบ., รร.กบ.ทบ.
,รร.กง.กง.ทบ.และ พธ.ทบ. 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

            ส่วนรับฎีกา   มีหน้าทีดั่งน้ี 

            1.1 รับฎีกาท่ีหนํวยรับการสนับสนุนนําฎีกาเบิกเงินมาวาง   
                  1.1.1 เซ็นรับฎีกาและตอกเลขรับฎีกาในสมุดคูํมือวางฎีกาของหนํวย   
                  1.1.2 ตอกเลขรับฎีกาลงในสมุดคุมฎีกาเบิกเงิน (บช.14)                      
                  1.1.3 ตอกเลขรับฎีกาลงในตัวฎีกาเบิกเงินชํองฎีกาคลัง ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1 (ใช๎เลขรับฎีกาเป็นเลขฎีกา
คลัง)   
                  1.1.4 ลงคุมฎีกาขอเบิกเงินในโปรแกรมควบคุมการเบิกจําย กง.ทบ.  ในกรณีที่ฎีกามีการระบุใช๎หน้ีเงินยืมให๎ลง
ควบคุมตัดยอดใช๎หน้ีเงินยืมประเภทน้ัน ๆ ในโปรแกรมด๎วย   
                  1.1.5 นําฎีกาที่ควบคุมแล๎วสํงให๎เจ๎าหน้ีที่ตรวจจํายฎีกาของแตํละหนํวยที่กําหนดไว๎ดําเนินการตํอไป 
            1.2 รับคืนฎีกาท่ีไมํถูกต๎องจากเจ๎าหน๎าท่ีตรวจจํายฎีกาและสํงคืนให๎หนํวยนําไปแก๎ไข    
                   1.2.1 ให๎หนํวยเซ็นรับคืนฎีกาไปในสมุดคุมฎีกาเบิกเงิน (บช.14) โดยระบุวันที่รับคืน  
                   1.2.2 ลงรายละเอียดในโปรแกรมควบคุมการเบิกจําย กง.ทบ. เพ่ือบันทึกเป็นฎีกาค๎างเบิก 
            1.3 เมื่อหนํวยนําฎีกาที่แก๎ไขแล๎วมาวางอีกครั้ง 
                   1.3.1 ให๎เซ็นรับฎีกาจากหนํวยและบันทึกในสมุดคุมฎีกาเบิกเงิน (บช.14) วําได๎รับคืนมาแล๎วและลงวันที่กํากับ     
                   1.3.2 ลงรายละเอียดในโปรแกรมควบคุมการเบิกจําย กง.ทบ. เพ่ือบันทึกเป็นฎีกาต้ังเบิก     
                   1.3.3 สํงฎีกาให๎เจ๎าหน๎าท่ีตรวจจํายฎีกาดําเนินการตํอไป 
            1.4 ตรวจสอบและติดตามการเบิกเงินในระบบตามรายละเอียดหมายเลขฎีกาคลังในโปรแกรมควบคุมการเบิกจําย 
กง.ทบ. (กรณีที่มีชํองวําง)  และเฝูาติดตามสถานการณ์ฎีกาท่ียังค๎างเบิกในโปรแกรมควบคุมการเบิกจําย กง.ทบ. 
            1.5 กรณีรับฎีกามาไมํถูกแผนก   
                  1.5.1 ให๎สํงคืนแผนกที่รับผิดชอบที่ถูกต๎องโดยให๎เจ๎าหน๎าท่ีเซ็นรับฎีกาในสมุดคุมฎีกาเบิกเงิน (บช.14) และลง
วันที่กํากับ 
                  1.5.2 ลงรายละเอียดในโปรแกรมควบคุมการเบิกจําย กง.ทบ. ระบุฎีกาดังกลําวโอนไปให๎แผนกใด  
            1.6 เครื่องมือที่ใช๎ได๎แกํ  Running Number, สมุดคคุมฎีกาเบิกเงิน (บช.14), โปรแกรมควบคุมการเบิกจําย กง.ทบ., 
โปรแกรมควบคุมใบยืมเงิน  และบัญชีรายละเอียดหนํวยที่เจ๎าหน๎าท่ีตรวจจํายแตํละทํานรับผิดชอบ 

            เจ้าหน้าที่ตรวจจ่ายฎีกา   มีหน้าทีดั่งน้ี 

            2.1 รับฎีกาจากสํวนรับฎีกาสํงมาเพ่ือตรวจความถูกต๎องครบถ๎วนของเอกสารหลักฐานที่ประกอบฎีกาเบิกเงิน  โดย
ยึดถือตามกฎ  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  คําสั่ง  และหนังสือสั่งการที่ทางราชการกําหนด   
            2.2 ให๎คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาให๎กับหนํวยรับการสนับสนุนการเบิกเงิน 

            2.3 เมื่อตรวจพบวํามีฎีกาผิดพลาด 

                  2.3.1 ให๎เขียนข๎อทักท๎วงตามท่ีตรวจพบในใบปะหน๎าสํงคืนหนํวยโดยให๎หัวหน๎าแผนกลงนาม  
                  2.3.2 แจ๎งให๎หนํวยทราบเพ่ือให๎มารับฎีกาคืนนําไปแก๎ไข  โดยสํงผํานสํวนรับฎีกา  
            2.4 เมื่อตรวจฎีกาผํานเรียบร๎อยแล๎ว 

                  2.4.1 ให๎ลงบันทึกในสมุดคุมฎีกาเบิกเงิน (บช.14) ของเจ๎าหน๎าท่ีตรวจจํายฎีกาแตํละทํานตามท่ีได๎รับมอบหมาย
ให๎ตรวจฎีกาของหนํวยตําง ๆ  
                  2.4.2 เสนอสมุดคุมฎีกาเบิกเงิน (บช.14) พร๎อมฎีกาที่ตรวจผํานแล๎วให๎หัวหน๎าแผนกพิจารณาลงนามในชํอง
ผู๎ตรวจในฎีกาเบิกเงิน 

               2.5 เครื่องมือที่ใช๎ได๎แกํ  สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน, คูํมือการปฏิบัติงาน และเครื่องคิดเลข 

1 
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             หัวหน้าแผนกงบปฏิบัติการ  มีหน้าที่   ตรวจสอบความถูกต๎องของฎีกาเบิกเงินอีกครั้งจากเจ๎าหน๎าท่ีตรวจจํายฎีกา  
เมื่อเห็นวําถูกต๎องแล๎วจึงลงนามในชํองผู๎ตรวจในหน๎าฎีกา  แล๎วสํงให๎เจ๎าหน๎าท่ีตรวจจํายฎีกาดําเนินการตํอไป   หากพบ
ข๎อผิดพลาดก็จะแจ๎งให๎เจ๎าหน๎าท่ีตรวจจํายฎีการับทราบเพ่ือดําเนินการตํอไปตามข๎อ 2.3 

          เจ้าหน้าที่ตรวจจ่ายฎีกา มีหน้าที่  เมื่อรับฎีกาท่ีลงนามแล๎วพร๎อมสมุดคุมฎีกาเบิกเงิน (บช.14) จากหัวหน๎าแผนก    
ให๎นําฎีกาไปสํงให๎เจ๎าหน๎าท่ีแผนกคําใช๎จํายทั่วไปเซ็นรับฎีกาในสมุดคุมฎีกาเบิกเงิน (บช.14) ของเจ๎าหน๎าท่ีตรวจจํายฎีกาแตํละ
ทําน    

งานท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม 
      1. ด้านการใช้หนี้เงินยืม 
               1.1 เงินยืมเงินงบประมาณ  (ป)  เมื่อมีฎีกาหนํวยที่ระบุวําเป็นการใช๎หน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  สํวนรับฎีกาตอกเลข
รับฎีกา (เลขรับฎีกาตัวน้ีไมํถือวําเป็นเลขฎีกาเบิกคลัง  เน่ืองจากได๎ออกเลขฎีกาเบิกคลังไปแล๎วในใบยืมเบิกเงินงบประมาณ  ท่ี
แผนกคําใช๎จํายทั่วไป)  หลังจากน้ันลงตัดยอดใบยืมในโปรแกรมควบคุมใบยืมของ กง.ทบ. และดําเนินข้ันตอนตามปกติ 
               1.2 เงินยืมทดรองราชการ  (ท)  เมื่อมีฎีกาหนํวยที่ระบุวําเป็นการใช๎หน้ีเงินยืมทดรองราชการ  ให๎ลงตัดยอดใบยืมใน
โปรแกรมควบคุมใบยืมของ กง.ทบ.  และดําเนินการตามข้ันตอนปกติ  โดยเน๎นในชํองคําอธิบายในฎีกาเบิกเงินให๎ชัดเจนวําใช๎
หน้ีเต็มตามจํานวนเงินที่ขอเบิกหรือไมํ  หรือใช๎หน้ีเป็นบางสํวนและสํวนที่เหลือขอรับเป็นเงินสด  

            1.3 เงินยืมทดรอง ทบ. (กรณีหนํวยยังไมํได๎รับสั่งจํายงบประมาณ)  ให๎หนํวยวางฎีกาพร๎อมใบนําสํงใช๎หน้ีเงินยืม  โดย
ตรวจสอบดูใบนําสํงเงินใช๎หน้ีเงินยืมที่แนบมาในฎีกา  หลังจากน้ันลงตัดยอดใบยืมในโปรแกรมควบคุมใบยืมของ กง.ทบ.  หาก
พบวําหนํวยไมํได๎แนบใบนําสํงเงินใช๎หน้ีเงินยืมมาด๎วยให๎ติดตามทวงถามจากหนํวย  หรือสํงคืนฎีกา 

      2. ด้านฎีกาผัดส่งใบส าคัญ (เฉพาะเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและค่าตอบแทน) 
               2.1 ตรวจจํายฎีกาผัดสํงใบสําคัญในห๎วงใกล๎สิ้นปีงบประมาณ  ประกอบด๎วยหลักฐานการเบิกจําย  ดังน้ี 

                      (1)  ฎีกาเบิกเงินอื่น  (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  พร๎อมระบุในชํองคําอธิบายในหน๎าฎีกาวํา
เป็นการผัดสํงใบสําคัญ  และให๎ผู๎เบิกลงนามกํากับข๎อความน้ัน 
                 (2) ประมาณการใช๎จํายเงิน 
                 (3) สําเนาการสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                 (4) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการ / หรือคําสั่งที่มีสิทธิได๎รับเงินคําตอบแทน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
            2.2 ติดตามฎีกาผัดสํงใบสําคัญ  ให๎หนํวยรีบสํงใบสําคัญมาประกอบฎีกาผัดสํงภายในกําหนด  หากพ๎นกําหนดต๎องทํา
หนังสือแจ๎งหนํวยขอเรียกเงินคืน 
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                                      แนวทางการตรวจฎีกาเบิกเงินค่าใช้จ่ายท่ัวไป 

 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ1 
     ผู้มีสิทธิ  ได้แก่   
              1) ข๎าราชการทหารตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการทหาร  พนักงานราชการ และ ลูกจ๎าง 
                  - ลูกจ๎าง หมายความวํา ลูกจ๎างซึ่งได๎รับคําจ๎างจากเงินงบประมาณรายจําย  เว๎นแตํลูกจ๎างชาวตํางประเทศที่มี
สัญญาจ๎าง    
              2) ผู๎เดินทางไปราชการซึ่งมิได๎เป็นข๎าราชการ  ให๎กระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนด  เทียบกับตําแหนํงระดับของ
ข๎าราชการพลเรือนเพ่ือให๎ผู๎น้ันเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการตามอัตราของตําแหนํงระดับที่เทียบ (ตามผนวก ก) 
    1.1 เดินทางไปราชการภายในประเทศชั่วคราว 
              สิทธิท่ีได้รับ  ได้แก่  
                         1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

                       2) คําเชําท่ีพัก   
                       3) คําพาหนะเดินทาง (รวมถึงคําเชํายานพาหนะ คําเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คําระวาง
บรรทุก คําจ๎างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน)  
                       4) คําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นต๎องจํายเน่ืองในการเดินทางไปราชการ     

         1.1.1 กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
                   หลักเกณฑ์ 
                     การนับเวลาเดินทาง    
                     1) การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให๎นับต้ังแตํเวลาออกจากสถานที่อยํูหรือ
สถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยํูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ แล๎วแตํกรณี  เวลาเดินทางไปราชการ  ให๎
นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหน่ึงวัน  ถ๎าไมํถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมงหรือเกินย่ีสิบสี่ชั่วโมง  และสํวนที่ไมํถึงหรือเกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงน้ันนับได๎เกินสิบ
สองชั่วโมง ให๎ถือเป็นหน่ึงวัน   
                       2) เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได๎มีการพักแรม หากนับได๎ไมํถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมงและสํวนที่ไมํถึงน้ันนับได๎
เกินสิบสองชั่วโมง ให๎ถือเป็นหน่ึงวัน  หากนับได๎ไมํเกินสิบสองชั่วโมง แตํเกินหกชั่วโมงข้ึนไป ให๎ถือเป็นครึ่งวัน  
                       3) ห๎ามเบิกจํายเบี้ยเลี้ยงเดินทางครึ่งวัน  สําหรับการเดินทางไปราชการในกรณี  ดังตํอไปน้ี 2 
                           (1) การเดินทางไปราชการตํางอําเภอแตํอยํูในจังหวัดเดียวกันกับที่ต้ังหนํวยต๎นสังกัด  
                           (2) การเดินทางไปราชการในท๎องที่อําเภอซึ่งเป็นที่ต้ังสํานักงาน  ซึ่งปฏิบัติราชการปกติ 
                           (3) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  
สมุทรปราการ  สมุทรสาคร และนครปฐม) ของผู๎ที่มีหนํวยต๎นสังกัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
                     *** เว๎นเป็นการเดินทางไปราชการในวันหยุดราชการให๎เบิกจํายได๎  
                      4) การเดินทางไปราชการเรื่องหน่ึงเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการแหํงเดียวกัน  ให๎เบิกได๎เพียงระยะเวลาไมํ
เกิน 120 วัน นับแตํวันที่ออกเดินทาง  ถ๎าเกินต๎องได๎รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ๎าสังกัด ( กห . มอบให๎ ผบ.เหลําทัพเป็น
ผู๎อนุมัติ)  ผบ.ทบ.(ปช.ทบ.รับคําสั่ง ฯ) 3      

                                                             
1 พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  
2 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/451 ลง 13 ก.พ.50 
3 คําสั่ง ทบ.ที่ 83/2553 ลง 5 เม.ย.53 
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                      อัตรา การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการชั่วคราว4  
คําใช๎จําย หลักเกณฑ์ (ทบ.) 

 
เบี้ยเลี้ยง 
เดินทาง 

ชั้นยศ อัตราการเบิกจําย (บาท/คน/วัน) 
     1. พ.อ.(พ) ขึ้นไป 
     2. พ.อ. ลงมา 

270.- 
240.- 

                     การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังน้ี 
                      (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลง
นาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                      (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                      (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                      (4) กรณีเบิกรายเดียว  (รายละเอียดตามผนวก ข) 
                            - บันทึกรายการเดินทางและยอดเงินเบี้ยเลี้ยงลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1) เทําน้ัน และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว                         
                      (5) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย  (รายละเอียดตามผนวก ข) 
                            - บันทึกรายการเดินทางและยอดเงินเบี้ยเลี้ยงลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1)  
                            - บันทึกรายการเงินเบี้ยเลี้ยงลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 
สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                      (6) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการ  และบัญชีรายชื่อผู๎เดินทาง  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง   
                      (7) หนังสือรับรองการเดินทางมาราชการ5   การเดินทางไปราชการทุกครั้งจะต๎องมีการบันทึกรับรองวันและ
เวลาการไปปฏิบัติราชการ  ตํอท๎ายคําสั่งฯ ตามข๎อ (6) หรือทําแยกเป็นอีกฉบับ  ดังน้ี 
                            - กรณีไปราชการในหนํวยทหาร  ให๎นายทหารสัญญาบัตรของหนํวยที่ทําการติดตํอราชการด๎วย บันทึก
รับรองการเดินทางไปราชการ 
                            - กรณีไปราชการเพ่ือติดตํอหรือปฏิบัติงานรํวมกับหนํวยราชการพลเรือนหรือภาคเอกชน  ขอให๎
หนํวยงานน้ันชํวยบันทึกรับรองการเดินทางไปราชการ  
                            - กรณีไปราชการซึ่งมิได๎ติดตํอหนํวยราชการใด ให๎ผู๎มีอํานาจสั่งจํายเงินบันทึกรับรองการเดินทางไปราชการ                                       
                            - กรณีไปปฏิบัติราชการในสนาม  เชํน  ฝึกทําการรบในปุา  ฝึกยิงปืนและอื่น ๆ ท่ีต๎องพักแรมในสนาม  
ให๎หัวหน๎าหนํวยหรือผู๎แทนซึ่งมีหน๎าท่ีรับผิดชอบควบคุมการฝึกหรือการปฏิบัติงาน บันทึกรับรองการเดินทางไปราชการ 

           1.1.2. กรณีมีการเบิกค่าเช่าท่ีพักประกอบการเดินทางไปราชการ   
                 หลักเกณฑ์ 
                   1) หากหนํวยที่เดินทางไปติดตํอราชการสามารถจัดที่พักให๎ได๎ก็ไมํสามารถเบิกคําเชําท่ีพักได๎ 

           2) ชั้นยศ พ.อ.(พิเศษ) ข้ึนไป  พักห๎องเด่ียวได๎ตลอด  
           3) ชั้นยศ พ.อ. ลงมา   ต๎องจัดให๎พักห๎องคูํกํอน  เศษที่เหลือจึงจะจัดให๎พักห๎องเด่ียวได๎ 

                       4) เพ่ือความเหมาะสม : หญิง-ชาย ห๎ามพักรวมกันยกเว๎นเป็นสามี-ภรรยา / นายทหารสัญญาบัตรแยก
ห๎องพักกับนายทหารประทวนได๎ / ในระหวํางเดินทางผู๎ที่เป็นโรคที่ติดตํอกันได๎ให๎แยกห๎องพัก  โดยให๎ผู๎อํานวยการเดินทางลง
นามรับรอง 

                                                             
4 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ตํอ กห 0406/19027  ลง 16 พ.ค.55 
5 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ตํอ กห 0406/44590, 10873  ลง _ มิ.ย.49 
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                       5) การเดินทางเป็นหมูํคณะสามารถเลือกการเบิกจํายแบบจํายจริงหรือเหมาจํายได๎แตํจะต๎องมีลักษณะ
เดียวกันทั้งคณะ  ตลอดระยะเวลาการเดินทาง     
                       6) การพักแรมบนยานพาหนะ  เบิกคําเชําท่ีพักไมํได๎                       

                      อัตรา การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวภายในประเทศ(ทบ.)6                 
คําใช๎จําย หลักเกณฑ์ (ทบ.) 

คําเชํา 
ที่พัก 
ในการ

เดินทางไป
ราชการ 

1. กรณีเดินทางไปราชการทั่วไป 
 
 
 
 
 
1.พ.อ.ลงมา 
2.พ.อ.(พ) 
3.พล.ต.ขึ้นไป 

เบิกลักษณะจํายจริง   
  ไมํเกิน 

(บาท/คน/วัน) 

เบิกลักษณะเหมาจําย   
ไมํเกิน 

(บาท/คน/วัน) 

ที่พักของทางราชการ
หรือพื้นที่ที่ไมํมีสถาน
บริการพักแรมเบิก
ลักษณะเหมาจํายไมํ
เกิน (บาท/คน/วัน) 

 
ในภูมิ

ประเทศ 
พักคนเดียว พัก 2 คน พักคน

เดียว 
พัก 2 คน 

1,200.- 
1,500.- 
2,000.- 

700.- 
- 
- 

    800.- 
1,200.- 
1,200.- 

500.- 
- 
- 

 
200.- 

ทุกชั้นยศ 

 
งดเบิกจําย 

                      การเบิกจ่าย   ให้บันทึกรายการและเพิ่มเติมหลักฐานการเบิกจ่ายจากข้อ 1.1.1 ดังน้ี 
                     บันทึกรายการ 
                       (1) กรณีเบิกรายเดียว  
                             - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําเชําท่ีพักลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 
1) เทําน้ัน และลงนามรับเงิน พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                       (2) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย   
                             - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําเชําท่ีพักลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 
1) เป็นยอดรวม  
                             - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําเชําท่ีพักลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708 สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว  
                      เพิม่เติมหลักฐาน    
                       (3) กรณีจํายจริง  เพ่ิมใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ๎งรายการของโรงแรม (folio) หรือที่พักแรมที่มีข๎อความแสดง
วําได๎รับชําระเงินคําเชําท่ีพักเรียบร๎อยแล๎ว  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว  ***หากเบิกในลักษณะเหมาจํายไมํ
ต๎องใช๎ใบเสร็จรับเงิน  ไมํต๎องทําหลักฐานการรับเงินใด ๆ ท้ังสิ้น (เพราะได๎เซ็นรับเงินใน แบบ 8708 สํวนที่ 2 ไปแล๎ว) ***    

           1.1.3 กรณีมีการเบิกค่าพาหนะประกอบการเดินทาง  
                (1) ค่าพาหนะรับจ้าง 
                หลักเกณฑ์  
                     1) ผู๎มีสิทธิใช๎คือข๎าราชการทหารซึ่งมียศ พ.ท. ข้ึนไป    
                     2) สําหรับผู๎ซึ่งไมํมีสิทธิเบิกคําพาหนะรับจ๎าง (ยศ พ.ต.ลงมา)  ถ๎าต๎องนําสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของ
เครื่องใช๎ของทางราชการไปด๎วย และเป็นเหตุให๎ไมํสะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทางให๎เบิกคําพาหนะรับจ๎างได๎  
โดยให๎ผู๎อํานวยการเดินทางรับรอง   หรือกรณีเดินทางคนเดียวให๎ผู๎บังคับบัญชาชั้นยศ พ.ท. ข้ึนไปรับรอง   การรับรองทั้ง  2 
กรณีให๎รับรองตํอท๎ายแบบ บก.111  
                     3) กรณีเดินทางไปกลับระหวํางสถานที่อยํูที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทาง
หรือสถานที่จัดพาหนะที่ต๎องใช๎ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 
 
 
 

                                                             
6
 หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ตํอ กห 0406/19027  ลง 16 พ.ค.55 
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                 อัตรา7 
ประเภทการเดินทาง เทําที่จํายจริงในวงเงินเที่ยวละไมํเกิน 

1. การเดินทางข๎ามเขตจังหวัดระหวํางกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดตํอกรุงเทพฯ  
2. การเดินทางข๎ามเขตจังหวัดเฉพาะกรณีไปยังทําอากาศยานสุวรรณภูมิ  
3. การเดินทางข๎ามเขตจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข๎อ 1 และ 2 

200.- บาท 
400.- บาท 
200.- บาท 

                    (2) ค่าพาหนะประจ าทาง8 
                 หลักเกณฑ์    
                  1) รถโดยสารประจําทาง    

ประเภท ผู๎มีสิทธิ 
-รถโดยสารประจําทางธรรมดา 
-รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2  
-รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 
-รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1  ชนิดไมํเกิน 24 ที่น่ัง 

พลทหาร, นายทหารชั้นประทวนขึ้นไป 
พลทหาร, นายทหารชั้นประทวนขึ้นไป 
พลทหาร, นายทหารชั้นประทวนขึ้นไป 
ชั้นยศ พ.ต. ขึ้นไป 

                     2) รถไฟ9 
                เบิกคาํพาหนะไดเ๎ทําท่ีจํายจริง  สําหรับการเดินทางโดยรถดวํนหรือรถดวํนพิเศษ ชั้น 1 น่ังนอนปรับอากาศ 
(บนอ.ป.) ให๎เบิกได๎เฉพาะข๎าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรซ่ึงรับเงินเดือนระดับ น.3 ขึ้นไป 

                     3) เรือกลเดินประจําทาง  ให๎เบิกคําพาหนะเดินทางได๎เทําท่ีจํายจริง    
ประเภท ผู๎มีสิทธิ 

-เรือกลเดินประจําทางชั้น 3 (หากไมํมีชั้น 3 ให๎โดยสารชั้น 2 ได๎) 
-เรือกลเดินประจําทางชั้น 2 
-เรือกลเดินประจําทางชั้น 1 
-เรือโอเวอร์คราฟหรือระบบไฮโดรฟอยล์ 

พลทหาร, นายทหารชั้นประทวน 
ชั้นยศ ร.ต.ขึ้นไป 
ชั้นยศ พ.ท.ขึ้นไป 
ชั้นยศ พ.ท.ขึ้นไป (แนบกากตั๋วเป็นหลักฐานในการเบิก) 

                     อัตรา  ให๎เบิกคําพาหนะเดินทางได๎เทําท่ีจํายจริง   ไมํเกินอัตราท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนสํง ทางบก
กลางกําหนด / ไมํเกินอัตราท่ีคณะกรรมการเรือประจําทางกําหนด       
                     การเบิกจ่าย  
                     1.1.3.1 กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้  เช่น  ค่าพาหนะรับจ้าง(1)  ค่าพาหนะประจ าทาง(2)  
หรือสัตว์พาหนะ ให้บันทึกรายการและเพิ่มเติมหลักฐานการเบิกจ่ายจากข้อ 1.1.1 ดังน้ี 
                              บันทึกรายการ 
                                (1) กรณีเบิกรายเดียว 
                                      - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําพาหนะลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 
สํวนที่ 1) เทําน้ัน และลงนามรับเงิน พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                                (2) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย  
                                      - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําพาหนะลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 
สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม  
                                      - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําพาหนะลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว   
 
 
 

                                                             
7 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ตํอ กห 0406/33081  ลง  27 พ.ค.49 
8 ระเบียบ  กค. วําด๎วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทาง  
9 ระเบียบ ทบ.วําด๎วยการจัดการเคลื่อนย๎าย (ฉบับ 2) พ.ศ.2555 
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                                เพิ่มเติมหลักฐาน 
                                (3) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) ให๎ประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว  
                                (4) กรณีเบิกคําพาหนะรับจ๎าง ให๎แนบหนังสือรับรองจากเจ๎าหน๎าท่ีที่รับผิดชอบดูแลพาหนะของสํวน 
ราชการ  รับรองวําไมํสามารถจัดหารถยนต์สํวนกลางสนับสนุนผู๎เดินทางไปราชการได๎10 หากหนํวยหรือสํวนราชการใดไมํมีการ
จัดอัตราเกี่ยวกับยานพาหนะของหนํวย  ให๎ผู๎หัวหน๎าสํวนราชการน้ันหรือผู๎อํานวยการเดินทางเป็นผู๎รับรอง 

                     1.1.3.2 กรณีเบิกโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน    เดินทางโดยรถยนต์ของทางราชการและเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
ให้บันทึกรายการและเพิ่มเติมหลักฐานการเบิกจ่ายจากข้อ 1.1.1 ดังน้ี 
                               บันทึกรายการ 
                                 (1) กรณีเบิกรายเดียว 
                                       - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคํานํ้ามันเชื้อเพลิงลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708 สํวนที่ 1)  เทําน้ัน และลงนามรับเงิน พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                                 (2) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย 
                                       - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคํานํ้ามันเชื้อเพลิงลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708 สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม              
                                       - บันทักรายการเพ่ิมเติมคํานํ้ามันเชื้อเพลิงลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทาง
ไปราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 2)  โดยให๎ผู๎อํานวยการเดินทางหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องในคณะที่รํวมเดินทางคนใดคนหน่ึงเซ็นรับเงิน
คํานํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นสํวนรวม  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                                 เพิ่มเติมหลักฐาน 
                                 (3) ใบเสร็จคํานํ้ามันเชื้อเพลิงจากสถานบริการ  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว  โดย
ให๎ระบุชื่อที่อยํูของหนํวยงานผู๎ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหมายเลขทะเบียนรถของทางราชการในใบเสร็จรับเงินด๎วย          

           1.1.4 กรณีเบิกเงินค่าพาหนะชดเชย11 
                    หลักเกณฑ์ การใช๎ยานพาหนะสํวนตัวไปราชการ  ผู๎เดินทางจะต๎องได๎รับอนุมัติจากผู๎บังคับบัญชาดังตํอไปน้ี 
                     1) อธิบดีข้ึนไปหรือตําแหนํงที่เทียบเทํา  สําหรับราชการบริหารสํวนกลาง 
                     2) หัวหน๎าสํานักงาน  สําหรับราชการบริหารสํวนกลางที่มีสํานักงานอยํูในสํวนภูมิภาค หรือมีสํานักงานแยก
ตํางหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
                     3) หัวหน๎าสํวนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู๎เบิกเงิน  สําหรับราชการบริหารสํวนภูมิภาค 
                    อัตรา ค่าพาหนะชดเชย12 

ลําดับ รายการ กิโลเมตรละ 
1. 
2. 

รถยนต์สํวนบุคคล 
รถจักรยานยนต์สํวนบุคคล 

4.- บาท 
2.- บาท 

                     การเบิกจ่าย  ให้บันทึกรายการและเพิ่มเติมหลักฐานการเบิกจ่ายจากข้อ 1.1.1 ดังน้ี 
                    บันทึกรายการ 
                     (1) กรณีเบิกรายเดียว (รวมกับรายการอื่นด๎วย) 
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําพาหนะชดเชยลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1)  เทําน้ัน  และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                     (2) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย (รวมกับรายการอื่นด๎วย) 
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําพาหนะชดเชยลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม  
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 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/3603  ลง  19 ต.ค.55  
11

 พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม 
12 หนังสือ กค. ที่ กค 0409.6/ว.42  ลง 26 ก.ค.50 
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                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําพาหนะชดเชยลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 2)  โดยให๎เจ๎าของรถยนต์สํวนบุคคลเป็นผู๎รับเงิน   พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                     เพิ่มเติมหลักฐาน 
                         (3) ใบรับรองรับเงินแทนใบเสร็จ  บก.111  (ระบุระยะทางจากต๎นสังกัดถึงหนํวยงานที่เดินทางไปราชการ  
พร๎อมคํานวณยอดเงินให๎ถูกต๎อง)  หรือใบแนบเบิกคําชดเชยนํ้ามัน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                         (4) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการที่ระบุให๎ใช๎รถยนต์สํวนตัวเดินทางไปราชการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                         

         1.1.5 กรณีมีการเบิกค่าโดยเครื่องบนิประกอบการเดินทาง                 
                     หลักเกณฑ์13 
                     1) ผู๎มีสิทธิคือข๎าราชการทหารชั้นยศต้ังแตํ  พ.ท.ข้ึนไป  
                     2) ผู๎ที่มีชั้นยศตํ่ากวําข๎อ 1) จะเดินทางได๎เฉพาะกรณีที่จําเป็นเรํงดํวนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  โดยต๎อง
ได๎รับอนุมัติจากผู๎บังคับบัญชากํอน  เบิกได๎ชั้นประหยัด 
                     3) การเดินทางที่ไมํเข๎าเกณฑ์ข๎อ 1) และ 2)  จะเบิกคําใช๎จํายได๎ไมํเกินคําพาหนะในการเดินทางภาคพ้ืนดิน
ระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู๎เดินทางจะพึงเบิกได๎ 
                     4) เฉพาะเลขานุการคณะเดินทางที่หัวหน๎าคณะชั้นยศ พ.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ.(พิเศษ) ข้ึนไป  หากมีความ
จําเป็นต๎องเดินทางพร๎อมกับผู๎บังคับบัญชาและเพ่ือประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหวํางเดินทางไปราชการ ให๎เบิกคํา
พาหนะได๎เทํากับที่ผู๎บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให๎พักแรมในที่เดียวกับผู๎บังคับบัญชา โดยเบิกคําเชําท่ีพักได๎ตามสิทธิที่ตนเอง
ได๎รับหรือเบิกได๎เทําท่ีจํายจริงในอัตราตํ่าสุดของที่พักน้ัน แตํไมํเกินอัตราท่ีผู๎บังคับบัญชามีสิทธิเบิก14                       
                     5) กรณีที่สํวนราชการมีหนังสือให๎บริษัทสายการบินหรือบริษัทตัวแทนจําหนํายออกบัตรโดยสารให๎กํอน  เมื่อ
สํวนราชการได๎รับแจ๎งให๎ชําระหน้ีจากบริษัทสายการบินหรือบริษัทตัวแทนจําหนําย  ให๎ใช๎ใบแจ๎งหน้ีของบริษัทเป็นหลักฐานใน
การเบิกโดยไมํต๎องรอใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรือกากบัตรโดยสารเครื่องบินจากผู๎เดินทาง15   (เบิกแผนกงบ
โครงการและสํงกําลังบํารุง-จํายเงินตรง)                             
                     6) กรณีจํายเป็นเงินสดและขอเบิกจากทางราชการภายหลัง  ให๎ใช๎ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร
เครื่องบิน  เป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงิน   
                     7) กรณีซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) ให๎ใช๎ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการ
เดินทาง (Itinerary  Receipt) ซึ่งระบุสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุล ของผู๎เดินทาง–ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน  วันเวลาท่ี
เดินทาง จํานวนเงินคําโดยสารคําธรรมเนียมอื่น ๆ และจํานวนเงินรวม  เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจํายเงิน  
                     หมายเหตุ ปัจจุบันใช๎หลักฐานอื่นๆ ในทํานองเดียวกันน้ีได๎ เชํน ใบยืนยันการรับเงินจากสายการบิน (Receipt  
Confirmation)  หรือ ใบจองที่มีรายละเอียดการเดินทาง (Booking  Details /Travel Itinerary) ที่มีการจํายเงินแล๎วผํานบัตร
เครดิต  ซึ่งระบุชื่อสายการบิน, วันที่ออก, ชื่อ/สกุล  ของผู๎เดินทาง,ต๎นทาง,ปลายทาง,เลขที่เที่ยวบิน, วันเวลาท่ีเดินทาง, จํานวน
คําโดยสาร, คําธรรมเนียมอื่น ๆ และจํานวนเงินรวม  เชํนเดียวกัน   
                     อัตรา การเบิกค่าโดยสารเคร่ืองบินในประเทศ16 

ชั้นยศ อัตราคําโดยสาร 
1. พล.ต.ขึ้นไป 
2. พ.อ.(พิเศษ) ลงมา 

ชั้นธุรกิจ 
ชั้นประหยัด 
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                     การเบิกจ่าย     ให้บันทึกรายการและเพิ่มเติมหลักฐานการเบิกจ่ายจากข้อ 1.1.1 ดังน้ี 
                    บันทึกรายการ 
                     (1) กรณีเบิกรายเดียว  
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําโดยสารเครื่องบินลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 
สํวนที่ 1)  เทําน้ัน และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                     (2) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย   
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําโดยสารเครื่องบินลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 
สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม  
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําโดยสารเครื่องบินลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 2)  เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                     เพิ่มเติมหลักฐาน  
                     (3) หลักฐานตามหลักเกณฑ์ข๎อ  6) หรือ 7)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว             

         1.1.6 กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางฝึกนอกท่ีต้ัง   
                 1.1.6.1 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
                            อัตรา  

ประเภทของการเบิกจําย บาท/คน/วัน 
  1. พ.อ.(พ) ขึ้นไป 
  2. พ.อ. ลงมา 

270.- 
240.- 

                                การเบิกจ่าย  ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังน้ี 
                                (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) – ตรวจดูความถูกต๎องของ
ยอดเงิน  การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี   
                                  (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดู
รายละเอียดตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                                  (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                    
                                  (4) บันทึกรายการเดินทางและยอดเงินคําเบี้ยเลี้ยง  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม  
                                  (5) บันทึกรายการเงินเบี้ยเลี้ยง  ลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708 สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                                  (6) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการฝึกนอกท่ีต้ัง  และบัญชีรายชื่อผู๎เดินทาง / รับรองสําเนาถูกต๎อง   
                                  (7) หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการฝึกนอกท่ีต้ัง  โดย ผบ.หนํวย หรือผู๎มีหน๎าท่ีรับผิดชอบใน
การฝึก ฯ  ลงนามรับรองการเดินทางท๎ายคําสั่งหรือทําแยกเป็นอีกฉบับ   

                    1.1.6.2 เงินเพิ่มพิเศษพลทหารฝึกนอกที่ต้ัง   
                            อัตรา    พลทหารกองประจําการ    คนละ 19.-บาท/วัน17 
                                การเบิกจ่าย  ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังน้ี     
                                  (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของ
ยอดเงิน  การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                                  (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดู
รายละเอียดตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                                  (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  
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                                  (4) บันทึกรายการลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 1)  โดยให๎
ผู๎อํานวยการฝึกเป็นผู๎ขอรับเงิน  แล๎วนําไปจํายให๎พลทหารในใบสําคัญรับเงิน (กง.2)                                 
                                  (5)  ใบสําคัญรับเงิน (กง. 2.1) ลงนามรับเงินเป็นรายบุคคล   ประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                                  (6) ใบสรุปการเบิกจํายเบี้ยเลี้ยงพลทหารกองประจําการ และผู๎มีสภาพเป็นพลทหาร 
                                  (7) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการฝึกนอกท่ีต้ัง  และบัญชีรายชื่อผู๎เดินทาง / รับรองสําเนาถูกต๎อง   
                                  (8)  หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการฝึกนอกท่ีต้ัง  โดย ผบ.หนํวย หรือผู๎มีหน๎าท่ีรับผิดชอบใน
การฝึก ฯ  ลงนามรับรองการเดินทางท๎ายคําสั่งหรือทําแยกเป็นอีกฉบับ  

         1.1.7 กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตรวจภูมิประเทศการฝึกและการตรวจเยี่ยมการฝึก18       
                    อัตรา 
                    1.1.7.1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

ประเภทของการเบิกจําย บาท/คน/วัน 
  1. พ.อ.(พ) ขึ้นไป 
  2. พ.อ. ลงมา 

270.- 
240.- 

                    1.1.7.2  ค่าเช่าที่พัก  
กรณีการฝึก 
 
 
 
1.พ.อ.ลงมา 
2.พ.อ.(พ) 
3.พล.ต.ขึ้นไป 

สถานที่เอกชนเบิกในลักษณะ
จํายจริงไมํเกิน(บาท/คน/วัน) 

ที่พักของทางราชการหรือพื้นที่ที่ไมํมีสถานบริการพักแรม
เบิกลักษณะเหมาจํายไมํเกิน 

(บาท/คน/วัน) 

ในภูมิประเทศ 

พักคนเดียว พัก 2 คน 
1,000.- 
1.300.- 
1,800.- 

600.- 
- 
- 

 
200.- 

ทุกชั้นยศ 

 
งดเบิกจําย 

             หมายเหตุ  กรณีการฝึกหมายถึง  การฝึกตามหลักสูตรวงรอบประจําป ี การฝึกพิเศษ  การฝึกสงครามนอกแบบ  
รวมถึงการตรวจภูมิประเทศและการตรวจเย่ียมการฝึก เว๎นการฝึกรํวมและฝึกผสม 

                    การเบิกจ่าย   ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังน้ี 
                    (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลง
นาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                     (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                     (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                   
                     (4) บันทึกรายการเดินทางและยอดเงินคําเบี้ยเลี้ยง  คําเชําท่ีพัก  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 1)  
                     (5) บันทึกรายการเงินเบี้ยเลี้ยงและคําเชําท่ีพัก  ลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708 สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                     (6) ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ๎งรายการของโรงแรม (folio) หรือที่พักแรมที่มีข๎อความแสดงวําได๎รับชําระเงินคํา
เชําที่พักเรียบร๎อยแล๎ว  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                     (7) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการ และบัญชีรายชื่อผู๎เดินทาง  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง   
                     (8) หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการ  ของหนํวยทหารในพ้ืนที่ที่ทําการฝึก ฯ  ลงนามรับรองการเดินทาง
ท๎ายคําสั่งหรือทําแยกเป็นอีกฉบับ   หรือกรณีที่ไปราชการซึ่งมิได๎ติดตํอกับหนํวยราชการใด  ให๎ผู๎มีอํานาจสั่งจํายเงินบันทึก
รับรองการไปราชการในหนังสือรับรอง ฯ    
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        1.1.8 ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 
               หลักเกณฑ์19 
                  (1) กรณีขอคําขนย๎ายสิ่งของสํวนตัว  เมื่อได๎รับคําสั่ง ทบ. ไปประจําสํานักงานสังกัดใหมํ (ภายใน ทบ.) รวมทั้ง
กรณีไปประจําสํานักงานซึ่งตํางสังกัด (สํวนราชการอื่น)  ให๎หนํวยต๎นสังกัดเดิมออกคําสั่งเดินทางไปประจําตํางสํานักงาน   พร๎อม
ผนวก ฉ. (รายการเดินทางไปประจําตํางสํานักงาน) ให๎กับกําลังพล  เพ่ือเป็นเอกสารประกอบให๎หนํวยสังกัดใหมํดําเนินการเบิกจําย 

                     (2) กรณีขอคําขนย๎ายสิ่งของสํวนตัว  เพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม20 (ท๎องที่ที่เริ่มรับราชการ  กลับเข๎ารับ
ราชการใหมํ หรือได๎รับการบรรจุเป็นลูกจ๎างครั้งแรกหรือครั้งสุดท๎ายแล๎วแตํกรณี) สําหรับกําลังพลที่ลาออกจากราชการตาม
โครงการเกษียณอายุราชการกํอนกําหนด และกําลังพลที่เกษียณอายุราชการ (อายุครบ 60 ปีใน 1 ต.ค.)  ให๎หนํวยที่กําลังพล
ปฏิบัติราชการครั้งสุดท๎ายเป็นผู๎ดําเนินการเบิกคําใช๎จํายดังกลําว 

                    อัตรา ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร21 
ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) 

1 – 50 
50 - 100 

101 – 150 
151 – 200 
201 – 250 
251 – 300 
301 – 350 
351 – 400 
401 – 450 
451 – 500 
501 – 550 
551 – 600 
601 – 650 
651 – 700 
701 – 750 

2,000.- 
2,500.- 
3,000.- 
4,000.- 
4,500.- 
5,000.- 
6,000.- 
6,500.- 
7,000.- 
8,000.- 
8,500.- 
9,000.- 
9,500.- 
10,000.- 
11,000.- 

751 – 800 
801 – 850 
851 – 900 
901 – 950 
951 – 1000 
1001 – 1050 
1051 – 1100 
1101 – 1150 
1151 – 1200 
1201 – 1250 
1251 – 1300 
1301 – 1350 
1351 – 1400 
1401 – 1450 
1451 - 1500 

11,500.- 
12,000.- 
13,000.- 
13,500.- 
14,000.- 
15,000.- 
15,500.- 
16,000.- 
17,000.- 
17,500.- 
18,500.- 
19,000.- 
19,500.- 
20,000.- 
20,500.- 

             หมายเหตุ   สําหรับระยะทางที่เกิน 1,500 กิโลเมตรข้ึนไปให๎อยํูในดุลพินิจของหัวหน๎าสํวนราชการต๎นสังกัดที่จะ
พิจารณาอนุมัติให๎เบิกจํายในลักษณะเหมาจํายได๎ตามความจําเป็นเหมาะสม   
                    การเบิกจ่าย  ใหใ้ช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังน้ี   
                     (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น  (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                     (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                     (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                     (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                     (5) สําเนาคําสั่งปรับย๎ายไปรับราชการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                     (6) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการที่แหํงใหม ํ พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                     (7) สําเนาแบบผนวก ฉ  แสดงรายละเอียดในการเดินทางและจํานวนเงินที่เบิกจําย  (ทบ.ให๎เบิกได๎อัตรากึ่ง
หน่ึงของตารางที่กําหนด) พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                          
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 วิทยุราชการ  ปช.ทบ. ดํวนมาก ที่ กห 0406/17 ลง 23 ม.ค.56 
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 พ.ร.ฎ.คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 
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 ระเบียบ กค. วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554 
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          ข้อสังเกตและข้อแนะน า 
                   1. การนับเวลาเดินทางเศษของวันต๎องเกิน 12 ชม. จึงจะนับเป็นอีก 1 วัน (12 ชม.พอดีไมํนับ) 
                   2. หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการ  การรับรองเวลาท่ีเดินทางไปถึงและกลับออกจากหนํวยต๎องสอดคล๎อง
กันกับเวลาท่ีระบุในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ( แบบ 8708) สํวนที่ 1 (จะเป็นเวลาเดียวกันไมํได๎  เพราะต๎องมี
เวลาในระหวํางการเดินทาง) 
                   3. การลงนามในแบบใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 1) และหลักฐานการ
จํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 2)  ดังตัวอยํางตามผนวก ข (ท๎ายคูํมือ) 
                   4. การเบิกคําโดยสารเครื่องบินกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายให๎ถือปฏิบัติดังน้ี22 
                       4.1 ประสานงานกับบริษัทสายการบินหรือบริษัทตัวแทนจําหนําย (กรณีซื้อผํานบริษัทตัวแทนจําหนําย) ที่
ให๎บริการออกบัตรโดยสารเครื่องบินเพ่ือขอสําเนาหรือภาพถํายใบเสร็จรับเงิน  บัตรโดยสารเครื่องบินหรือใบรับเงิน (Itinerary  
Receipt)พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  และใช๎เอกสารดังกลําวพร๎อมคํารับรองจากผู๎เดินทางไปราชการวํา ยังไมํเคยนําฉบับจริง
มาเบิกเงินจากทางราชการ  แม๎หากค๎นพบในภายหลังก็จะไมํนํามาเบิกเงินกับทางราชการอีก  เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จํายเงิน 
                       4.2 กรณีที่ไมํสามารถขอสําเนาหรือภาพถํายใบเสร็จรับเงิน บัตรโดยสารเครื่องบินหรือใบรับเงิน (Itinerary  
Receipt) ตามข๎อ (1) ให๎ผู๎เดินทางทําหนังสือรับรองการจํายเงินโดยชี้แจงสาเหตุที่ใบเสร็จรับเงิน  กากบัตรโดยสารเครื่องบิน
หรือใบรับเงิน (Itinerary  Receipt) น้ันสูญหายและไมํสามารถขอสําเนาหรือภาพถํายเอกสารน้ันได๎  พร๎อมทั้งให๎ผู๎เดินทางทํา
คํารับรองวํายังไมํเคยนําใบเสร็จรับเงิน  การบัตรโดยสารเครื่องบิน  หรือใบรับเงิน(Itinerary  Receipt) ฉบับจริงมาเบิกจาก
ทางราชการ  แม๎ค๎นพบภายหลังก็จะไมํนํามาเบิกจํายอีก  เสนอตํอผู๎บังคับบัญชาชั้นอธิบดีหรือตําแหนํงเทียบเทําข้ันไปสําหรับ
ราชการสํวนกลาง หรือผู๎วําราชการจังหวัดสําหรับสํวนราชการในภูมิภาค แล๎วแตํกรณี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และเมื่อได๎รับ
อนุมัติจากผู๎บังคับบัญชาแล๎ว  ก็ให๎ใช๎เอกสารดังกลําวเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจํายเงิน 
                   5 การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  ใบเสร็จรับเงินอยํางน๎อยต๎องมีรายการดังตํอไปน้ี23 
            5.1 ชื่อ สถานที่อยํู หรือที่ทําการของผู๎รับเงิน 
            5.2 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
            5.3 รายการแสดงการรับเงินระบุวําเป็นคําอะไร 
            5.4 จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
            5.5 ลายมือชื่อของผู๎รับเงิน 

------------------------------------------------------------ 
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 ระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสํงคลัง พ.ศ. 2551 
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     1.2 เดินทางไปราชการในต่างประเทศชั่วคราว24  
          หลักเกณฑ์ 
                สิทธิที่ได้รับ  ได้แก่ 
                      1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
                      2) คําเชําท่ีพัก 
                      3) คําพาหนะรวมทั้งคําเชํายานพาหนะ คําเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คําระวางบรรทุก 
คําจ๎างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
                      4) คําเครื่องแตํงตัว (ยกเว๎นบางประเทศ) 
                      5) คํารับรอง 
                      6) คําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นเน่ืองในการเดินทางไปราชการ 
                  การนับเวลาเดินทาง    
                      1) ให๎นับต้ังแตํประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาท่ีประทับตราหนังสือเดินทางเข๎า
ประเทศไทย 
                      2) ในกรณีการเดินทางของข๎าราชการในสํวนราชการที่ใช๎เอกสารอยํางอื่นซึ่งมิใชํหนังสือเดินทาง เวลาท่ีถือวํา
เป็นเวลาเข๎าและออกจากประเทศไทย  ให๎ใช๎เวลาประทับตราเข๎าและออกในเอกสารน้ัน 
                      3) เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม  ให๎นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหน่ึงวัน  ถ๎าไมํถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมงหรือ
เกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงและสํวนที่ไมํถึงหรือเกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงน้ันนับได๎เกินสิบสองชั่วโมง  ให๎ถือเป็นหน่ึงวัน 
                      4) เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได๎มีการพักแรม  หากนับได๎ไมํถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมงและสํวนที่ไมํถึงน้ันนับได๎
เกินสิบสองชั่วโมง  ให๎ถือเป็นหน่ึงวัน  หากนับได๎ไมํเกินสิบสองชั่วโมงแตํเกินหกชั่วโมงข้ึนไป  ให๎ถือเป็นครึ่งวัน                                 

           1.2.1 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว25 

                    1.2.1.1 กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 
                           อัตรา 

ประเภทคําใช๎จําย เหมาจําย/คน/วัน 
1. เบี้ยเลี้ยงเดินทางชั้นยศ พ.อ.(พ) ขึ้นไป 
2. เบี้ยเลี้ยงเดินทางชั้นยศ พ.อ.ลงมา 

3,100.- 
2,100.-   

                       การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                            (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                            (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                            (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                            (4) กรณีเบิกรายเดียว   
                                 - บันทึกรายการเดินทาง  และยอดเงินเบี้ยเลี้ยงลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708 สํวนที่ 1) เทําน้ัน และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว                         
                            (5) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย 
                                 - บันทึกรายการเดินทาง และยอดเงินเบี้ยเลี้ยงลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708 สํวนที่ 1)   

                                                             
24 พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 
25 ระเบียบ กค. วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2554 
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                                 - บันทึกรายการเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708 สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                            (6) สําเนาหนังสืออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการตํางประเทศชั่วคราว (นายทหาร/ รมต.กห. อนุมัติ
หรือผู๎อื่นรับคําสั่ง) พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                  

                     1.2.1.2 กรณีมิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายตามข้อ 1.2.1.1 แต่เบิกค่าใช้จ่าย
แทนเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย    
                           อัตรา 
                            1) คําอาหาร - เครื่องด่ืม – คําภาษี – คําบริการที่โรงแรม ภัตตาคารหรือร๎านค๎าเรียกเก็บ ทั้งน้ีให๎เบิก
เทําท่ีจํายจริงไมํเกินวันละ 4,500.-บาท/คน 
                            2) คําทําความสะอาดเสื้อผ๎าสําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 7 วัน ให๎เบิกเทําที่จํายจริงไมํเกิน วันละ 500.-บาท 
                            3) คําใช๎สอยเบ็ดเตล็ด  ให๎เบิกในลักษณะเหมาจํายไมํเกินวันละ 500.-บาท 
                            หมายเหตุ  คําใช๎จํายตามข๎อ 1) และ 2) ให๎คิดคํานวณเบิกจํายในแตํละวัน  จํานวนเงินสํวนที่เหลือจําย
ในวันใดจะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไมํได๎       
                       การเบิกจ่าย  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย   ดังน้ี           
                            (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                            (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                            (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                            (4) กรณีเบิกรายเดียว 
                                 - บันทึกรายการเดินทางและเงินคําใช๎จํายลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708   สํวนที่ 1) เทําน้ัน และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว                                               
                            (5) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย   
                                 - บันทึกรายการเดินทางและเงินคําใช๎จํายลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708    สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม  
                                - บันทึกรายการเงินคําใช๎จํายลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                            (6) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว      
                            (7) จัดทําคําแปลใบเสร็จรับเงินตามข๎อ (6) เป็นภาษาไทย  พร๎อมมีผู๎รับรองแปลถูกต๎อง 
                            (8) สําเนาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่เดินทางไปราชการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                            (9) สําเนาหนังสืออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการตํางประเทศชั่วคราว (นายทหาร/ รมต.กห. อนุมัติ
หรือผู๎อื่นรับคําสั่ง) พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง    

        1.2.2 กรณีเบิกค่าเช่าท่ีพัก (ในลักษณะจ่ายจริง)   
                หลักเกณฑ์    
                      1) ชั้นยศ พ.อ.ลงมา  การพักแรมสําหรับผู๎เดินทางให๎พักรวมกันต้ังแตํ 2 คนข้ึนไป  โดยให๎พักห๎องคูํ  เว๎นแตํ
เป็นกรณีที่ไมํเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไมํอาจพักรวมกับผู๎อื่นได๎ 
                      2) ชั้นยศ พ.อ.(พ) ข้ึนไปพักห๎องเด่ียวได๎ตลอด  
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                  อัตรา    บัญชีอัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการชั่วคราวต่างประเทศ26                          
 
 

ชั้นยศ 

 
 

ห๎องพัก 

ประเทศ / อัตราไมํเกินคนละ / คืนละ (บาท) 
ฝร่ังเศส, รัสเซีย, 
ญี่ปุุน, สมาพันธรัฐ
สวิส, อิตาล ี

อเมริกา,อังกฤษ, 
ไอแลนเหนือ, 
สเปน, เยอรมนี, 
เบลเยี่ยม,สิงคโปร,์ 
โปรตุเกส 

 
ประเภท ก. 

 
ประเภท ข. 

 
ประเภท ค. 

พ.อ. ลงมา เดี่ยว 7,350.- 6,562.50 5,250.- 3,500.- 2,170.- 
คูํ 5,145.- 4,593.75 3,675.- 2,450.- 1,519.- 

พ.อ.(พ) ขึ้นไป เดี่ยว 9,800.- 8,750.00 7,000.- 4,900.- 3,150.- 

            หมายเหตุ  ประเภท ก.,ข.,ค. ให๎ดูรายละเอียดประเทศจาก ระเบียบ กค.วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550   แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ.2554  (ตามผนวก ค ท๎ายคูํมือน้ี) 
                    การเบิกจ่าย  ให้บันทึกรายการและเพิ่มเติมหลักฐานจากข้อ 1.2.1.1 หรือข้อ 1.2.1.2 แล้วแต่กรณีดังน้ี   
                    บันทึกรายการ  
                     (1) กรณีเบิกรายเดียว 
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําเชําท่ีพัก  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 
สํวนที่ 1)  เทําน้ัน และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว                         
                     (2) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย  
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําเชําท่ีพัก  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ  8708   
สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม และ   
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําเชําท่ีพัก  ลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708  สํวนที่ 2)  เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                    เพิ่มเติมหลักฐาน 
                          (3) ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ๎งรายการของโรงแรม (folio) หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน  ในลักษณะจํายจริง   
พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   การเบิกคําเชําท่ีพักในตํางประเทศ   ผู๎เดินทางจะใช๎ใบแจ๎งรายการคําเชําท่ีพักที่
บันทึกด๎วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงวําได๎รับชําระเงินจากผู๎เดินทางแล๎ว  เป็นหลักฐานในการขอเบิกคําเชําท่ีพักโดยไมํต๎องมี
ลายมือชื่อเจ๎าหน๎าท่ีรับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได๎  แตํทั้งน้ีผู๎เดินทางจะต๎องลงลายมือชื่อรับรองวําผู๎เดินทางได๎ชําระคําเชําท่ี
พักตามจํานวนที่เรียกเก็บน้ัน 
                     (4) จัดทําคําแปลใบเสร็จรับเงินตามข๎อ (3) เป็นภาษาไทย  พร๎อมมีผู๎รับรองแปลถูกต๎อง                                
                     (5) สําเนาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่เดินทางไปราชการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                          

           1.2.3 กรณีเบิกค่าพาหนะโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ27 
                อัตรา  

ชั้นยศ อัตราคําโดยสาร 
1. พล.อ. (อัตราจอมพล) 
2. พล.ต. – พล.อ. 
 
3. พ.อ.(พิเศษ) ลงมา 

ชั้น 1 (ชั้นสูงสุด) 
ชั้นธุรกิจ (ระหวํางชั้นสูงสุดกับชั้นต่ําสุดหรือ    
            ต่ํากวําชั้นสูงสุด 1 ชั้น 
ชั้นประหยัด 

 

 

                                                             
26 คําสั่ง ทบ. ที่ 81/2550 เร่ือง มาตรการประหยัดงบประมาณ ลง 24 ก.พ.50 
27

  มาตรการประหยัด บก.ทท. คําสั่ง ทท.ที่ 64/2554 ลง 9 เม.ย.54 
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                     การเบิกจ่าย  ให้บันทึกรายการและเพิ่มเติมหลักฐานจากข้อ 1.2.1.1 หรือข้อ 1.2.1.2 แล้วแต่กรณีดังน้ี 
                    บันทึกรายการ 
                     (1) กรณีเบิกรายเดียว 
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําโดยสารเครื่องบิน  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1)  เทําน้ัน และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว                         
                     (2) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย  
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําโดยสารเครื่องบิน  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ  
8708 สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม และ   
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมคําโดยสารเครื่องบิน  ลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708  สํวนที่ 2)  เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                    เพิม่เติมหลักฐาน 
                     (3)  ใบเสร็จรับเงินคาํโดยสารเครื่องบิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว        

        1.2.4 กรณีมีการเบิกค่าจ้างพาหนะเดินทางในต่างประเทศ  
                อัตรา    เทําท่ีจํายจริงตามความเหมาะสมและประหยัด  ทั้งน้ีไมํเกินงบประมาณท่ีได๎รับ 
                    การเบิกจ่าย  ให้บันทึกรายการและเพิ่มเติมหลักฐานจาก ข้อ 1.2.1.1 หรือข้อ 1.2.1.2 แต่กรณีดังน้ี 
                    บันทึกรายการ 
                     (1) กรณีเบิกรายเดียว 
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําพาหนะเดินทาง  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1)  เทําน้ัน และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว                         
                     (2) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย  
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําพาหนะเดินทาง  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ  
8708 สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม   
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําพาหนะเดินทาง  ลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708  สํวนที่ 2) โดยให๎ผู๎อํานวยการเดินทางหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องในคณะที่รํวมเดินทางคนใดคนหน่ึงเซ็นรับเงินคํา
พาหนะเดินทางในตํางประเทศเป็นสํวนรวม  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                     เพิ่มเติมหลักฐาน 
                     (3) ใบเสร็จรับเงินคําพาหนะเดินทางในตํางประเทศ  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว          
                     (4) จัดทําคําแปลใบเสร็จรับเงินตามข๎อ (3) เป็นภาษาไทย  พร๎อมมีผู๎รับรองแปลถูกต๎อง                                
                     (5) สําเนาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่เดินทางไปราชการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง             

           1.2.5 กรณีมีการเบิกค่าเครื่องแต่งตัว 28    
                  หลักเกณฑ์   
                      1) คูํสมรสเบิกได๎ในอัตราเดียวกับข๎าราชการ 
                     2) ประเทศที่ผู๎เดินทางไปราชการชั่วคราวไมํสามารถเบิกคําเครื่องแตํงตัวได๎  ได๎แกํ 1.สหภาพพมํา  2.เนกา
ราบรูไนดารุซาลาม 3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  4.ราชอาณาจักรกัมพูชา  5.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  6. มาเลเซีย  
7.สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์  8.สาธารณรัฐสิงคโปร ์  9.สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  10.สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  11.สาธารณรัฐหมูํเกาะฟิจิ  12 ปาปัวนิวกีนี 13.รัฐเอกราชซามัว 14.สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 
                  อัตรา  

ชั้นยศ เหมาจํายตํอคน 
1. พ.ท. ขึ้นไป 
2. พ.ต. ลงมา 

9,000.- บาท 
7,500.- บาท 
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                     การเบิกจ่าย  ให้บันทึกรายการและเพิ่มเติมหลักฐานจากข้อ 1.2.1.1 หรือข้อ 1.2.1.2 แล้วแต่กรณีดังน้ี 
                    บันทึกรายการ 
                     (1) กรณีเบิกรายเดียว 
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําเครื่องแตํงตัว  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1) เทําน้ัน และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว                                               
                     (2) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย   
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําเครื่องแตํงตัว  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม  
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําเครื่องแตํงตัว  ลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                     เพิ่มเติมหลักฐาน 
                     (3) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว      

        1.2.6 กรณีมีการเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว                              
                     หลักเกณฑ์29  ให๎ผู๎เดินทางไปราชการตํางประเทศชั่วคราวเบิกคํารับรองในการเดินทางไปราชการตาม
หลักเกณฑ์ดังตํอไปน้ี 
                     1) ผู๎เดินทางซึ่งดํารงตําแหนํงดังตํอไปน้ี ให๎เบิกเงินคํารับรองได๎เทําท่ีจํายจริง 
                          (ก) ประธานองคมนตรี หรือองคมนตร ี
                          (ข) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตร ี
                          (ค) ประธาน หรือรองประธานของสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติ 
                          (ง) ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ์ 
                     2) ผู๎เดินทางนอกจากที่กลําวใน (1) ให๎เบิกคํารับรองได๎เทําท่ีจํายจริงทั้งในกรณีเดินทางไปราชการเป็น 
คณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไมํเกินอัตรา ดังตํอไปน้ี30 
                          (ก) พ.อ.ลงมา เดินทางไมํเกิน 15 วัน ให๎เบิกได๎ไมํเกิน 4,000.- บาท/คน  เดินทางเกิน 15 วัน แตํไมํเกิน 
30 วัน ให๎เบิกได๎ไมํเกิน 7,000.- บาท/คน  
                          (ข) พ.อ.(พิเศษ) ข้ึนไป  เดินทางไมํเกิน 15 วัน ให๎เบิกได๎ไมํเกิน 6,000.- บาท/คน  เดินทางเกิน 15 วัน  
แตํไมํเกิน 30 วัน  ให๎เบิกได๎ไมํเกิน 9,000.- บาท/คน  
                          (ค) ตามข๎อ (ก) และ (ข)  เดินทางเป็นหมูํคณะต้ังแตํ 17 คน ข้ึนไป  เดินทางไมํเกิน 15 วัน ให๎เบิกท้ัง
คณะรวมกันไมํเกิน 67,000.- บาท  เดินทางเกิน 15 วัน แตํไมํเกิน 30 วัน ให๎เบิกท้ังคณะรวมกันไมํเกิน 100,000.- บาท  
                     3) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกคํารับรองตาม (2) ได๎ ต๎องเป็นการเดินทางกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังตํอไปน้ี 
                          (ก) เป็นผู๎เดินทางไปเข๎ารํวมประชุมระหวํางประเทศในฐานะผู๎แทนรัฐบาล ผู๎แทนรัฐสภาหรือผู๎แทนสํวน
ราชการ แตํไมํรวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ 
                          (ข) เป็นผู๎เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู๎เงินหรือขอความชํวยเหลือจากตํางประเทศในฐานะผู๎แทน 
รัฐบาลไทย 
                          (ค) เป็นผู๎เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข๎ารํวมประชุมเก่ียวกับความรํวมมือระหวํางหนํวยงานของ 
รัฐบาลไทยกับหนํวยงานตํางประเทศ 
                          (ง) เป็นผู๎เดินทางไปเยือนตํางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาลตํางประเทศ  
                          (จ) เป็นผู๎เดินทางไปรํวมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตํางประเทศ 
                          (ฉ) เป็นผู๎เดินทางไปจัดงานแสดงสินค๎าไทย หรือสํงเสริมสินค๎าไทยในตํางประเทศหรือสํงเสริมการ 
ลงทุนของตํางประเทศในประเทศไทย หรือสํงเสริมการลงทุนของไทยในตํางประเทศ 
                          (ช) เป็นผู๎เดินทางไปเผยแพรํศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตํางประเทศ 
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                   อัตรา    ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดข๎อ 2)  ทั้งน้ีไมํเกินงบประมาณท่ีได๎รับ 
                     การเบิกจ่าย  ให้บันทึกรายการและเพิ่มเติมหลักฐานตามข้อ 1.2.1.1 หรือข้อ 1.2.1.2 แล้วแต่กรณีดังน้ี  
                    บันทึกรายการ   
                     (1) กรณีเบิกรายเดียว รํวมกับคําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทาง 
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคํารับรอง   ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 
สํวนที่ 1)  เทําน้ัน และลงนามรับเงิน พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว                         
                     (2) กรณีเดินทางมากกวํา 1 ราย และเบิกรวมกับคําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทาง 
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคํารับรอง   ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ  8708 
สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม  
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคํารับรอง   ลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708  สํวนที่ 2)  โดยให๎ผู๎อํานวยการเดินทางหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องในคณะที่รํวมเดินทางคนใดคนหน่ึงเซ็นรับเงินคํารับรอง
เป็นสํวนรวม   พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                     เพิ่มเติมหลักฐาน 
                     (3) ใบเสร็จรับเงินคํารับรองรายการตําง  ๆที่จํายไปในตํางประเทศ   ประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว         
                     (4) จัดทําคําแปลใบเสร็จรับเงินตามข๎อ (3) เป็นภาษาไทย  พร๎อมมีผู๎รับรองแปลถูกต๎อง                                
                     (5) สําเนาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่เดินทางไปราชการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง               

           1.2.7 กรณีมีการเบิกค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง   
                อัตรา    เทําท่ีจํายจริง  ตามท่ีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเรียกเก็บ 
                    การเบิกจ่าย  ให้บันทึกรายการและเพิ่มเติมหลักฐานจากข้อ 1.2.1.1 หรือข้อ 1.2.1.2 แล้วแต่กรณีดังน้ี   
                    บันทึกรายการ    
                     (1) กรณีเบิกรายเดียว 
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 1)  เทําน้ัน และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว                         
                     (2) กรณีเบิกมากกวํา 1 ราย  
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  ลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ  8708 สํวนที่ 1) เป็นยอดรวม     
                           - บันทึกรายการเพ่ิมเติมเงินคําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  ลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ (แบบ 8708  สํวนที่ 2)  เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                    เพิม่เติมหลักฐาน 
                     (3) ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว                            

         1.2.8 กรณีมีการเบิกค่าของขวัญหรือของท่ีระลึก31  
                    หลักเกณฑ์   มอบให๎ชาวตํางประเทศกรณีเดินทางไปราชการตํางประเทศชั่วคราว  หนํวยจะต๎องชี้แจง
รายละเอียดเก่ียวกับชื่อ ระดับชั้นยศ และตําแหนํงของผู๎รับมอบด๎วย 
                    อัตรา 

ผู๎รับมอบของขวัญหรือของที่ระลึก คนละไมํเกิน  
1. ผู๎นําประเทศ 
2. นายกรัฐมนตรี 
3. รัฐมนตรีวําการกระทรวงและรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวง 
4. ผบ.เหลําทัพ, รอง ผบ.เหลําทัพ, เสธ.เหลําทัพ, รอง เสธ.เหลําทัพ, ปลัดกระทรวง, 

รองปลัดกระทรวง 
5. นายทหารระดับเจ๎ากรม  อธิบดี  หรือเทียบเทํา 

          12,000.- บาท 
          10,000.- บาท 
            5,000.- บาท 
        
            3,000.- บาท 
            2,500.- บาท 
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6. นายทหารชั้นนายพลท่ัวไป 
7. นายทหารชั้น ยศ.พันเอก ลงมา 
8. เจ๎าหน๎าที่ฝุายพิธีการทูตหรือเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎องไมํเกิน 10 คน 

            2,000.- บาท  
            1,000.- บาท 
              500.- บาท 

                 การเบิกจ่าย  ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                     (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลง
นาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                     (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                     (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  ระบุชื่อ  ยศ  ตําแหนํงของผู๎รับมอบ 
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                     (4) สําเนาหนังสืออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปตํางประเทศชั่วคราว  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                     (5) ดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จ๎าง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535    
                          กรณีปกติ 
                            - สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ /จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ / รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                            - ใบสั่งซื้อ /จ๎าง    (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                            - รายงานผลการตรวจรับพัสดุ    
                            - สําเนารายงานขอเบิกเงิน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                            - ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                          กรณีจําเป็นและเรํงดํวน  (เกิดข้ึนโดยไมํได๎คาดหมายไว๎กํอนและไมํอาจดําเนินการตามปกติได๎ทัน)    
                            - หนังสือรายงานขอความเห็นชอบตํอหัวหน๎าสํวนราชการ และเมื่อหัวหน๎าสํวนราชการให๎ความ
เห็นชอบแล๎ว  ให๎ถือวํารายงานดังกลําวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม (กรอบวงเงินไมํเกิน 10,000.- บาท) 
                            - ใบเสร็จรับเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว        

------------------------------------------------------------- 
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   1.3 เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ32 
        หลักเกณฑ์  
                   1) สิทธิที่ได๎รับ 
                       - เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
                       - คําเชําท่ีพัก 
                       - คําพาหนะ 
                       - คําเครื่องแตํงตัว 
                       - คําใช๎จํายในการย๎ายที่อยํู 
                   2) เบี้ยเลี้ยงเดินทางและคําเชําท่ีพักในการเดินทางไปราชการประจําในตํางประเทศให๎เบิกได๎เฉพาะระยะเวลา
ระหวํางเดินทาง   
                   3) ผู๎ที่ได๎รับสิทธิได๎แกํ ตนเอง, คูํสมรส, บุตรอายุไมํเกิน 25 ปีซึ่งไมํมีคูํสมรสและอยํูในความอุปการะ  และ
ผู๎ติดตาม (พ.ท.ลงมาได๎ 1 คน / พ.อ.ข้ึนไปได๎ไมํเกิน 2 คน) 
        1.3.1 เบี้ยเลี้ยงเดินทางเบิกได้เฉพาะระยะเวลาระหว่างเดินทาง   
               หลักเกณฑ์  การนับเวลาเชํนเดียวกับการเดินทางไปราชการตํางประเทศชั่วคราว 
                  อัตรา   

ประเภทคําใช๎จําย เหมาจําย/คน/วัน 
1. เบี้ยเลี้ยงเดินทางชั้นยศ พ.อ.(พ) ขึ้นไป 
2. เบี้ยเลี้ยงเดินทางชั้นยศ พ.อ.ลงมา 

3,100.- 
2,100.-   

                 การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                    (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลง
นาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                    (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                    (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                    (4) บันทึกรายการเดินทาง  และยอดเงินเบี้ยเลี้ยงพร๎อมรายละเอียดลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 1)  และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว                  
                    (5) สําเนาคําสั่งปรับย๎ายไปดํารงตําแหนํงใหมํในตํางประเทศ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                          

           1.3.2 ค่าเช่าท่ีพักในต่างประเทศกรณีรอรับ-ส่งหน้าท่ีในต าแหน่งใหม่  
                หลักเกณฑ์    
                  1) ในกรณีที่เดินทางไปถึงท๎องที่ที่ต้ังสํานักงานแหํงใหมํในตํางประเทศ   ถ๎าไมํอาจเข๎าพักในที่ที่ทางราชการจัด
ให๎หรือบ๎านเชําได๎  และผู๎บังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหนํงอธิบดีหรือเทียบเทําข้ึนไปอนุญาตแล๎ว  ให๎เบิกคําเชําท่ีพักสําหรับตนเอง   
คูํสมรส  บุตรอายุไมํเกิน 25 ปีซึ่งไมํมีคูํสมรสและอยํูในอุปการะที่จะต๎องเดินทางไปอยํูในตํางประเทศด๎วยและผู๎ติดตาม  ได๎ไมํ
เกิน 15 วัน นับแตํวันไปถึงท๎องที่ที่ต้ังสํานักงานแหํงใหมํ 
                     2) ผู๎เดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวให๎พักรวมกันสองคนตํอหน่ึงห๎อง  โดยให๎เบิกคําเชําท่ีพักใน
อัตราคําเชําห๎องพักคูํ   เว๎นแตํเป็นกรณีที่ไมํเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นที่ไมํอาจพักรวมกันกับผู๎อื่นได๎  ให๎เบิกในอัตราคําเชํา
ห๎องพักเด่ียว  สําหรับผู๎ติดตามให๎เบิกได๎เทํากับข๎าราชการในตําแหนํงระดับตํ่าสุด 
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                 อัตรา    
 
 

ชั้นยศ 

 
 

ห๎องพัก 

ประเทศ / อัตราไมํเกินคนละ / คืนละ (บาท) 
ฝร่ังเศส, รัสเซีย, 
ญี่ปุุน, สมาพันธรัฐ
สวิส, อิตาล ี

อเมริกา,อังกฤษ, 
ไอแลนเหนือ, 
สเปน, เยอรมนี, 
เบลเยี่ยม,สิงคโปร,์ 
โปรตุเกส 

 
ประเภท ก. 

 
ประเภท ข. 

 
ประเภท ค. 

พ.อ. ลงมา เดี่ยว 7,350.- 6,562.50 5,250.- 3,500.- 2,170.- 
คูํ 5,145.- 4,593.75 3,675.- 2,450.- 1,519.- 

พ.อ.(พ) ขึ้นไป เดี่ยว 9,800.- 8,750.00 7,000.- 4,900.- 3,150.- 

            หมายเหตุ  ประเภท ก.,ข.,ค. ให๎ดูรายละเอียดประเทศจาก ระเบียบ กค.วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550   แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ.2554  (ตามผนวก ค ท๎ายคูํมือน้ี)  
                     การเบิกจ่าย   ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังน้ี   
                      (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น  (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                      (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)   3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                      (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                      (4) ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ๎งรายการของโรงแรม (folio) หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน  ในลักษณะจํายจริง   
พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   การเบิกคําเชําท่ีพักในตํางประเทศ   ผู๎เดินทางจะใช๎ใบแจ๎งรายการคําเชําท่ีพักที่
บันทึกด๎วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงวําได๎รับชําระเงินจากผู๎เดินทางแล๎ว  เป็นหลักฐานในการขอเบิกคําเชําท่ีพักโดยไมํต๎องมี
ลายมือชื่อเจ๎าหน๎าท่ีรับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได๎  แตํทั้งน้ีผู๎เดินทางจะต๎องลงลายมือชื่อรับรองวําผู๎เดินทางได๎ชําระคําเชําท่ี
พักตามจํานวนที่เรียกเก็บน้ัน 
                      (5) บันทึกรายการเดินทาง  และยอดคําเชําท่ีพักพร๎อมรายละเอียดผู๎เดินทางลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 1)  และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                      (6) คําแปลข๎อความตามใบเสร็จรับเงิน (มีผู๎รับรองการแปล) 
                      (7) สําเนาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ออกเดินทาง  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                      (8) สําเนาคําสั่งปรับย๎ายไปดํารงตําแหนํงใหมํในตํางประเทศ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                      (9) สําเนารายงานรับ-สํงหน๎าท่ี  พร๎องรับรองสําเนาถูกต๎อง 

        1.3.3 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ  
                หลักเกณฑ์ 
                     1) คําพาหนะสําหรับคูํสมรสและบุตรอายุไมํเกิน 25 ปีซึ่งไมํมีคูํสมรสและอยํูในอุปการะที่จะต๎องเดินทางไปอยํู
ตํางประเทศด๎วย  ให๎เบิกได๎ในอัตราเดียวกับผู๎เดินทาง  สํวนคําพาหนะสําหรับผู๎ติดตามให๎เบิกได๎ในอัตราตํ่าสุด  
                     2) คําพาหนะสําหรับคูํสมรส  บุตร  และผู๎ติดตาม  จะเบิกไมํได๎ถ๎าบุคคลดังกลําวมิได๎ออกเดินทางภายใน
กําหนด  1 ปี นับแตํวันที่ข๎าราชการหรือลูกจ๎างออกเดินทางไปราชการประจําในตํางประเทศ  และจะเบิกไมํได๎ถ๎ามิได๎เดินทาง
กลับภายในกําหนด  3 ปี นับแตํวันที่ข๎าราชการหรือลูกจ๎างผู๎น้ันเดินทางกลับ 
                     อัตรา  คําพาหนะเดินทางไปประจําในตํางประเทศและเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน               

ชั้นยศ อัตราคําโดยสาร 
1. พล.อ. อัตราจอมพล 
2. พล.ต. – พล.อ. 
3. พ.อ.(พิเศษ) ลงมา 

ชั้น 1 
ชั้นธุรกิจ 
ชั้นประหยัด 

            (มาตรการประหยัด บก.ทท. คําสั่ง ทท. ที่ 64/2554 ลง 9 เม.ย.54)  
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                     การเบิกจ่าย    ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังน้ี   
                    (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลง
นาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                    (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                    (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                    (4) บันทึกรายการเดินทาง  และยอดคําพาหนะพร๎อมรายละเอียดผู๎เดินทางลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 1)  และลงนามรับเงิน  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
               (5) ใบเสร็จรับเงินคําโดยสารเครื่องบิน 
                    (6) สําเนาคําสั่งปรับย๎ายไปดํารงตําแหนํงใหมํในตํางประเทศ หรือปรับย๎ายกลับมาดํารงตําแหนํงใหมํใน
ประเทศไทย พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

        1.3.4 ค่าเครื่องแต่งตัวของข้าราชการประจ า สน.ผชท.ทหาร(ทบ.) 
                หลักเกณฑ์  
                     1) ผู๎เดินทางไปราชการประจําในตํางประเทศให๎ได๎รับคําเครื่องแตํงตัวภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกําหนด  เว๎นแตํผู๎ซึ่งได๎รับคําเครื่องแตํงตัวมาแล๎ว  และในการเดินทางครั้งใหมํเป็นการเดินทางไปราชการ
ประจําในตํางประเทศที่ใช๎เครื่องแตํงตัวประเภทเดียวกับที่ใช๎ในการเดินทางครั้งกํอน  และมีระยะเวลาไมํเกิน  2 ปี นับแตํวันที่
ออกเดินทางน้ัน 
                     2) คําเครื่องแตํงตัวให๎ได๎รับรวมทั้ง  คูํสมรส  และบุตร  ที่จะต๎องเดินทางไปอยํูตํางประเทศด๎วย  แตํต๎องออก
เดินทางภายใน  1 ปี นับแตํวันที่ข๎าราชการหรือลูกจ๎างออกเดินทาง 
                    อัตรา  ค่าเคร่ืองแต่งตัวส าหรับผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ33 

ลําดับที ่ ตําแหนํง ประเภท ก. ประเภท ข. 
1. เจ๎าหน๎าที่การทูตระดับ 5 ลงมา 

ภรรยาหรือสาม ี
บุตรคนละ 

40,000.- บาท 
25,000.- บาท 
14,000.- บาท 

30,000.- บาท 
18,000.- บาท 
9,000.- บาท 

2. เจ๎าหน๎าที่การทูตระดับ 6 ถึงระดับ 9 
ภรรยาหรือสาม ี
บุตรคนละ 

45,000.- บาท 
30,000.- บาท 
15,000.- บาท 

32,000.- บาท 
20,000.- บาท 
10,000.- บาท 

3. เจ๎าหน๎าที่การทูตระดับ 10 
ภรรยาหรือสาม ี
บุตรคนละ 

60,000.- บาท 
40,000.- บาท 
18,000.- บาท 

40,000.- บาท 
30,000.- บาท 
15,000.- บาท 

            หมายเหตุ  1) ประเภท ก. ได๎แกํ  ประเทศอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ข. 
                          2) ประเภท ข. ได๎แกํ  เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, พมํา, มาเลเชีย, ศรีลังกา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, 
สิงคโปร์ และบรูไน 
                          3) จ๎าหน๎าท่ีการทูตระดับ 5 ข้ึนไป ซึ่งมีความจําเป็นต๎องใช๎เครื่องแตํงตัวราตรีสโมสร(White tie) หรือ
เครื่องแตํงตัวมอร์น่ิงโค๎ต เพราะมีหน๎าท่ีต๎องเข๎างานพิธีตําง ๆ และตามประเพณีของประเทศน้ันจําต๎องแตํงตัวแบบเชํนวําน้ัน  
ให๎ปลัดกระทรวงเจ๎าสังกัด สํวนราชการใดที่ไมํมีปลัดกระทรวงให๎ผู๎บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชํนเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู๎ใช๎
ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให๎เบิกคําเครื่องแตํงตัวดังกลําว อยํางละ 1 ชุด เพ่ิมข้ึนอีกได๎เทําท่ีจํายจริง  แตํไมํเกินชุดละ 15,000.- บาท 
                    การเบิกจ่าย  ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                     (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                     (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)   3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
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                     (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  
                     (4) ใบสําคัญรับเงิน  (กง.2)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                     (5) สําเนาคําสั่งปรับย๎ายให๎ไปรับราชการในตํางประเทศ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

         1.3.5 ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นท่ีอยู่เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ียังต่างประเทศ 
                    อัตรา  การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถ่ินที่อยู่เดินทางไปราชการประจ ายังต่างประเทศ34 

ประเภทของการเดินทาง อัตราการเบิกคําใช๎จําย 
1. ย๎ายถิ่นที่อยูํเดินทางไปปฏิบัติหน๎าที่จาก  ประเทศไทย – ตํางประเทศ 
2. ย๎ายถิ่นที่อยูํเดินทางไปปฏิบัติหน๎าที่จาก   ตํางประเทศ – ตํางประเทศ 
3. ย๎ายถิ่นที่อยูํเดินทางไปปฏิบัติหน๎าที่        ตํางเมืองในประเทศเดียวกัน  
4. ย๎ายถิ่นที่อยูํเดินทางไปปฏิบัติหน๎าที่จาก   ตํางประเทศ - ประเทศไทย 

5 เทําของเงิน พ.ข.ต. 
4 เทําของเงิน พ.ข.ต. อัตราประเทศใหมํ 
3 เทําของเงิน พ.ข.ต. 
3 เทําของเงิน พ.ข.ต. อัตราที่ได๎รับ 
  คร้ังสุดท๎ายกํอนกลับประเทศไทย 

         หมายเหตุ  1) เงิน พ.ข.ต.  หมายถึง  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับข๎าราชการซึ่งมีตําแหนํงหน๎าท่ีประจําอยํูในตํางประเทศ 
                       2) เบิกได๎ทั้งคูํสมรสและบุตรที่ติดตามไปอยํูด๎วย   โดยคูํสมรสได๎ 30% /บุตรได๎คนละ 5% ของเงิน พ.ข.ต.                        
                       3) อัตราเงิน พ.ข.ต.   (ตามผนวก ง ท๎ายคูํมือน้ี)          
                     การเบิกจ่าย  ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                      (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                      (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)   3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                      (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                      (4) ใบสําคัญรับเงิน  (กง.2)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง /จํายเงินแล๎ว 
                      (5) สําเนาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในขณะน้ัน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                      (6) สําเนาคําสั่งให๎ไปปฏิบัติหน๎าท่ียังตํางประเทศ  / กลับจากตํางประเทศ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง      

        1.3.6 ค่าเช่าบ้านพักของ ผชท.ทบ./ไทย/.........(ต่างประเทศ)   
                อัตรา   เทําท่ีจํายจริงตามความเหมาะสม  ทั้งน้ีไมํเกินงบประมาณท่ีได๎รับ  
                    การเบิกจ่าย   ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                     (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น  (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                     (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)   3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                     (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                     (4) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                     (5) คําแปลข๎อความตามใบเสร็จรับเงิน (มีผู๎รับรองการแปล) 
                     (6) สําเนาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในขณะน้ัน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                     (7) สําเนาคําสั่งแตํงต้ังคณะทํางานพิจารณาการเชําบ๎านของข๎าราชการ (คําสั่งสถานเอกอัครราชทูต ณ ...... 
และผลการพิจารณาเชําบ๎านพักของข๎าราชการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                     (8) แบบคําขอเชําบ๎านและขอรับคําเชําบ๎านข๎าราชการ ซึ่งรับราชการประจําในตํางประเทศ (แบบ 6101 สํวนที่ 1-3) 
                     (9) สําเนาสัญญาเชําบ๎าน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                     (10) คําแปลสัญญาเชําบ๎านของสํานักงานผู๎ชํวยทูตทหารไทย /.....(ตํางประเทศ)  พร๎อมมีผู๎รับรองการแปล 

------------------------------------------------------------         
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2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม35 
      ผู้มีสิทธิได้แก่  บุคลากรของรัฐ  กลําวคือ 
           1) ข๎าราชการทหารตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการทหาร   
           2) พนักงานของสํวนราชการ  เชํน  พนักงานราชการ 
           3) ลูกจ๎างของสํวนราชการ  ได๎แกํ  ลูกจ๎างประจํา และลูกจ๎างชั่วคราว  ทั้งที่จ๎างจากเงินในงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 
     หลักเกณฑ์             
           1) การฝึกอบรม หมายความวํา  การอบรม  การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  การสัมมนาทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ  การบรรยายพิเศษ  การฝึกศึกษา  การดูงาน  การฝึกงาน  หรือที่เรียกชื่ออยํางอื่นทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ  โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชํวงเวลาจัดท่ีแนํนอนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  โดยไมํมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
           2) บุคคลที่จะเบิกจํายคําใช๎จํายในการฝึกอบรมได๎แก ํ
                 (1) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู๎มีเกียรติ และผู๎ติดตาม  
                 (2) เจ๎าหน๎าท่ี 
                 (3) วิทยาการ 
                 (4) ผู๎เข๎ารับการอบรม 
                 (5) ผู๎สังเกตการณ ์

    2.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร36 
               “วิทยากร”  หมายถึง  ผู๎บรรยาย  ผู๎อภิปราย  หรือที่เรียกชื่ออยํางอื่น  ซึ่งทําหน๎าท่ีให๎ความรู๎แกํผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมและให๎รวมถึงผู๎ดําเนินการสัมมนาด๎วย 
              หลักเกณฑ์  การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังน้ี 
              2.1.1 กรณีวิทยากรสังกัดหนํวยงานที่จัดฝึกอบรม 
                       1) ต๎องไมํเป็นผู๎ดํารงตําแหนํงซึ่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนํงกําหนดให๎มีหน๎าท่ีเป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรมประจําหนํวยงานผู๎จัด 
                       2) กรณีที่มาตรฐานกําหนดตําแหนํงมิได๎กําหนดให๎มีหน๎าท่ีเป็นวิทยากรประจําหนํวยงานผู๎จัด  แตํลักษณะ
งานที่ต๎องปฏิบัติเป็นปกติประจํา  จะต๎องทําหน๎าท่ีเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให๎หนํวยงานที่ต๎นสังกัด 
              2.1.2 กรณีเป็นวิทยากรตํางสังกัดกับหนํวยงานที่จัดฝึกอบรม  ไมํอยํูในบังคับตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ในข๎อ 
2.1.1 
              2.1.3 การฝึกอบรมที่หนํวยงาน  ทบ. จัดรํวมกับหนํวยงานอื่น  ถ๎าวิทยากรได๎รับคําสมนาคุณวิทยากรจากหนํวยงาน
อื่นแล๎ว   ให๎งดเบิกคําสมนาคุณวิทยากรจาก  ทบ. 
              2.1.4 หลักเกณฑ์การจําย 
                       1) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย  ให๎จํายคําสมนาคุณวิทยากรได๎ไมํเกิน 1 คน 
                          2) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปราย  หรือสัมมนาเป็นคณะ  ให๎จํายคําสมนาคุณวิทยากร
ได๎ไมํเกิน  5  คน  โดยรวมถึงผู๎ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาท่ีทําหน๎าท่ีเชํนเดียวกับวิทยากรด๎วย  
                          3) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบํงกลุํมฝึกภาคปฏิบัติ  แบํงกลุํมอภิปราย  หรือแบํงกลุํมทํา
กิจกรรม  ซึ่งได๎กําหนดไว๎ในหลักสูตรหรือโครงการแล๎วและจําเป็นต๎องมีวิทยากรประจํากลุํม   ให๎จํายคําสมนาคุณวิทยากรได๎ไมํ
เกินกลุํมละ  2  คน 
                           4) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกวําจํานวนที่กําหนดไว๎ข๎างต๎น  ให๎เฉลี่ยจํายคําสมนาคุณวิทยากร
ไมํเกินภายในจํานวนเงินที่จํายได๎ตามหลักเกณฑ์ 
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                           5) การนับชั่วโมงการฝึกอบรม  ให๎นับตามเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝึกอบรม  โดยไมํต๎องหักเวลาท่ีพัก
รับประทานอาหารวํางและเครื่องด่ืม   แตํละชั่วโมงการฝึกอบรมต๎องมีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไมํน๎อยกวําห๎าสิบนาที  กรณี
กําหนดเวลาการฝึกอบรมไมํถึงห๎าสิบนาทีแตํไมํน๎อยกวําย่ีสิบห๎านาทีให๎เบิกจํายคําสมนาคุณวิทยากรได๎กึ่งหน่ึง  
              อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร  ให๎เบิกจํายในอัตราไมํเกิน  บาท : ชั่วโมง  การฝึกอบรม  ดังน้ี 
              2.1.5 การฝึกศึกษาตามหลักสูตรในประเทศ (เว๎นหลักสูตรภาษาตําง ๆ ของกองภาษา ยศ.ทบ.) การประชุมวิชาการ  
สัมมนาวิชาการ  การอบรม  การบรรยายพิเศษและการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ระดับการฝึกอบรม บุคลากรของรัฐสังกัด 
หนํวยงานใน  กห. 

บุคลากรของรัฐสังกัด 
สํวนราชการหรือหนํวยงานอ่ืน 

บุคลากรที่มิใช ํ
บุคลากรของรัฐ 

ประเภท  ก 
ประเภท  ข 

400.- 
200.- 

500.- 
400.- 

1,000.- 
              800.- 

                  2.1.6 หลักสูตรภาษาตําง ๆ ของกองภาษา ยศ.ทบ. 

ประเภทของผู๎สอน บาท : ชั่วโมง 
1. ชาวตํางประเทศสอนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร   
2. บุคคลที่ไมํใชํบุคลากรของรัฐ  และชาวตํางประเทศที่สอนภาษาประเทศใกล๎เคียง  และ  
   ภาษาท๎องถิ่นทุกหลักสูตร   
3. ข๎าราชการ  ลูกจ๎าง  พนักงาน   สังกัดสํวนราชการหรือหนํวยงานอ่ืนของรัฐ    
4. ข๎าราชการ  ลูกจ๎าง  พนักงานราชการ ใน  กห. 

800.- 
 

600.- 
400.- 
200.- 

               2.1.7 บุคคลที่มิใชํบุคลากรของรัฐ  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข๎อ  2.1.5 ไมํครอบคลุมถึงนักเรียน  นักศึกษา 
               2.1.8 การเบิกจํายคําสมนาคุณวิทยากรให๎กับบุคคลที่มิใชํบุคลากรของรัฐ  สําหรับการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
หนํวยที่จัดการฝึกอบรมจะต๎องพิจารณาเบิกจํายในอัตราท่ีเหมาะสมตามความจําเป็นในลักษณะประหยัด  โดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิและความรู๎ความสามารถของวิทยากร 
               2.1.9 กรณีจําเป็นต๎องใช๎วิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรของรัฐสังกัดสํวนราชการหรือหนํวยงานอื่นหรือบุคคลที่มิใชํ
บุคลากรของรัฐ  ที่มีความรู๎  ความสามารถ  และประสบการณ์เป็นพิเศษ  และต๎องการเบิกจํายคําสมนาคุณวิทยากรสูงกวํา
อัตราท่ีกําหนดในข๎อ 2.1.5 ให๎หนํวยงานรายงาน  ทบ.(ผําน สปช.ทบ.)  พร๎อมชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจําเป็น  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติคําใช๎จํายตามความเหมาะสม 
              การเบิกจ่าย  ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังน้ี   
                (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น  (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลง
นาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                (5) รายละเอียดการบรรยายเป็นชั่วโมง  พร๎อมมีผู๎รับรองโดยเจ๎าหน๎าท่ีผู๎รับผิดชอบการฝึกอบรม 
                (6) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎มีการฝึกอบรม หรือสําเนาคําสั่งฝึกอบรม  และบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                (7) สําเนาคําสั่งแตํงต้ังวิทยากรฝึกอบรม  หรือสําเนาหนังสือเชิญและตอบรับการเชิญมาเป็นวิทยากรฝึกอบรม  
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
 
 
 
 



                                                                                   27                                             แผนกงบปฏิบัติการ  กคจ.กง.ทบ. 

 

      2.2 ค่าเช่าท่ีพักส าหรับผู้เข้ารับการอบรม37 
            2.2.1 การฝึกอบรมในประเทศ 
                    หลักเกณฑ์ 
                        1) การจัดที่พักให๎แกํผู๎เข๎ารับการอบรมให๎พักรวมกันต้ังแตํ 2 คนข้ึนไป  โดยให๎พักห๎องคูํ  เว๎นแตํเป็นกรณีที่
ไมํเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไมํอาจพักรวมกับผู๎อื่นได๎ 
                        2) ประธานในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม วิทยากร ซึ่งมิได๎สังกัดหนํวยงานที่จัดฝึกอบรมและผู๎สังเกตการณ์
หรือเจ๎าหน๎าท่ีระดับ 9 ข้ึนไป จะจัดให๎พักห๎องพักคนเดียวก็ได๎  ทั้งน้ีหากบุคคลที่ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติหน๎าท่ีในการ
ฝึกอบรมที่มียศไมํสูงกวํา พ.อ. ให๎ถือปฏิบัติตามข๎อ 1)  กรณีนอกเหนือจากน้ีให๎ผู๎บังคับหนํวยที่จัดการฝึกอบรมพิจารณาตาม
เหมาะสม 
                        3) การฝึกอบรมโดยหนํวยงานนอก ทบ. ซึ่งมีการเรียกเก็บคําเชําท่ีพักในอัตราเดียวกับสํวนราชการน้ัน ท้ังน้ี
จะต๎องไมํเกินอัตราท่ี กค.กําหนด  และหากหนํวยงานผู๎จัดกําหนดให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมรับผิดชอบคําใช๎จํายเอง จะต๎องมีหนังสือ
หรือเอกสารของผู๎จัดการฝึกอบรมซึ่งระบุวําให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมจะต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายเรื่องที่พักประกอบการเบิกจําย
ตามอัตราด๎านลําง 
                       4) ที่พักของทางราชการให๎สํวนราชการเจ๎าของสถานที่พักรับรองออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต๎องตามท่ี กค.
กําหนด 5 รายการ  มาเป็นหลักฐานการเบิกจําย  กรณีไมํมีใบเสร็จที่ถูกต๎องให๎ออกใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินหรือ บก.111 
ให๎สํวนราชการเจ๎าของหลักสูตรเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจําย  
                       อัตรา 

 
ชั้นยศ 

 

เบิกลักษณะจํายจริงไมํเกิน 
(บาท/คน/วัน) 

ที่พักของทางราชการเบิกลักษณะ
จํายจริงไมํเกิน  
(บาท/คน/วัน) 

ในภูมิประเทศ 

พักคนเดียว พัก 2 คน 
1. ประเภท ก 
    พ.อ.(พ) ขึ้นไป 
2. ประเภท ข 
    พ.อ. ลงมา 

1,300.- 
 

1,100.- 

750.- 
 

650.- 
200.- 

ทุกขั้นยศ 
งดเบิกจําย 

                หมายเหตุ  ประเภท ก  หมายถึง มีจํานวนผู๎เข๎ารับการอบรม   ชั้นยศ พ.อ.(พ)ข้ึนไป หรือ พ.อ.ที่รับเงินเดือน  
พ.อ.(พ) มากกวํากึ่งหน่ึงของจํานวนทั้งหมด   ให๎เบิกประเภท  ก  ทั้งหมดทุกชั้นยศ                                      
                             ประเภท ข  หมายถึง  มีจํานวนผู๎เข๎ารับการอบรม   ชั้นยศ พ.อ.ลงมา  มากกวํากึ่งหน่ึงของจํานวน
ทั้งหมด  ให๎เบิกประเภท ข  ทั้งหมดทุกชั้นยศ 

                           การเบิกจ่ายเงิน   ให้ใชห้ลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                               
                       (4) ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ๎งรายการของโรงแรม (folio) หรือที่พักแรมที่มีข๎อความแสดงวําได๎รับชําระเงิน
คําเชําท่ีพักเรียบร๎อยแล๎ว  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว                                         
                       (5) สําเนาหนังสืออนุมัติจัดฝึกอบรมหรือสําเนาคําสั่งการจัดฝึกอบรม  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  
                       (6) สําเนาคําสั่งเดินทางไปฝึกอบรมและบัญชีรายชื่อผู๎เดินทางไปฝึกอบรม  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง      
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              2.2.2 การฝึกอบรมในต่างประเทศ 
                     หลักเกณฑ์   
                          1) ไมํครอบคลุมกรณีรับทุน ทบ. ฝึกศึกษาในตํางประเทศ 
                          2) ให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจํายคําเชําท่ีพักเทําที่จํายจริง  ไมํเกินอัตราตํอคนตํอคืน ดังน้ี (ประเภท ก, 
ประเภท ข, และประเภท ค)  ให๎เป็นไปตามระเบียบ กค. วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวํางประเทศ 
                          อัตรา                                                                                                          ไมํเกินเงนิ : บาท 

                                ประเภทประเทศ 
ชั้นยศ 

ก ข ค 

ประเภท ก.  พ.อ. อัตราเงินเดือน พ.อ.(พ) ขึ้นไป 
                - พักคนเดียว 
                - พัก 2 คน 
ประเภท ข.  พ.อ. ลงมา 
                -พักคนเดียว 
               - พัก 2 คน 

 
7,000.-  
4,900.- 

 
5,250.- 
3,675.- 

 
4,900.- 
3,430.- 

 
3,500.- 
2,450.- 

 
3,150.- 
2,205.- 

 
2,170.- 
1,519.- 

                           การเบิกจ่ายเงิน   ให้ใชห้ลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                               
                       (4) ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ๎งรายการของโรงแรม (folio) หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน  ในลักษณะจํายจริง   
พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   การเบิกคําเชําท่ีพักในตํางประเทศ   ผู๎เดินทางจะใช๎ใบแจ๎งรายการคําเชําท่ีพักที่
บันทึกด๎วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงวําได๎รับชําระเงินจากผู๎เดินทางแล๎ว  เป็นหลักฐานในการขอเบิกคําเชําท่ีพักโดยไมํต๎องมี
ลายมือชื่อเจ๎าหน๎าท่ีรับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได๎  แตํทั้งน้ีผู๎เดินทางจะต๎องลงลายมือชื่อรับรองวําผู๎เดินทางได๎ชําระคําเชําท่ี
พักตามจํานวนที่เรียกเก็บน้ัน 
                       (5) จัดทําคําแปลใบเสร็จรับเงินตามข๎อ (4) เป็นภาษาไทย  พร๎อมมีผู๎รับรองแปลถูกต๎อง                                
                       (6) สําเนาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่เดินทางไปราชการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  
                       (7) สําเนาหนังสืออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปฝึกอบรมในตํางประเทศ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                     

        2.3. การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ38     
             หลักเกณฑ์     
               1) การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง  การให๎ความรู๎โดยการบรรยายเชํนเดียวกับการอบรม แตํ
เป็นการให๎ความรู๎เพียงเรื่องใดเรื่องหน่ึง และอาจกําหนดให๎มีการฝึกปฏิบัติด๎วยก็ได๎ 
               2) การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง  การประชุมในลักษณะเป็นการระดมความคิดการ
แลกเปลี่ยนความรู๎  ความคิดเห็น  เพ่ือนําข๎อสรุปที่ได๎ไปพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และอาจกําหนดให๎มี
การฝึกปฏิบัติก็ได๎ 
               3) อุปกรณ์ตําง ๆ ท่ีใช๎ในการประชุมหรือการสัมมนา  ให๎พิจารณาใช๎สิ่งอุปกรณ์ที่มีอยํูเป็นลําดับแรก  ในกรณีไมํมี
อุปกรณ์ดังกลําวจึงให๎ดําเนินการเชําได๎ 
               4) คําอาหารวํางและเครื่องด่ืมตามเกณฑ์ข๎อ 6 และคําอาหารตามเกณฑ์ข๎อ 7 ของตารางอัตราด๎านลําง ให๎เบิกจําย
สําหรับบุคคลตํอไปน้ีคือ ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู๎มีเกียรติ  ผู๎ติดตาม  เจ๎าหน๎าท่ี  วิทยาการ  ผู๎เข๎ารับ
การอบรม และผู๎สังเกตการณ์  ได๎ตามความจําเป็น ท้ังน้ีได๎ปรับลดอัตราคําอาหารกรณีจัดในสถานที่ของเอกชน  จากท่ีกําหนด
ในมาตรการประหยัดงบประมาณตามมติ ครม. เมื่อ 24 พ.ย.52 เพ่ือให๎เกิดความเหมาะสม 
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                5) กรณีต๎องมาพักค๎างคืน ณ สถานที่จัดประชุมสัมมนาซึ่งจําเป็นต๎องมีสัมภาระมาด๎วย  ให๎เบิกคําพาหนะรับจ๎าง
เฉพาะกรณีเดินทางจากท่ีพักไปยังสถานีขนสํงและจากสถานีขนสํงไปยังสถานที่ประชุมสัมมนา เท่ียวไปและเท่ียวกลับที่มี
สัมภาระในอัตราเทําที่จํายจริงไมํเกิน 200.- บาท ตํอคนตํอเที่ยว  ทั้งน้ี  หากมีข๎อจํากัดด๎านงบประมาณให๎หนํวยที่จัด
ประชุมสัมมนาประสานให๎หนํวยต๎นสังกัดของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับกําลังพลของหนํวยต๎นสังกัดเองได๎ 
             อัตรา 

ลําดับ รายการ หลักเกณฑ์และอัตราการจําย 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
10. 

คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิด และตกแตํงสถานที ่
คําวัสดุ  เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 
คําเชําห๎องประชุม / สัมมนา และหรือคําเชําอุปกรณ์ตําง  ๆ
คําใช๎จํายเก่ียวกับเอกสาร  ตํารา  
คําสมนาคุณวิทยากร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม ในพิธีเปิด-ปิด  และระหวําง
การประชุม สัมมนา 
6.1 จัดในสถานที่ของสํวนราชการใน ทบ. 
6.2 จัดในสถานที่ของสํวนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ 
6.3 จัดในสถานที่ของเอกชน 
คําอาหาร เทําที่จํายจริงไมํเกินอัตราที่กําหนด 
7.1 จัดในสถานที่ ทบ.ทั้ง 2 ประเภท (ประเภท ก และ ข) 
     ให๎เบิกจํายคําอาหารเทํากัน 
     7.1.1 การประชุมหรือสัมมนาในคร่ึงวันเช๎า 
             ตอํเน่ืองไปถึงคร่ึงวันบําย 
     7.1.2 ถ๎าจําเป็นต๎องจัดประชุมหรือสัมมนา  
             ในคร่ึงวันบํายตอํเน่ืองไปถึงค่ํา 
7.2 จัดในสถานที่ของสํวนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ 
     และหนํวยงานอ่ืนของรัฐ 
     7.2.1 ประเภท ก 
     7.2.2 ประเภท ข 
7.3 จัดในสถานที่ของเอกชน 
     7.3.1 ประเภท ก 
     7.3.2 ประเภท ข 
คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง อัตราและหลักเกณฑ์การจํายให๎ปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2526 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 
8.1 กรณีไมํมีการจัดอาหาร 
 
 
8.2 กรณีมีการจัดอาหาร 
     8.2.1 จัดอาหารครบทุกม้ือ 
     8.2.2 จัดอาหาร 2 ม้ือ 
 
     8.2.3 จัดอาหาร 1 ม้ือ 
 
คําเชําที่พัก 
คํากระเป๋าเอกสาร หรือแฟูมใสํเอกสาร ให๎เฉพาะผู๎เข๎ารํวม
การประชุมและสัมมนา 
10.1 ประเภท ก 
10.2 ประเภท ข 

- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 1,000.- บาท 
- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็นในลักษณะประหยัด 
- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็น ไมํเกิน 5,000.- บาทตํอวัน 
- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็นในลักษณะประหยัด 
- ตามข๎อ 2.1 
 
 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกินคนละ 20.- บาทตํอคร่ึงวัน 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกินคนละ 25.- บาทตํอคร่ึงวัน 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกินคนละ 50.- บาทตํอคร่ึงวัน 
 
   
 
- ม้ือกลางวัน ไมํเกินคนละ 75.- บาท 
 
- ม้ือเย็น ไมํเกินคนละ 100.- บาท 
 
 
                       เช๎า       กลางวัน        เย็น 
- ไมํเกินคนละ     100.-        150.-        200.- 
- ไมํเกินคนละ       75.-        125.-        175.- 
                       เช๎า       กลางวัน        เย็น 
- ไมํเกินคนละ     150.-        300.-        400.- 
- ไมํเกินคนละ     150.-        250.-        300.- 
 
 
 
- จํายเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่มีสิทธิได๎รับ 
   พ.อ.ลงมา       =  240.- บาท/คน/วัน 
   พ.อ.(พ.) ขึ้นไป =  270.- บาท/คน/วัน 
 
- งดจํายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
- จํายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
  ที่มีสิทธิได๎รับ 
- จํายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  ที่มีสิทธิได๎รับ 
- ตามข๎อ 2.2.1 
 
 
- เทําที่จํายจริง  ใบละไมํเกิน 150.- บาท 
- เทําที่จํายจริง  ใบละไมํเกิน 100.- บาท 
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             การเบิกจ่าย  (ตามข๎อ 2.3.1 - 2.3.5  ถ๎ารวมฎีกากันได๎ก็ให๎รวมเบิกเป็นฎีกาเดียวเพ่ือลดหลักฐานที่ซ้ําซ๎อน) 
               2.3.1 รายการตามข้อ 1, 2, 3, 4 และ10  ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                        
                         (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ  และรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (5) ใบสั่งซื้อ /จ๎าง   (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                         (6) รายงานการตรวจรับพัสดุ     
                         (7) สําเนารายงานขอเบิกเงิน   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง       
                         (8) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                         (9) สําเนาหนังสืออนุมัติการประชุมสัมมนา  หรือสําเนาคําสั่งการประชุมสัมมนา / รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (10) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุมสัมมนา  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง     

             2.3.2 รายการตามข้อ  5   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                               
                         (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                         (5) รายละเอียดการบรรยายเป็นชั่วโมง  พร๎อมมีผู๎รับรองโดยเจ๎าหน๎าท่ีผู๎รับผิดชอบการจัดประชุมสัมมนา 
                         (6) สําเนาหนังสืออนุมัติการประชุมสัมมนา  หรือสําเนาคําสั่งการประชุมสัมมนา / รับรองสําเนาถูกต๎อง                
                         (7) สําเนาคําสั่งแตํงต้ังวิทยากรในการประชุมสัมมนา  หรือสําเนาหนังสือเชิญและตอบรับการเชิญมาเป็น
วิทยากรในการประชุมสัมมนา  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                          

             2.3.3 รายการตามข้อ  6, 7,  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                         (4) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว    
                         (5) ใบแจ๎งรายการคําใช๎จํายระหวํางการประชุมสัมมนา 
                         (6) สําเนาหนังสืออนุมัติการประชุมสัมมนา  หรือสําเนาคําสั่งการประชุมสัมมนา  พร๎อมบัญชีรายชื่อ
ผู๎เข๎ารํวมการประชุมสัมมนา  / รับรองสําเนาถูกต๎อง                
                         (7) กรณีจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่  ให๎แนบสําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการประชุมสัมมนา   พร๎อม
บัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารํวมการประชุมสัมมนา  / รับรองสําเนาถูกต๎อง                              

             2.3.4 รายการตามข้อ  8, 9  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                    
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                         (4) บันทึกรายการเดินทางและยอดเงินคําเบี้ยเลี้ยง, คําเชําท่ีพักลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 1)   
                         (5) บันทึกรายการเงินเบี้ยเลี้ยงและคําเชําท่ีพักลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 2) รายละเอียดตามข๎อ 8.1, 8.2.2, 8.2.3 และข๎อ 9  เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  พร๎อม
ประทับตราจํายเงินแล๎ว  
                         (6) ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ๎งรายการของโรงแรม (folio) หรือที่พักแรมที่มีข๎อความแสดงวําได๎รับชําระเงิน
คําเชําท่ีพักเรียบร๎อยแล๎ว  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                         (7) สําเนาหนังสืออนุมัติการประชุมสัมมนา  หรือสําเนาคําสั่งการประชุมสัมมนา   พร๎อมบัญชีรายชื่อ
ผู๎เข๎ารํวมประชุมสัมมนา    รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (8) กรณีจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่  ให๎แนบสําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการประชุมสัมมนา   พร๎อม
บัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารํวมการประชุมสัมมนา  / รับรองสําเนาถูกต๎อง                                

               2.3.5 กรณีมีการเบิกค่าพาหนะรับจ้างตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 ) ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  
ดังนี้ 
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                         (4) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) ให๎ประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว  
                         (5) สําเนาหนังสืออนุมัติการประชุมสัมมนา  หรือสําเนาคําสั่งการประชุมสัมมนา / รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (6) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุมสัมมนา    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง     

      2.4 การอบรมหรือการบรรยายพิเศษ39
 

               หลักเกณฑ์ 
               1) การอบรม  หมายถึง  การให๎ความรู๎โดยการบรรยายและการตอบปัญหาจากวิทยากรเพียงฝุายเดียว 
               2) การบรรยายพิเศษ  หมายถึง  การให๎ความรู๎โดยการบรรยายในเรื่องที่สํวนราชการเห็นสมควรให๎ความรู๎พิเศษ
เพ่ิมเติมแกํข๎าราชการและลูกจ๎าง  
               3) การจัดอบรมและการบรรยายพิเศษ  ให๎จัดในสถานที่ของสํวนราชการในสังกัด ทบ.                       
               4) คําอาหารวํางและเครื่องด่ืมตามหลักเกณฑ์ข๎อ 5 และคําอาหารตามหลักเกณฑ์ข๎อ 6  ให๎เบิกจํายสําหรับบุคคล
ตํอไปน้ี  คือ ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู๎มีเกียรติ  ผู๎ติดตาม เจ๎าหน๎าท่ี  วิทยาการ  ผู๎เข๎ารับการอบรม 
และผู๎สังเกตการณ์  ได๎ตามความจําเป็น 
             อัตรา 

ลําดับ รายการ หลักเกณฑ์และอัตราการจําย 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 

คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิด และตกแตํงสถานที ่
คําวัสดุเคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 
คําใช๎จํายเก่ียวกับเอกสาร  ตํารา 
คําสมนาคุณวิทยากร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่มในพิธีเปิด-ปิด และระหวํางการ
อบรม/การบรรยายพิเศษ 
 
 

- เทําที่จํายจริง   ไมํเกิน  500.- บาท 
- เทําที่จํายจริง  ตามความจําเป็นในลักษณะประหยัด 
- เทําที่จํายจริง  ตามความจําเป็นในลักษณะประหยัด 
- ตามข๎อ 2.1 
- เทําที่จํายจริง  ไมํเกินคนละ  20.- บาทตํอคร่ึงวัน 
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6. 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. 

คําอาหาร : เทําที่จํายจริง  ไมํเกินอัตราที่กําหนด 
6.1 การอบรมและบรรยายพิเศษในคร่ึงวันเช๎าตํอเน่ือง 
      ไปถึงคร่ึงวันบําย 
6.2 ถ๎าจําเป็นต๎องจัดอบรมหรือบรรยายพิเศษในคร่ึงวันบําย 
      ตอํเน่ืองไปถึงค่ํา 
คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  อัตราและหลักเกณฑ์การจํายให๎ปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2526 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 
7.1 กรณีไมํมีการจัดอาหาร 
7.2 กรณีมีการจัดอาหาร 
      7.2.1 จัดอาหาร  2  ม้ือ 
 
      7.2.2  จัดอาหาร  1  ม้ือ 
 
คําเชําที่พัก 

 
- ม้ือกลางวัน   ไมํเกินคนละ  75.- บาท 
 
- ม้ือเย็น   ไมํเกินคนละ 100.- บาท 
 
 
 
 
- จํายเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่มีสิทธิได๎รับ 
 
- จํายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 1 ใน  3  ของอัตราเบี้ยเลี้ยง  
  เดินทางที่มีสิทธิได๎รับ 
- จํายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 2 ใน  3  ของอัตราเบี้ยเลี้ยง 
  เดินทางที่มีสิทธิได๎รับ 
- ตามข๎อ 2.2.1 

               การเบิกจ่าย  (ตามข๎อ 2.4.1 – 2.4.5  ถ๎ารวมฎีกากันได๎ก็ให๎รวมเบิกเป็นฎีกาเดียวเพ่ือลดหลักฐานที่ซ้ําซ๎อน) 
               2.4.1 รายการตามข้อ 1, 2 และ 3   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                        
                         (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ /จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ /รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (5) ใบสั่งซื้อ /จ๎าง   (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                         (6) รายงานการตรวจรับพัสดุ     
                         (7) สําเนารายงานขอเบิกเงิน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง         
                         (8) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                         (9) สําเนาหนังสืออนุมัติการอบรมหรือบรรยายพิเศษ  หรือสําเนาคําสั่งให๎เปิดการอบรมหรือบรรยาย
พิเศษ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง      
                         (10) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารํวมการอบรมหรือบรรยายพิเศษ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                       

               2.4.2 รายการตามข้อ 4    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น  (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                         (5) รายละเอียดการบรรยายเป็นชั่วโมง  พร๎อมมีผู๎รับรองโดยเจ๎าหน๎าท่ีผู๎รับผิดชอบการจัดอบรมหรือ
บรรยายพิเศษ 
                         (6) สําเนาหนังสืออนุมัติการอบรมหรือบรรยายพิเศษ  หรือสําเนาคําสั่งให๎เปิดการอบรมหรือบรรยาย
พิเศษ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (7) สําเนาคําสั่งแตํงต้ังวิทยากรในการอบรมหรือบรรยายพิเศษ  หรือสําเนาหนังสือเชิญและตอบรับการ
เชิญมาเป็นวิทยากรในการอบรมหรือบรรยายพิเศษ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
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               2.4.3 รายการตามข้อ  5 และ 6   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้ 
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                         (4) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว 
                         (5) ใบแจ๎งรายการคําใช๎จํายระหวํางการอบรมหรือบรรยายพิเศษ    
                         (6) สําเนาหนังสืออนุมัติการอบรมหรือบรรยายพิเศษ   หรือสําเนาคําสั่งให๎เปิดการอบรมหรือบรรยาย
พิเศษ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (7) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารํวมการอบรมหรือบรรยายพิเศษ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

               2.4.4 รายการตามข้อ 7    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้    
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                         (3) สําเนาขอหนังสืออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                    
                         (4) บันทึกรายการเดินทางและยอดเงินคําเบี้ยเลี้ยงลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1)  
                         (5) บันทึกรายการเงินเบี้ยเลี้ยงลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 
สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  โดยแจงรายละเอียดตามตารางข๎อ 7.1 และหรือข๎อ 7.2.1 และหรือข๎อ 7.2.2  
พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                         (6) สําเนาหนังสืออนุมัติการอบรมหรือบรรยายพิเศษ   หรือสําเนาคําสั่งให๎เปิดการอบรมหรือบรรยาย
พิเศษ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (7) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารํวนการอบรมหรือบรรยายพิเศษ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

               2.4.5 รายการตามข้อ 8    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้         
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                               
                         (4) ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ๎งรายการของโรงแรม (folio) หรือที่พักแรมที่มีข๎อความแสดงวําได๎รับชําระเงิน
คําเชําท่ีพักเรียบร๎อยแล๎ว  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว                                         
                         (5) สําเนาหนังสืออนุมัติการอบรมหรือบรรยายพิเศษ   หรือสําเนาคําสั่งให๎เปิดการอบรมหรือบรรยาย
พิเศษ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (6) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารํวมการอบรมหรือบรรยายพิเศษ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง     
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       2.5 การอบรมบุคคลภายนอก40 
           หลักเกณฑ์ 
               1) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก  หมายถึง  การฝึกอบรมที่ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหน่ึงมิใชํบุคลากรของรัฐ 
เชํน การฝึกทบทวนกําลังประชาชน  การฝึกอบรมอาสาสมัครระวังภัย  การฝึกอบรมโครงการหมูํบ๎าน  ปชค. เป็นต๎น  
               2) การฝึกอบรมประชาชนในพ้ืนที่ปฏิบัติการ  ซึ่งไมํมีสถานที่ของสํวนราชการในสังกัด ทบ.  ให๎ใช๎สถานที่
สาธารณะของหมูํบ๎านหรือวัดหรือสถานที่ในการประกอบกิจทางศาสนาเป็นสถานที่ในการจัดการฝึกอบรม 
               3) คําอาหารวํางและเครื่องด่ืมตามหลักเกณฑ์ข๎อ 6  และคําอาหารตามหลักเกณฑ์ข๎อ 7  ให๎เบิกจํายสําหรับบุคคล
ตํอไปน้ี  คือ ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู๎มีเกียรติ  ผู๎ติดตาม  เจ๎าหน๎าท่ี  วิทยาการ  ผู๎เข๎ารับการอบรม 
และผู๎สังเกตการณ์  ได๎ตามความจําเป็น  
               4) คําเบี้ยเลี้ยงตามหลักเกณฑ์ข๎อ 8  ให๎จํายกับบุคคลที่มิใชํบุคลากรของรัฐ  ซึ่งต๎องสูญเสียรายได๎ในห๎วงเวลาท่ีเข๎า
รับการอบรม(ห๎ามจํายเบี้ยเลี้ยงให๎กับนักเรียน  นักศึกษา)  โดยต๎องพิจารณาถึงความจําเป็น  เหมาะสม    สําหรับผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมเป็นข๎าราชการ  ลูกจ๎าง  พนักงานราชการในสังกัด ทบ. ให๎เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามหลักเกณฑ์และอัตราแหํงพระราช
กฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ฯ  โดยมีเงื่อนไขเชํนเดียวกับการฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ  
               5) การเบิกจํายคําพาหนะสําหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่มิใชํบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ข๎อ 10.2.1 ให๎หนํวยที่
จัดการฝึกอบรมเป็นผู๎พิจารณาให๎เบิกจํายตามท่ีจํายจริง  หรือให๎เบิกในลักษณะเหมาจํายในประเภทเดียวตลอดระยะเวลาการ
ฝึกอบรม  กรณีให๎เบิกจํายตามท่ีจํายจริง  ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมจะต๎องแสดงหลักฐานการจํายจริงคําพาหนะ  หากไมํมีหลักฐาน
ให๎บุคคลดังกลําวทําใบรับรองการจํายเงิน (บก.111) โดยชี้แจงรายละเอียดการเดินทาง 
               6) การเบิกคําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกให๎ใช๎แบบใบสําคัญรับเงินคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ตามเอกสารหมายเลข 2 ท๎ายระเบียบฯ ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดเป็นหลักฐานการจําย  กรณีให๎เบิกจํายคํา
ยานพาหนะตามท่ีจํายจริงต๎องมีหลักฐานการจํายตามข๎อ 5) ประกอบการเบิกจํายด๎วย 
             อัตรา 

ลําดับ รายการ หลักเกณฑ์และอัตราการจําย 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิด และตกแตํงสถานที ่
คําวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ 
คําใช๎จํายในการจัดทําเอกสาร  ตํารา 
คําพิมพ์และเขียนในประกาศนียบัตร (รวมซอง) 
คําสมนาคุณวิทยากร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่มในพิธีเปิด-ปิด 
คําอาหาร  เทําที่จํายจริง  ไมํเกินอัตราที่กําหนด 
7.1 จัดอาหารครบทุกม้ือ 
7.2 จัดอาหารไมํครบทุกม้ือ 
      7.2.1  ม้ือเช๎า 
      7.2.2  ม้ือกลางวัน 
      7.2.3  ม้ือเย็น 
คําเบี้ยเลี้ยง สําหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมิใชํบุคลากร   
ของรัฐกรณีไมํจัดอาหารหรือจัดให๎บางสํวน 
8.1 ไมํจัดอาหารทั้ง  3  ม้ือ 
 
8.2 จัดอาหาร  1 ม้ือ 
 
8.3 จัดอาหาร  2 ม้ือ 
 
 
 
 

- เทําที่จํายจริง  ไมํเกิน  500.- บาท 
- เทําที่จํายจริง  ตามความจําเป็นในลักษณะประหยัด 
- เทําที่จํายจริง  ตามความจําเป็นในลักษณะประหยัด 
- เทําที่จํายจริง   ไมํเกินใบละ  15.- บาท 
- ตามข๎อ 2.1 
- เทําที่จํายจริง  ไมํเกิน 20.-บาท ตํอคนตํอคร่ึงวัน 
 
- ไมํเกินคนละ 160.- บาท ตํอวัน 
 
- ไมํเกินคนละ  40.- บาท 
- ไมํเกินคนละ  60.- บาท 
- ไมํเกินคนละ  60.- บาท 
 
 
- ให๎เบิกจํายคําอาหารในลักษณะเหมาจําย 
  ไมํเกินคนละ  160.- บาทตํอวัน 
- ให๎เบิกจํายคําอาหารในลักษณะเหมาจํายตามสัดสํวน 
  ของอัตราตามข๎อ 7.2 
- ให๎เบิกจํายคําอาหารในลักษณะเหมาจํายตามสัดสํวน 
  ของอัตราตามข๎อ 7.2 
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9. 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 

คําเชําที่พัก 
 
 
 
คํายานพาหนะ 
10.1 กรณีจัดยานพาหนะ : กํอน  ระหวําง  หรือหลังการ 
         ฝึกอบรมให๎กับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
 
10.2 กรณีไมํจัดยานพาหนะให๎กับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
       10.2.1  ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมิใชํบุคลากรของรัฐ 
 
 
 
       10.2.2  ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเป็นข๎าราชการ  ลูกจ๎าง   
                  พนักงานราชการในสังกัด ทบ. 
 
 
คําใช๎จํายวัสดุประกอบการอบรม  ได๎แกํ  หมวก  ผ๎าพันคอ 
เสื้อ 

- ให๎ดําเนินการเฉพาะกรณีที่จําเป็นโดยให๎จัดที่พักใน 
  สถานที่ของสํวนราชการกํอนเป็นลําดับแรก เว๎นกรณี 
  ที่สํวนราชการไมํสามารถจัดที่พักให๎ได๎  ให๎เบิกจําย 
  ลักษณะเหมาจํายไมํเกิน 100.- บาท/คน/วัน 
 
- ให๎จัดยานพาหนะตามสิทธิของนายทหารชั้นประทวน    
  โดยให๎เบิกจํายได๎เทําที่จํายจริงตามความจําเป็นและ 
  ประหยัด 
 
- ให๎เบิกคําพาหนะโดยสารประจําทางได๎เทําที่จํายจริง  
  ตามสิทธิของนายทหารชั้นประทวน 
- หรือให๎เบิกคําพาหนะเหมาจํายสําหรับวันที่มีการเดินทาง 
  ไมํเกินคนละ 80.- บาทตํอวัน 
- ให๎เบิกคําพาหนะโดยสารประจําทางได๎เทําที่จํายจริง 
  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว๎ในพระราช   
  กฤษฎีกา ในการเดินทางไปราชการฯ  ยกเว๎น คําพาหนะ  
  โดยสารเคร่ืองบินและคําพาหนะรับจ๎าง  ห๎ามเบิกจําย 
- เทําที่จํายจริง  ตามจําเป็น  ลักษณะประหยัด 

               การเบิกจ่าย  (ตามข๎อ 2.5.1 – 2.5.6  ถ๎ารวมฎีกากันได๎ก็ให๎รวมเบิกเป็นฎีกาเดียวเพ่ือลดหลักฐานที่ซ้ําซ๎อน) 
               2.5.1 รายการตามข้อ 1, 2, 3, 4 และ 11   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้    
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                        
                         (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ /จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ  และรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (5) ใบสั่งซื้อ /จ๎าง  (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                         (6) สําเนารายละเอียดจํานวนสิ่งของ จํานวนคน  และจํานวนเงิน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (7) รายงานการตรวจรับพัสดุ     
                         (8) สําเนารายงานขอเบิกเงิน   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง       
                         (9) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                         (10) สําเนาหนังสืออนุมัติการอบรมบุคคลภายนอก  หรือสําเนาคําสั่งเปิดการอบรมบุคคลภายนอก  พร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (11) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการอบรม  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                       

               2.5.2 รายการตามข้อ 5   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้         
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น  (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                         (5) รายละเอียดการบรรยายเป็นชั่วโมง  พร๎อมมีผู๎รับรองโดยเจ๎าหน๎าท่ีผู๎รับผิดชอบการจัดอบรม
บุคคลภายนอก 
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                         (6) สําเนาหนังสืออนุมัติการอบรมบุคคลภายนอก   หรือสําเนาคําสั่งเปิดการอบรมบุคคลภายนอก  พร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (7) สําเนาคําสั่งแตํงต้ังวิทยากรอบรมบุคคลภายนอก  หรือสําเนาหนังสือเชิญและตอบรับการเชิญมาเป็น
วิทยากรอบรมบุคคลภายนอก  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

              2.5.3 รายการตามข้อ 6 และ 7   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้     
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                         (4) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                         (5) ใบแจ๎งรายการคําใช๎จํายระหวํางการอบรมบุคคลภายนอก 
                         (6) สําเนาหนังสืออนุมัติการอบรมบุคคลภายนอก   หรือสําเนาคําสั่งเปิดการอบรมบุคคลภายนอก  พร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (7) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการอบรม  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                  

              2.5.4 รายการตามข้อ 8   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้        
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                    
                         (4) บันทึกรายการเดินทางและยอดเงินคําเบี้ยเลี้ยงลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1)   
                         (5) บันทึกรายการเงินเบี้ยเลี้ยงลงในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 
สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  โดยแจงรายละเอียดตามตารางข๎อ 8.1 และหรือ 8.2 และหรือ 8.3  แล๎วแตํกรณี                      
                         สําหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเป็นข๎าราชการ  ลูกจ๎าง  พนักงานราชการในสังกัด ทบ. ให๎เบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางตามหลักเกณฑ์และอัตราแหํงพระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ฯ  โดยมีเงื่อนไขเชํนเดียวกับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                         (6) สําเนาหนังสืออนุมัติการอบรมบุคคลภายนอก   หรือสําเนาคําสั่งเปิดการอบรมบุคคลภายนอก   
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (7) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการอบรม   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                       

               2.5.5 รายการตามข้อ 9 กรณีหน่วยไม่สามารถจัดที่พักให้ได้  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  
ดังนี้ 
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                    
                         (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   ประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                         (5) สําเนาหนังสืออนุมัติการอบรมบุคคลภายนอก  หรือสําเนาคําสั่งเปิดการอบรมบุคคลภายนอก  พร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (6) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการอบรม  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                       
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               2.5.6 รายการตามข้อ 10   ค่าพาหนะ  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
                     (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                               
                         (4) กรณีให๎เบิกจํายตามท่ีจํายจริง   ใช๎ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) โดยชี้แจงรายละเอียด
การเดินทางและจํานวนเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                         (5) กรณีเหมาจํายวันที่มีการเดินทาง (ไมํเกินคนละ 80 บาทตํอวัน)  ใช๎ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)  พร๎อม
ประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว                                         
                         (6) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎มีการอบรมบุคคลภายนอก  หรือสําเนาคําสั่งเปิดการอบรมบุคคลภายนอก 
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (7) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการอบรม   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                  

      2.6 การฝึกศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรอ่ืน ๆ41 
               หลักเกณฑ์ 
               1) การฝึกศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรอื่น ๆ หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู๎ด๎วย
การศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรที่ ทบ. อนุมัติ (ไมํครอบคลุมหลักสูตรการผลิตกําลังพล) เชํน  หลักสูตรของเหลําและสาย
วิทยาการ, กรม ฝสธ., ยศ.ทบ. และ สบส. เป็นต๎น  และให๎รวมถึงการดูงานที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรด๎วย  
               2) คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  ตามหลักเกณฑ์ข๎อ 5  ให๎เบิกจํายสําหรับประธานในพิธีเปิด-ปิด หลักสูตรผู๎เข๎ารับ
การฝึกศึกษา  แขกผู๎มีเกียรติ และเจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎องตามความจําเป็น 
               3) คําอาหาร  ตามหลักเกณฑ์ข๎อ 8  ให๎เบิกจํายเฉพาะผู๎เข๎ารับการศึกษา  ท้ังน้ีได๎ปรับเพ่ิมอัตราคําอาหารกรณีที่
ต๎องจัดอาหารครบทุกมื้อ  จากที่กําหนดในมาตรการประหยัดงบประมาณเพ่ือให๎เกิดความเหมาะสม 
               4) คํารับรอง  ตามหลักเกณฑ์ข๎อ 13  ผู๎บังคับบัญชา  อาจารย์  เจ๎าหน๎าท่ี  และนายทหารนักเรียนที่เข๎ารํวมในงาน
เลี้ยง  จะต๎องเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางลดลงตามสํวนของอาหารที่จัดเลี้ยง  กลําวคือ  อาหาร 1 มื้อ เทํากับ 1 ใน 3  สํวนของคํา
เบี้ยเลี้ยง 
               5) การฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรอื่น ๆ  งดเบิกจํายคําพาหนะรับจ๎างตาม
มาตรการประหยัด ทบ. 
               6) ข๎อ 12 และข๎อ 13  อยํูระหวํางการขอทําความตกลง กค. เมื่อได๎รับอนุมัติหลักการจะแจ๎งให๎ทราบในโอกาส
ตํอไป 
               อัตรา 

ลําดับ รายการ หลักเกณฑ์และอัตราการจําย 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
 
 

คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิด รวมคําตกแตํงสถานที ่
คําวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ (คําเคร่ืองชํวยฝึก
สิ้นเปลือง) 
คําใช๎จํายเก่ียวกับเอกสาร  ตํารา 
คําพิมพ์และเขียนในประกาศนียบัตร (รวมซอง) 
คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม เฉพาะพิธีเปิด-ปิด 
คําเคร่ืองดื่มวิทยากร 
คําสมนาคุณวิทยากร 
คําอาหาร เทําที่จํายจริงไมํเกินอัตราที่กําหนด 
8.1 การฝึกศึกษาในห๎องเรียน  ให๎จัดอาหารเพียง 1 ม้ือ 
     (ม้ือกลางวัน) ทุกระดับเทํากัน 
 

- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 1,000.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ตามเกณฑ์ที่ ทบ.กําหนด 
 
- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็นในลักษณะประหยัด 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกินใบละ 15.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกินคนละ 20.-บาทตํอคร้ัง 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกินคนละ 20.-บาทตํอคร่ึงวัน 
- ตามข๎อ 2.1 
 
- ไมํเกินคนละ 75.-บาท 
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11. 
 

 
 
 
 
 
 

 
12. 
 

13. 
 

14. 
 
 

8.2 การฝึกศึกษาหลักสูตรที่กําหนดให๎มีการฝึกปฏิบัติใน 
     เวลากลางคืน โดยผู๎เข๎ารับการฝึกศึกษาต๎องพักอยูํ  
     รวมกันตลอดหลักสูตร เชํน หลักสูตรการรบแบบจูํโจม    
     หรือหลักสูตรสํงทางอากาศ หลักสูตรทหารเสือ และ 
     หลักสูตรพิเศษอ่ืนที่มีลักษณะดังกลําวข๎างต๎น 
      8.2.1 วันที่มีการฝึกศึกษาให๎จัดอาหารครบทุกม้ือ 
      8.2.2 วันเปิด-ปิด การฝึกศึกษาให๎จัดอาหารในม้ือ 
              ท่ีจําเป็น 
 
8.3 การดูงาน  การออกฝึกระหวํางการฝึกศึกษาใน 
     ประเทศและตํางประเทศ 
 
 
คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง อัตราและหลักเกณฑ์การจํายให๎ปฏิบัติ
ตาม พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2526  และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 
9.1 กรณีไมํมีการจัดอาหาร 
9.2 กรณีมีการจัดอาหาร 
     9.2.1 จัดอาหารครบทุกม้ือ 
     9.2.2 จัดอาหาร  2  ม้ือ 
 
     9.2.3 จัดอาหาร  1  ม้ือ 
 
คําเชําที่พัก 
10.1 การฝึกศึกษาในห๎องเรียน 
 
 
 
 
10.2 การดูงาน การออกฝึก ระหวํางการฝึกศึกษา 
คําของสมนาคุณในการดูงานในประเทศตามหลักสูตรการ
ฝึกศึกษา 
11.1 ประเภท ก 
11.2 ประเภท ข 
 
 
 
 
 
คําของสมนาคุณในการดูงานตํางประเทศตามหลักสูตร 
วทบ.และหลักสูตร รร.สธ.ทบ. 
คํารับรองในการเดินทางไปดูงานตํางประเทศตามหลักสูตร 
วทบ.และหลักสูตร รร.สธ.ทบ. 
คําใช๎จํายอ่ืนที่จําเป็นต๎องจํายเน่ืองในการเดินทางไปดูงาน
ตํางประเทศ เชํน คําธรรมเนียมสนามบิน คําธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง ฯลฯ 

 
 
 
 
 
- ไมํเกินคนละ 190.-บาทตํอวัน 
- ม้ือเช๎า        ไมํเกินคนละ 40.-บาท 
- ม้ือกลางวัน  ไมํเกินคนละ 75.-บาท 
- ม้ือเย็น        ไมํเกินคนละ 75.-บาท 
- งดเบิกคําอาหารและให๎เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตาม 
  หลักเกณฑ์และอัตราแหํง พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จําย      
  ในการเดินทางไปราชการฯ  สําหรับคําเคร่ืองแตํงกาย 
  งดเบิกทุกหลักสูตร 
 
 
 
- จํายเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่มีสิทธิได๎รับ 
 
- งดจํายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
- จํายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  ที่มีสิทธิได๎รับ 
- จํายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
   ที่มีสิทธิได๎รับ 
 
- งดเบิก ทั้งน้ีให๎สํวนราชการผู๎จัดการศึกษาจัดหาที่พัก  
   ให๎กับผู๎เข๎ารับการศึกษาที่มาจากตํางจังหวัดโดยไมํคิด 
   คําใช๎จําย  หากไมํสามารถดําเนินการได๎  ให๎ขอรับการ 
   สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเป็นรายกรณีในลักษณะ 
   เหมาจําย  อัตรา 100.-บาท/คน/วัน  
- ตามข๎อ 2.2.1 
 
 
-  1,500.-บาท 
-  1,000.-บาท 
หมายเหต ุจํานวนสถานที่ดูงาน พิจารณาจากระยะเวลา 
ของหลักสูตร 
- ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ถึง 3 เดือน ให๎ไมํเกิน 2 แหํง              
- ระยะเวลาของหลักสูตร 3 ถึง 6 เดือน ให๎ไมํเกิน 5 แหํง 
- ระยะเวลาของหลักสูตร 6 เดือนขึ้นไป ให๎ไมํเกิน 12 แหํง 
- เทําที่จํายจริง สถานที่ละไมํเกิน 1,500.-บาท 
 
- เทําที่จํายจริง ประเทศละ 1 คร้ัง ในวงเงินไมํเกินคนละ 
  800.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ตามท่ีหนํวยงานที่เก่ียวข๎องเรียกเก็บ 
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                การเบิกจ่าย  (ตามข๎อ 2.6.1 – 2.6.8  ถ๎ารวมฎีกากันได๎ก็ให๎รวมเบิกเป็นฎีกาเดียวเพ่ือลดหลักฐานที่ซ้ําซ๎อน) 
               2.6.1 รายการตามข้อ 1, 2, 3, 4, 11 และ 12   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้    
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                        
                         (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ /จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ  และรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (5) ใบสั่งซื้อ /จ๎าง   (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                         (6) รายงานการตรวจรับพัสดุ     
                         (7) สําเนารายงานขอเบิกเงิน   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง       
                         (8) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                         (9) สําเนาคําสั่งเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร………และบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  พร๎อมรับรอง
สําเนาถูกต๎อง                       

                2.6.2 รายการตามข้อ 7   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้         
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น  (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                         (5) รายละเอียดการบรรยายเป็นชั่วโมง  พร๎อมมีผู๎รับรองโดยเจ๎าหน๎าท่ีผู๎รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมฯ 
                         (6) สําเนาคําสั่งเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร……… พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                       
                         (7) สําเนาคําสั่งแตํงต้ังวิทยากร  หรือสําเนาหนังสือเชิญและตอบรับการเชิญมาเป็นวิทยากร  พร๎อมรับรอง
สําเนาถูกต๎อง 

               2.6.3 รายการตามข้อ 5, 6, 8.1 และ 8.2   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้     
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                         (4) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                         (5) ใบแจ๎งรายการคําใช๎จํายระหวํางการฝึกอบรมฯ 
                         (6) สําเนาคําสั่งเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร………และบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  พร๎อมรับรอง
สําเนาถูกต๎อง     

                2.6.4 รายการตามข้อ 9   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้                            
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                    
                         (4) บันทึกรายการเดินทางและยอดเงินคําเบี้ยเลี้ยงลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1)   
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                         (5) บันทึกรายการเงินเบี้ยเลี้ยงลงในชํองหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน  โดยแจงรายละเอียดตามตารางข๎อ 9.1 และหรือ 9.2.2 และหรือ 9.2.3  
แล๎วแตํกรณี  พร๎อมประทับตราจํายเงินแล๎ว 
                         (6) สําเนาคําสั่งเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร………และบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  พร๎อมรับรอง
สําเนาถูกต๎อง 
                         (7) กรณีเดินทางไปศึกษาดูงานให๎แนบสําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการ  และบัญชีรายชื่อผู๎เดินทาง  พร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง  
                         (8) ตามข๎อ 7)  ให๎แนบหนังสือรับรองเดินทางไปราชการจากหนํวยที่เข๎าไปศึกษาดูงานด๎วย 

               2.6.5 รายการตามข้อ 10.1 กรณีไม่สามารถจัดที่พักให้ได้  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
ดังนี้ 
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                    
                         (4) บันทึกรายการเดินทางและยอดเงินคําเชําท่ีพักเหมาจํายลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 1)   
                         (5) บันทึกรายการเงินคําเชําท่ีพักเหมาจํายลงในชํองหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน   
                         (6) สําเนาคําสั่งเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร………และบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  พร๎อมรับรอง
สําเนาถูกต๎อง     

               2.6.6 รายการตามข้อ 10.2   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  
                         (4) บันทึกรายการเดินทางและยอดเงินคําเชําท่ีพักลงในใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 1)   
                         (5) บันทึกรายการเงินคําเชําท่ีพักลงในชํองหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708 สํวนที่ 2) เป็นรายบุคคลและลงนามรับเงิน   
                         (4) ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ๎งรายการของโรงแรม (folio) หรือที่พักแรมที่มีข๎อความแสดงวําได๎รับชําระเงิน
คําเชําท่ีพักเรียบร๎อยแล๎ว  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว                                         
                         (5) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงาน  และบัญชีรายชื่อผู๎เดินทางไป   พร๎อมรับรองสําเนา
ถูกต๎อง 
                         (6) หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการจากหนํวยงานที่ไปศึกษาดูงาน 

               2.6.7 รายการตามข้อ 13  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                         (4) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
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                         (5) ใบแจ๎งรายการคําใช๎จํายในการเลี้ยงรับรอง 
                         (6) คําแปลเอกสารตามข๎อ (4)  พร๎อมมีผู๎รับรองแปลถูกต๎อง 
                         (7) สําเนาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่เดินทางไปราชการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง   
                         (8) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการดูงานตํางประเทศและบัญชีรายชื่อผู๎รํวมเดินทาง /รับรองสําเนาถูกต๎อง  

               2.6.8 รายการตามข้อ 14  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                         (4) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว  
                         (5) เอกสารตามข๎อ (4)  ถ๎าเป็นภาษาตํางประเทศ  ให๎จัดทําคําแปลและมีผู๎รับรองแปลถูกต๎อง และถ๎าเป็น
สกุลเงินตํางประเทศ  ให๎แนบสําเนาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่เดินทางไปราชการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง   
                         (6) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการดูงานตํางประเทศและบัญชีรายชื่อผู๎รํวมเดินทาง /รับรองสําเนาถูกต๎อง 

------------------------------------------------------------ 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน42 
      ผู้มีสิทธิได้แก่  บุคลากรของรัฐ  กลําวคือ 
            1) ข๎าราชการทหารตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการทหาร   
            2) พนักงานของสํวนราชการ  เชํน  พนักงานราชการ 
            3) ลูกจ๎างของสํวนราชการ  ได๎แกํ  ลูกจ๎างประจํา และลูกจ๎างชั่วคราว  ทั้งที่จ๎างจากเงินในงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 
    หลักเกณฑ์ 43               
            1) การจัดงานตําง ๆ หมายถึง งานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ เชํน   
การจัดงานนิทรรศการ  การจัดงานแถลงขําว  การจัดการประกวดหรือแขํงขัน หรือการจัดกิจกรรมตําง ๆ ซึ่งได๎รับอนุมัติ
หลักการจาก ผบ.ทบ.          
            2) การจัดงานตามข๎อ 1)  ให๎เบิกจํายคําใช๎จํายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  ตามความจําเป็นในแตํละประเภทงาน 
            3) กรณีหนํวยงานผู๎จัดมีความจําเป็นต๎องเบิกจํายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคําเชําท่ีพักให๎กับเจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง        
ให๎หนํวยถือปฏิบัติ  ดังน้ี 
                 3.1) คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ให๎เบิกจํายตามอัตราและหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2526 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมกลําวคือ  กรณีมีการจัดอาหาร 1 มื้อ ให๎เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
2  ใน  3  ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่มีสิทธิได๎รับ 
                3.2) คําเชําท่ีพัก  ให๎เบิกจํายคําเชําท่ีพักของเจ๎าหน๎าท่ีทุกระดับชั้นยศ  เทําท่ีจํายจริง ตามอัตราท่ี ทบ.กําหนด ใน
มาตรการประหยัดงบประมาณ  กรณีเดินทางไปราชการ  
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     3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของหน่วยใน ทบ .44 
           อัตรา 

ลําดับ รายการ หลักเกณฑ์และอัตราการจําย 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

 
3. 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
9. 

คําใช๎จํายพิธีทางศาสนา 
1.1 พิธีทางศาสนาพุทธ 
1.2 พิธีพราหมณ์ 
คํารับรองผู๎รํวมงานและเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎องตามความจําเป็น เหมาะสม 
2.1 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 
2.2 คําอาหารกลางวันและเคร่ืองดื่ม 
2.3 คําอาหารกลํองและเคร่ืองดื่ม 
2.4 คําเคร่ืองดื่มตลอดงาน 
คําใช๎จํายเก่ียวกับการแสดง 
3.1 คําดนตรีและนักร๎อง 
3.2 คําการแสดงนาฏศิลป์หรือศิลปวัฒนธรรมไทย 
คําใช๎จํายเก่ียวกับสถานที่และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นและเก่ียวข๎อง ได๎แกํ 
4.1 คําเชําสถานที่จัดงาน 
4.2 คําตกแตํงสถานที ่
4.3 คําเชําและคําบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน 
4.4 คําใช๎จํายในการจัดสร๎างสถานที่  รวมคําติดตั้งและคําร้ือถอน 
4.5 คําเชํารถไฟฟูาสํารอง 
4.6 คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ  จัดบอร์ดนิทรรศการ 
คําวัสดุตําง ๆ ที่ใช๎หรือเก่ียวข๎องในการจัดงาน 
 
คําใช๎จํายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 
 
คําเชํารถสุขา 
 
คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่รถสุขา 
คําใช๎จํายในการจัดประกวดหรือแขํงขันตําง  ๆ
9.1 คําตอบแทนกรรมการตัดสิน 
    9.1.1 บุคคลที่เป็นข๎าราชการหรือลูกจ๎างของทางราชการ ซ่ึงไมํมีหน๎าที ่
            ความรับผิดชอบในการจัดงานดงักลําว 
    9.1.2 บุคคลที่มิได๎เป็นข๎าราชการหรือลูกจ๎างของทางราชการ 
9.2 คําโลํ หรือถ๎วยรางวัล หรือรางวัล มอบให๎ผู๎ชนะการประกวด  
     หรือแขํงขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ 
9.3 คําจัดทําปูายชื่อผู๎เข๎าแขํงขัน ใบประกาศเกียรติคุณหรือ 
     เกียรติบัตร 

 
- เทําที่จํายจริงภายในวงเงินไมํเกิน 15,000.-บาท 
- เทําที่จํายจริงภายในวงเงินไมํเกิน 25,000.-บาท 
 
- เทําที่จํายจริง คนละไมํเกิน 20.-บาท 
- เทําที่จํายจริง คนละไมํเกิน 50.-บาท 
- เทําที่จํายจริง คนละไมํเกิน 40.-บาท 
- เทําที่จํายจริง คนละไมํเกิน 10.-บาท 
 
- เทําที่จํายจริง ภายในวงเงินไมํเกิน 5,000.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ภายในวงเงินไมํเกิน 6,000.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็น  เหมาะสม  และ 
  ประหยัด 
 
 
 
 
 
- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็น  เหมาะสม  และ 
  ประหยัด  
- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็น  เหมาะสม  และ 
  ประหยัด 
- เทําที่จํายจริง ตามอัตราที่หนํวยงานที่ให๎บริการ 
  เรียกเก็บ 
- เทําที่จํายจริง คนละ วันละ ไมํเกิน 200.-บาท 
 
 
- อัตราไมํเกิน 400.-บาท/คน/วัน 
 
- อัตราไมํเกิน 800.-บาท/คน/วัน 
- ผู๎ชนะการแขํงขัน ชิ้นละไมํเกิน 1,500.-บาท 
  รองชนะเลิศ ชิ้นละไมํเกิน 1,000.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็น  เหมาะสม  และ 
  ประหยัด 

             การเบิกจ่าย   (ตามข๎อ 3.1.1 – 3.1.3  ถ๎ารวมฎีกากันได๎ก็ให๎รวมเบิกเป็นฎีกาเดียวเพ่ือลดหลักฐานที่ซ้ําซ๎อน) 
             3.1.1 รายการตามข้อ 1, 8 และ 9.1  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
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                         (4) ใบสําคัญรับเงิน กง.2  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                         (5) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎มีการจัดงานหรือสําเนาคําสั่งจัดงาน  และรายละเอียดการจัดงาน  พร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง                       

               3.1.2 รายการตามข้อ 3, 4, 5, 6, 7, 9.2 และ 9.3 ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                        
                         (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ /จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ  และรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (5) ใบสั่งซื้อ /จ๎าง   (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                         (6) รายงานการตรวจรับพัสดุ      
                         (7) สําเนารายงานขอเบิกเงิน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง    
                         (8) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                         (9) สําเนาหนังสืออนุมัติจัดงานหรือสําเนาคําสั่งให๎จัดงาน  และรายละเอียดการจัดงาน  พร๎อมรับรอง
สําเนาถูกต๎องด๎วย 

               3.1.3 รายการตามข้อ  2   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้                     
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                         (4) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                         (5) ใบแจ๎งรายการคําใช๎จํายระหวํางการจัดงาน 
                         (6) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎มีการจัดงานหรือสําเนาคําสั่งจัดงาน   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                       
                         (7) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารํวมงาน /รับรองสําเนาถูกต๎อง   หากเป็นการจัดงานที่มีลักษณะเปิดกว๎างมี
บุคคลภายนอกเข๎ารํวมงาน  ให๎ผู๎จัดงานรับรองยอดผู๎เข๎ารํวมงานในข๎อ (5) 

      3.2 ค่าใช่จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย45 
             อัตรา 

ลําดับ รายการ หลักเกณฑ์และอัตรา 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

คําใช๎จํายพิธีทางศาสนา 
1.1 ระดับกองพัน 
1.2 ระดับกรม 
1.3 ระดับกองพล, มทบ., และ จทบ. 
คํารับรองผู๎รํวมงานและเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง 
2.1 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 
2.2 คําอาหารรวมเคร่ืองดื่ม 
คําวัสดุตําง ๆ ที่ใช๎ในการจัดงาน 

 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน  5,000.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน  8,000.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 10,000.-บาท 
 
- เทําที่จํายจริง คนละไมํเกิน 20.-บาท 
- เทําที่จํายจริง คนละไมํเกิน 75.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็น 
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           การเบิกจ่าย   (ตามข๎อ 3.2.1 – 3.2.3  ถ๎ารวมฎีกากันได๎ก็ให๎รวมเบิกเป็นฎีกาเดียวเพ่ือลดหลักฐานที่ซ้ําซ๎อน)         

               3.2.1 รายการตามข้อ 1   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                         (4) ใบสําคัญรับเงิน กง.2  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                         (5) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎มีการจัดงานวันคล๎ายวันสถาปนาหนํวยหรือสําเนาคําสั่งจัดงาน ฯ  และ
รายละเอียดการจัดงาน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง     

               3.2.2 รายการตามข้อ 2   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้    
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                         (4) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                         (5) ใบแจ๎งรายการคําใช๎จํายระหวํางการจัดงาน 
                         (6) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎มีการจัดงานวันคล๎ายวันสถาปนาหนํวยหรือสําเนาคําสั่งจัดงานฯ  และ
รายละเอียดการจัดงาน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                       
                         (7) สําเนาบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารํวมงานและเจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง    

               3.3.3 รายการตามข้อ 3    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้
                         (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  
การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                         (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                         (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                        
                         (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ /จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ  และรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                         (5) ใบสั่งซื้อ /จ๎าง   (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                         (6) รายงานการตรวจรับพัสดุ  และขอเบิกเงิน        
                         (7) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                         (8) สําเนาหนังสืออนุมัติจัดงานวันคล๎ายวันสถาปนาหนํวยหรือสําเนาคําสั่งให๎จัดงาน  และรายละเอียดการ
จัดงาน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎องด๎วย 

------------------------------------------------------------ 
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4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ 46 
      ผู้มีสิทธิได้แก่ บุคลากรของรัฐ  กลําวคือ 
            1) ข๎าราชการทหารตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการทหาร   
            2) พนักงานของสํวนราชการ  เชํน  พนักงานราชการ 
            3) ลูกจ๎างของสํวนราชการ  ได๎แกํ  ลูกจ๎างประจํา และลูกจ๎างชั่วคราว  ทั้งที่จ๎างจากเงินในงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ             
       หลักเกณฑ์ 47      
            1) การประชุมระหวํางประเทศ  หมายถึง  การประชุมหรือสัมมนาระหวํางประเทศที่สํวนราชการใน กห. จะต๎องถือ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการอนุมัติให๎เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.
2524 โดยการจัดประชุมดังกลําวจะต๎องได๎รับอนุมัติจาก รมว.กห.กํอน 
            2) ผู๎เข๎ารํวมประชุม  หมายถึง  ผู๎แทนประเทศไทยและผู๎แทนของตํางประเทศที่เข๎ารํวมประชุม 
            3) ผู๎แทนประเทศไทยในสํวนของ ทบ. จะต๎องได๎รับอนุมัติจาก ผบ.ทบ. 
            4) คําอาหารตามหลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย ฯ ข๎อ 8.2 กรณีจําเป็นต๎องจัดในชํวงกํอนและหรือหลังการประชุม  
ให๎ดําเนินการได๎ตามความจําเป็น 
            5) กรณีประชุมในสถานที่ราชการ และมีความจําเป็นต๎องให๎การรับรองผู๎แทนชาวตํางประเทศตลอดระยะเวลาการ
ประชุม ให๎หนํวยงานจัดการประชุมเบิกจํายคําอาหารได๎ตามหลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย ฯ ข๎อ 8.2 
            6) ผู๎เข๎ารํวมประชุมระหวํางประเทศ  รวมทั้งเจ๎าหน๎าท่ี  เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ  วิทยากร  ประธานใน
พิธีเปิดหรือปิดการประชุม  แขกผู๎มีเกียรติ  และผู๎ติดตามไมํมีสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  เน่ืองจากได๎กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราคําอาหาร  คําเชําท่ีพัก  และคํา
พาหนะไว๎เป็นการเฉพาะโดยไมํได๎อิงพระราชกฤษฎีกา ฯ                         

        อัตรา  ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ48 
ลําดับ รายการ หลักเกณฑ์และอัตราการจําย 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
 

6. 
7. 
 

 
8. 
 
 
 
 
 
 

คําใช๎จํายในพิธีเปิด- ปิด รวมคําตกแตํงสถานที ่
คําวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ 
คําเชําห๎องประชุมและหรือคําเชําอุปกรณ์ตําง ๆ  
คําเคร่ืองดื่ม ณ ทําอากาศยาน สําหรับผู๎แทนชาวตํางประเทศ และเจ๎าหน๎า 
ที่ฝุายไทยที่รํวมในการรับรอง 
คําเคร่ืองดื่มตามสถานที่ตําง ๆ สําหรับผู๎เข๎ารํวมประชุมและเจ๎าหน๎าที่ฝุาย 
ไทยที่มีหน๎าที่ในการรับรอง 
คําพวงมาลัย  ชํอดอกไม๎  สําหรับการต๎อนรับ ณ ทําอากาศยาน 
คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่มในพิธี เปิด-ปิด และระหวํางการประชุม 
7.1 จัดในสถานที่ราชการ 
7.2 จัดในสถานที่เอกชน 
คําอาหารและเคร่ืองดื่มระหวํางการประชุมสําหรับ  ประธาน  แขกผู๎มี
เกียรติ  ผู๎ติดตาม  เจ๎าหน๎าที่  เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ วิทยากร 
และผู๎เข๎ารํวมประชุม 
 
 
 
 

- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 1,000.-บาท 
- เทําที่จํายจริงตามความจําเป็นในลักษณะประหยัด 
- เทําที่จํายจริงตามความจําเป็นในลักษณะประหยัด 
- เทําที่จํายจริงอัตราคนละไมํเกิน 100.-บาท 
 
- เทําที่จํายจริงอัตราคนละไมํเกิน 120.-บาท 
  ตลอดระยะเวลาการประชุม 
- เทําที่จํายจริง พวงละ/ชํอละไมํเกิน 500.-บาท 
 
- เทําที่จํายจริงอัตราคนละไมํเกิน 25.-บาท/คร่ึงวัน 
- เทําที่จํายจริงอัตราคนละไมํเกิน 50.-บาท/คร่ึงวัน 
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13. 
14. 
 
 
 
 
 

 
15. 

 
16. 

8.1 จัดในสถานที่ราชการ  
8.2 จัดในสถานที่เอกชน 
 
 
 
คําอาหารสําหรับพลขับและเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 
คําใช๎จํายในการเลี้ยงรับรองในนาม ทบ. 
10.1 คําอาหาร  สําหรับผู๎เข๎ารํวมประชุม  ผู๎บังคับบัญชาชั้นสูง  เจ๎าหน๎าที ่
       ท่ีเก่ียวข๎อง 
      10.1.1 ม้ือกลางวัน (รวมเคร่ืองดื่มไมํมีแอลกอฮอล์) 
      10.1.2 ม้ือเย็น (รวมเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์และไมํมีแอลกอฮอล์) 
10.2 เงินรางวัลพนักงานเสิร์ฟ 
10.3 คําการแสดง เป็นการเผยแพรํสํงเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
      10.3.1 คําการแสดงนาฏศิลป ์
      10.3.2 คําคนตรีและนักร๎อง 
      10.3.3 คําดุริยางค์ไทย 
คําของขวัญ สําหรับผู๎เข๎ารํวมประชุมชาวตํางประเทศ 
11.1 หัวหน๎าคณะระดับหัวหน๎าสํวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทํา 
11.2 หัวหน๎าคณะระดับต่ํากวําหัวหน๎าสํวนราชการ 
11.3 ผู๎รํวมคณะ 
เงินรางวัลเจ๎าหน๎าที ่
12.1 เจ๎าหน๎าที่ตํารวจนําขบวน 
      12.1.1 สัญญาบัตร 
      12.1.2 ต่ํากวําสัญญาบัตร 
12.2 เจ๎าหน๎าที่ ทบ. ที่ได๎รับแตํงตั้งให๎ปฏิบัติงานระหวํางการจัดการ 
       ประชุมเฉพาะวันท่ีปฏบิัตงิานไมํมีสิทธิไดรั๎บเบ้ียเลี้ยงเดนิทางตาม 
       พระราชกฤษฎกีาคาํใช๎จํายในการเดินทางไปราชการฯ และงดเบิก 
       คาํตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 
คําผํานทางดํวนพิเศษ 
คําเชําที่พัก กํอน ระหวําง และหลังการประชุม สําหรับผู๎แทนชาว
ตํางประเทศ ผู๎แทนไทย และเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง 
14.1 หนํวยงานผู๎จัดการประชุม จัดให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมและเจ๎าหน๎าที่ที ่
       เก่ียวข๎อง พักแรมรวมกัน 
14.2 หนํวยงานผู๎จัดการประชุม จัดที่พักให๎เฉพาะผู๎เข๎ารํวมประชุมชาว 
       ตาํงประเทศและเจ๎าหน๎าท่ีท่ีเก่ียวข๎อง 
 
คําใช๎จํายเก่ียวกับยานพาหนะ กํอน ระหวําง และหลังการประชุม 
 
คําใช๎จํายเก่ียวกับการกีฬา จํานวน  1  คร้ัง 

- เทําที่จํายจริงอัตราคนละไมํเกิน 150.-บาท 
- เทําที่จํายจริงอัตรา/ม้ือ/คน 
  ม้ือเช๎า        ไมํเกิน 150.-บาท 
  ม้ือกลางวัน  ไมํเกิน 300.-บาท 
  ม้ือเย็น        ไมํเกิน 400.-บาท 
- เทําที่จํายจริงคนละม้ือละไมํเกิน 50.-บาท 
 
 
 
- เทําที่จํายจริงคนละไมํเกิน 500.-บาท 
- เทําที่จํายจริงคนละไมํเกิน 800.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 500.-บาท 
 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 6,000.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 5,000.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 3,000.-บาท 
 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 2,500.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 1,500.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 1,000.-บาท 
 
 
- เทําที่จํายจริงคนละไมํเกิน 200.-บาท 
- เทําที่จํายจริงคนละไมํเกิน 100.-บาท 
- เทําที่จํายจริงคนละไมํเกิน  90.-บาท 
 
 
 
- เทําที่จํายจริงตามความจําเป็น 
 
 
- ให๎เบิกคําเชําที่พักเทําที่จํายจริง ตามความจําเป็น 
  อัตราคนละไมํเกิน 2,000.-บาทตํอวัน  
- ให๎เบิกคําเชําที่พักสําหรับบุคคลดังกลําวตาม 
  หลักเกณฑ์ข๎อ 14.1 สํวนผู๎เข๎ารํวมประชุมสังกัด  
  ทบ.ให๎เบิกคําเชําที่พักตามข๎อ 2.2.1 
- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็นในลักษณะ 
  ประหยัด 
- เทําที่จํายจริง ไมํเกิน 20,000.-บาท 

      การเบิกจ่าย   (ตามข๎อ 4.1 – 4.4  ถ๎ารวมฎีกากันได๎ก็ให๎รวมเบิกเป็นฎีกาเดียวเพ่ือลดหลักฐานที่ซ้ําซ๎อน)         
      4.1 รายการตามข้อ 1, 2, 3, 6, 10.3, 11 และ 15  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
              (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
              (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียดตามจํานวน
ใบสําคัญ  การลงนาม 
              (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                        
              (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ /จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ  และรับรองสําเนาถูกต๎อง 
              (5) ใบสั่งซื้อ /จ๎าง   (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
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              (6) รายงานการตรวจรับพัสดุ      
              (7) สําเนารายงานขอเบิกเงิน   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง      
              (8) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
              (9) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎จัดการประชุมระหวํางประเทศ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

       4.2 รายการตามข้อ 4, 5, 7, 8, 9 และ 10.1  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
              (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
              (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียดตามจํานวน
ใบสําคัญ  การลงนาม  
              (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
              (4) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
              (5) ใบแจ๎งรายการคําใช๎จํายกํอน ระหวําง และหลังการประชุม 
              (6) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎จัดการประชุมระหวํางประเทศ  โดยแนบรายชื่อผู๎เข๎ารํวมการประชุมและเจ๎าหน๎าท่ีฝุาย
ไทยที่รํวมให๎การรับรอง  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง     

       4.3 รายการตามข้อ 10.2, 12 และ13   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้                  
              (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
              (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียดตามจํานวน
ใบสําคัญ  การลงนาม  
              (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
              (4) ตามข๎อ 10.2 และ 12 ใช๎ใบสําคัญรับเงิน กง.2 หรือ กง.2.1  แล๎วแตํกรณี  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง /
จํายเงินแล๎ว  
              (5) ตามข๎อ 13 ใช๎หางต๋ัวคําผํานทางดํวน  
              (6) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎จัดการประชุมระหวํางประเทศ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
              (7) ตามข๎อ (4) ให๎แนบรายชื่อผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงานด๎วย   

       4.4 รายการตามข้อ 14  และ 16  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้

              (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
              (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียดตามจํานวน
ใบสําคัญ  การลงนาม  
              (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
              (4) ตามข๎อ 14 ใช๎ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ๎งรายการของโรงแรม (folio) หรือที่พักแรมที่มีข๎อความแสดงวําได๎รับ
ชําระเงินคําเชําท่ีพักเรียบร๎อยแล๎ว พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว                
              (5) ตามข๎อ 16 ใช๎ใบเสร็จรับเงินที่เป็นคําใช๎จํายเก่ียวกับการกีฬาพร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว                                      
              (6) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎จัดการประชุมระหวํางประเทศ  โดยแนบรายชื่อผู๎เข๎ารํวมการประชุมและเจ๎าหน๎าท่ีที่
เก่ียวข๎อง  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง   

       
------------------------------------------------------------ 
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5. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

       5.1 เบี้ยเลี้ยง 
          5.1.1 เบี้ยเลี้ยงพลทหารกองประจ าการและนักเรียนทหาร49 
                 อัตรา  

ประเภทเบี้ยเลี้ยงในสํวนของ ทบ. บาท/คน/วัน 
พลทหารกองประจําการ   75.- 
สิบตรีกองประจําการ และนักเรียนทหารซ่ึงเม่ือสําเร็จการศึกษาแล๎วจะบรรจุเป็นนายทหาร
ประทวน 

 
75.- 

นักเรียนทหารซ่ึงเม่ือสําเร็จแล๎วจะบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร 106.- 
ผู๎ต๎องขังและผู๎ถูกควบคุมตัว 52.- 
เบี้ยเลี้ยงสนามทหารกองประจําการ 94.- 

                   การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
                             (1)  ฎีกาเบิกเงินอื่น  (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน/
การลงนาม/รหัสงบประมาณ/การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                       (3) ใบสําคัญรับเงินเบี้ยเลี้ยง (ทบ.581-067) (ใบสามสี)  / ตรวจดูจํานวนเงิน (คน x วัน x อัตราเบี้ยเลี้ยง) 
การลงนามครบถ๎วน  / ประทับตราจํายเงินแล๎ว 

                       (4) สําหรับเบี้ยเลี้ยงสนามทหารกองประจําการ (94.-บาท)  ให๎เพ่ิมเติมหลักฐานประกอบการเบิกจําย  ดังน้ี 
                            - สําเนาคําสั่งเดินทางราชการสนาม  พร๎อมบัญชีรายชื่อ และรับรองสําเนาถูกต๎อง 

                            - หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการสนามจาก ผบ.หนํวย          

                5.1.2 เบี้ยเลี้ยงพิเศษเจ้าหน้าท่ีประจ า บก.จม.50  (จม. = จัสแม็ก)  
                    อัตรา 

ชั้นยศ อัตราเบี้ยเลี้ยงพิเศษ/คน/เดือน 
1. พ.ท. ขึ้นไป 
2. ต่ํากวํา พ.ท. ลงมา 

1,500.- บาท 
1,200.- บาท 

                        การเบิกจ่าย    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน/การลงนาม/
รหัสงบประมาณ/การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                        (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                        (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                        (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  ประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                        (5) สําเนาคําสั่งให๎ไปปฏิบัติหน๎าท่ี นายทหารติดตํอ  ประจํา บก.จม.  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
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             5.1.3 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายส าหรับแพทย ์51  
                   อัตรา 

ประเภท อัตรา / คน / เดือน 
1.เขตปกต ิ
   1.1 ปฏิบัติงานในปีแรก 
   1.2 ปฏิบัติงานในปีตํอไป 
2. เขตอันตรายและทุรกันดาร 
   2.1 ปฏิบัติงานในปีแรก 
   2.2 ปฏิบัติงานในปีตํอไป 
3. พื้นที่สนาม / 3 จชต. 

 
2,000.- บาท 
2,200.- บาท 

 
2,500.- บาท 
2,700.- บาท 
10,000.- บาท 

                       การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 

                             (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน/การลงนาม/
รหัสงบประมาณ/การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  การลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)    ประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว            
                       (5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) สําเนาคําสั่ง ทบ. ให๎ปฏิบัติหน๎าท่ีในตําแหนํงนายแพทย์ของหนํวย   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

               5.1.4 เบี้ยเลี้ยงนักศึกษาวิชาทหารฝึกนอกท่ีต้ัง52 
                 อัตรา    คนละ 106.-บาท/วัน 
                 การเบิกจ่าย    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) – ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน/การลงนาม/
รหัสงบประมาณ/การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1 ) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                       (5) สําเนาคําสั่งฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจําป ี  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) สําเนาบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารทําการฝึก (แยกเป็นสถาบัน)  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง     
                       (7) หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการโดยหนํวยฝึกรับรอง 

      5.2 ค่าอาหาร 
                 5.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม53

   

                             หลักเกณฑ์ 
                             5.2.1.1 กรณีหนํวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข๎าดูงานหรือเย่ียมชมสํวนราชการ 
                       5.2.1.2 กรณีการตรวจเย่ียมหรือตรวจราชการตามราชกิจปกติ 
                       5.2.1.3 กรณีการแถลงขําวของสํวนราชการ 
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                       5.2.1.4 กรณีการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค 
                       อัตรา    คนละไมํเกิน 20.-บาท 

                       การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 

                       (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   – ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน/การ
ลงนาม/รหัสงบประมาณ/การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม   
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                       (4) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎องและจํายเงินแล๎ว   
                       (5) ใบแจ๎งรายการคําใช๎จํายตามหลักเกณฑ์ข๎อ 5.2.1.1 – 5.2.1.4  
                       (6) สําเนาหนังสืออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารวํางและเครื่องด่ืม   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                      

                5.2.2 ค่าอาหารก าลังพลเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการณ์พระราชวัง และพระ
ต าหนัก54  
                 อัตรา    คนละ 30.- บาท/วัน    
                 การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี              
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   ระบุระยะเวลาท่ีเดินทางไปราชการ  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / 
จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการและบัญชรีายชื่อผู๎เดินทาง  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) หนังสือรับรองการเดินทางมาราชการของหนํวยปลายทางตํอท๎ายคําสั่ง ฯ หรือทําแยกเป็นอีกฉบับ   

          5.2.3 ค่าอาหารจัดเลี้ยงทหารก่อนปลดปล่อย55 
                 อัตรา    คนละ 20.- บาท 
                 การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ /จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ  และรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (5) ใบสั่งซื้อ /จ๎าง   (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                       (6) รายงานการตรวจรับพัสดุ      
                       (7) สําเนารายงานขอเบิกเงิน   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง    
                       (8) ใบแจ๎งยอดคําใช๎จํายในการจัดเลี้ยงพลทหารกํอนปลด   
                       (9) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
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             5.2.4 ค่าอาหารผู้เจ็บปุวย56
  (พลทหาร, ส.ต.กองประจําการและนักเรียนทหาร) 

                            อัตรา     คนละ 75.-บาท/วัน 
                      การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)    พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาใบสํงปุวยจากหนํวยต๎นสังกัด  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

          5.2.5 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ.57 
                 อัตรา    เทําท่ีจํายจริงไมํเกิน 75.-บาท/คน/วัน  (ในห๎องเรียน) 
                 การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน กง.2  หรือ กง.2.1 แล๎วแตํกรณี   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งให๎ข๎าราชการ ทบ. เข๎ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ.และบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการศึกษาฯ 
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  
                       หมายเหตุ  กรณีข๎าราชการตํางเหลําทัพมาศึกษาในสถานศึกษาหลักสูตรของ ทบ. ให๎ใช๎หลักฐานแบบ
เดียวกันและเบิกในลักษณะเบิกแทนสํวนราชการอื่น 

             5.2.6 ค่าเสบียงสนาม58 
                 อัตรา   คนละ 15.-บาท/วัน 
                 การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ   
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดหาเสบียงสนามโดยวิธีตกลงราคาจากท๎องถ่ิน  พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับ
พัสดุ  และรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (5) ใบสั่งซื้อ   พร๎อมบัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ 
                       (6) รายงานการตรวจรับพัสดุ  และขอเบิกเงิน                       
                       (7) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
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          5.2.7 ค่าอาหารการรักษาความปลอดภัยห้วงเทศกาลปีใหม่ 59 
                  อัตรา    คนละ 120.-บาท/วัน 
                       การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)    พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งให๎กําลังพลปฏิบัติภารกิจการรักษาความปลอดภัย เพ่ือการรักษาความสงบเรียบร๎อยตาม
นโยบายของรัฐบาล ห๎วงวันที่……..   และรายชื่อผู๎ปฏิบัติหน๎าท่ี   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  

              5.2.8 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมในการประชุม60 
                  อัตรา 

ลําดับ รายการ อัตรา 
1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 

การประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ.ตํอ ผบ.นขต. เดือนละ 1 คร้ัง ประกอบด๎วย 
1.1 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม สําหรับผู๎เข๎ารํวมประชุมและนายทหารติดตาม 
1.2 คําอาหารกลางวันและนํ้าดื่ม สําหรับผู๎เข๎ารํวมประชุมและนายทหารติดตาม 
1.3 คําอาหารกลางวันและนํ้าดื่ม สําหรับ สห., รปภ. และเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง 
การประชุมกรมฝุายกิจการพิเศษสายกําลังพล มี ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน  จัดประชุม 2 เดือน 
ตํอคร้ัง จัดเลี้ยงตอนกลางวันหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
การประชุมกรมฝุายยุทธบริการ มี ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน จัดประชุม 2 เดือนตํอคร้ัง 
ประกอบด๎วย (แก๎ไขตามหนังสือ สปช.ทบ.ที่ ตํอ กห 0406/423 ลง 30 ม.ค.51) 
3.1 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 
3.2 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
การประชุมกรม ฝสธ. มี เสธ.ทบ. เป็นประธาน โดยหมุนเวียนกรม ฝสธ. เป็นเจ๎าภาพจัดประชุม 
เดือนละ 1 คร้ัง ประกอบด๎วย 
4.1 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 
4.2 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
การประชุมหนํวยงานด๎ายการศึกษาของ ทบ. มี ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน  จัดประชุม 2 เดือน 
ตํอคร้ัง  ประกอบด๎วย 
5.1 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 
5.2 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

 
คนละ 20.-บาท 
คนละ 80.-บาท 
คนละ 30.-บาท 
 
คนละ 65.-บาท 
 
 
คนละ 20.-บาท 
คนละ 75.-บาท 
 
 
คนละ 20.-บาท 
คนละ 80.-บาท 
 
 
คนละ 15.-บาท 
คนละ 65.-บาท 

                   การเบิกจ่าย    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติเบิกเงินคําจัดหาอาหารและเครื่องด่ืม   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  
                       (5) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (6) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดประชุมและจัดเลี้ยงอาหาร  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง และให๎เจ๎าหน๎าท่ีจัด
ประชุมเป็นผู๎รับรองการจัดประชุมและจํานวนผู๎เข๎ารํวมประชุม (ไมํต๎องแนบบัญชีลายมือชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุม)   
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 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ตํอ กห 0406/28231  ลง  6 ธ.ค.50 
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          5.2.9 ค่าอาหารและพาหนะทหารกองเกินจากภูมิล าเนามายังต าบลนัดหมาย เพ่ือเข้า
กองประจ าการ61   
                       อัตรา    คนละ  150.-บาท 
                   การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณหรือสั่งจํายงบประมาณ / ขออนุมัติเบิกเงิน /รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งเรียกพลพร๎อมบัญชีรายชื่อทหารกองเกินที่ถูกเข๎ากองประจําการแผนก ทบ. ผลัดที่..........
เขต….......จังหวัด........   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

      5.3 ค่าเลี้ยงด ู
             5.3.1 ค่าเลี้ยงดูพลทหารเดินทางไปราชการสนาม62 
                 อัตรา    คนละ 6.-บาท/วัน 
                 การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎องรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)    พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการสนาม   และรายชื่อผู๎เดินทาง    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง   
                       (6) หนังสือรับรองการเดินทางของ ผบ.หนํวย ตํอท๎ายคําสั่ง ฯ หรือทําแยกเป็นอีกฉบับ     

    5.4 ค่าตอบแทน 
             5.4.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ63 
                      อัตรา  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ ทบ. ตามมาตรการประหยัด 

ประเภทของคําตอบแทนนอกเวลาราชการ วันราชการไมํเกิน 
(บาท/คน/วัน) 

วันหยุดไมํเกิน 
(บาท/คน/วัน) 

1. คําตอบแทนนอกเวลาตามปกต ิ
2. คําตอบแทนนอกเวลา รปภ.บุคคลสําคัญและสถานที่สําคัญ 
    ร๎อย รปภ.และ มว.สห. (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) 

90.- 
200.- 

 

150.- 
200.- 

 

              หมายเหตุ  ตามข๎อ 1. วันราชการปกติ  ต๎องไมํน๎อยกวํา 2 ชั่วโมง ให๎เบิกจํายอัตราชั่วโมงละ 30 บาท เบิกจํายได๎ไมํเกิน 
90 บาท/คน/วัน  วันหยุดราชการ  ต๎องไมํน๎อยกวํา 3 ชั่วโมง ให๎เบิกอัตราชั่วโมงละ 30 บาท เบิกได๎ไมํเกิน 150 บาท/คน/วัน  
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                      อัตรา  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
รายการ วันราชการไมํเกิน 

(บาท/คน/วัน) 
วันหยุดไมํเกิน 
(บาท/คน/วัน) 

1. คําตอบแทนนอกเวลาราชการ 200.- 420.- 

              หมายเหตุ  กค.กําหนดให๎สามารถเบิกจํายคําตอบแทนในวันทําการได๎ไมํเกินวันละ 4 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 50.- บาท   
และในวันหยุดราชการสามารถเบิกคําตอบแทนได๎ไมํเกินวันละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 60.- บาท 
            ***ข๎อยกเว๎น*** ไมํสามารถเบิกคําตอบแทนนอกเวลาราชการได๎  ดังน้ี 
                           1. กรณีข๎าราชการได๎รับคําสั่งให๎เดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกฯ วําด๎วยการอนุมัติให๎
เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมทางราชการ 
                            2. การอยํูเวรรักษาการณ์ตามระเบียบวําด๎วยการรักษาความปลอดภัยแหํงชาติหรือตามระเบียบหรือ
คําสั่งอื่นใดเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
                            3. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมํเต็มจํานวนชั่วโมง                           
                 การเบิกจ่าย    ใช๎หลักฐานประกอบการเบิกจําย  ดังน้ี (ใช๎อัตรา ทบ. ตามมาตรการประหยัด) 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) หลักฐานการเบิกจํายเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ใบขวาง)  กรอกรายละเอียดให๎
ครบถ๎วน และลงนามรับเงินเป็นรายบุคคล    พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (5) สําเนาคําสั่งให๎ข๎าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และบัญชีรายชื่อผู๎ปฏิบัติงาน  พร๎อมรับรอง
สําเนาถูกต๎อง 

             5.4.2 ค่าตอบแทนก าลังพลปฏิบัติหน้าท่ีราชการสนาม64 
                   อัตรา  ค่าตอบแทนก าลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม กรณีไม่เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 

ประเภทกําลังพล คําตอบแทน/คน/วัน 
1. พ.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป 
2. พ.อ.ลงมา 

270.- บาท 
240.- บาท 

                   การเบิกจ่าย     ใช๎หลักฐานประกอบการเบิกจําย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                       (5) สําเนาคําสั่งให๎ออกปฏิบัติหน๎าท่ีราชการสนาม และบัญชีรายชื่อ ฯ ระบุวันเวลาปฏิบัติหน๎าท่ี  พร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) หนังสือรับรองการเดินทางของ ผบ.หนํวย ตํอท๎ายคําสั่ง ฯ หรือทําแยกเป็นอีกฉบับ  
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          5.4.3 ค่าตอบแทนโครงการแหล่งข่าวประชาชน65 
                  อัตรา   จํายให๎หนํวยๆ ละ 3,000.-บาท/เดือน   
                  การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                        (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                        (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                        (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)    พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                        (5) สําเนาคําสั่งการจัดต้ังศูนย์ขําวประชาชนและให๎เจ๎าหน๎าท่ีปฏิบัติราชการ  และบัญชีรายชื่อเจ๎าหน๎าท่ีฯ  
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

              5.4.4 ค่าตอบแทนพิเศษ  ฝขว.ศปก.ทบ.66 
                  อัตรา 

ชั้นยศ อัตราเบี้ยเลี้ยง(บาท/คน/วัน) 
พ.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป 270.- 
พ.อ. ลงมา 240.- 

                  การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) – ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน/การลงนาม/
รหัสงบประมาณ/การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                        (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                        (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                        (4) แบบรายงานเดินทางไปราชการ (ทบ.581 – 059)   
                        (5) ใบสําคัญรับเงินเบี้ยเลี้ยง (ทบ.581-067) (ใบสามสี) ดูรายละเอียดประกอบคําสั่ง ฯ ประทับตราจํายเงินแล๎ว   
                        (6) สําเนาคําสั่งฝุายขําว ศูนย์อํานายการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพบก   และบัญชีรายชื่อ  
กําลังพล  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                      
                        (7) สําเนาคําสั่ง ศปก.ทบ. ให๎กําลังพลพ๎นจากการปฏิบัติหน๎าท่ีและปฏิบัติหน๎าท่ี ศปก.ทบ. และบัญชี
รายชื่อกําลังพล   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง       
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สรุปสิทธิก าลังพลออกปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม 
      คําตอบแทนพิเศษ   พ.อ.(พิเศษ) ข้ึนไป                  อัตรา        270.- บาท/คน/วัน  

                               พ.อ. ลงมา                          อัตรา        240.- บาท/คน/วัน 

      เงินเพ่ิมพิเศษพลทหาร (คําเลี้ยงดู)                        อัตรา           6 .- บาท/คน/วัน 

      เบี้ยเลี้ยงสนามทหารกองประจําการ                      อัตรา          94.- บาท/คน/วัน 

      คําเสบียงสนาม                                              อัตราไมํเกิน   15.- บาท/คน/วัน 
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                 5.4.5 ค่าตอบแทนแหล่งข่าวของผู้ให้ข่าวเชิงลึก (ยาเสพติด) 67 
                  อัตรา    เกณฑ์  2,640.-บาท/เดือน/ชุดปฏิบัติการ 
                  การเบิกจ่ายเงิน    ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน  ดังน้ี 
                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                        (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                        (3) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  หน.ชุดปฏิบัติการเป็นผู๎รับเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                        (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติงบประมาณ  และรายละเอียดการสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                    ***(5) สําเนาคําสั่งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด ฯ เรื่องการปฏิบัติงานขําว แผนงาน
ดําเนินการตํอเปูาหมายเชิงลึก  แนบบัญชีรายชื่อ บก.โครงการ ฯ และชุดปฏิบัติการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

          5.4.6 ค่าตอบแทนปฏิบัติการด้านการข่าวเพื่อปูองกันและปราบปรามยาเสพติด68   
                        อัตรา    
                        5.4.6.1 คําตอบแทนชุดปฏิบัติการในภารกิจด๎านการขําว  หรือบุคคลที่ให๎ข๎อมูลขําวสารด๎านการปูองกัน 
ปราบปราม การผลิต การค๎า และการแพรํระบาดยาเสพติด สําหรับสํวนราชการ ประกอบกําลังรํวมกับหนํวยงานที่มีภารกิจ
โดยตรง 
                                   5.4.6.1.1 ขําวสารนักค๎ารายยํอย     เดือนละไมํเกิน  6,000.-บาท/ชุด 
                                   5.4.6.1.2 ขําวสารนักค๎ารายขายสํง  เดือนละไมํเกิน  8,000.-บาท/ชุด  

                                   5.4.6.1.3 ขําวสารนักค๎ารายใหญํ  หรือนักค๎าท่ีมีเครือขํายการค๎าเชื่อมโยงระหวํางพ้ืนที่  เดือนละ
ไมํเกิน  10,000.-บาท/ชุด 
                        5.4.6.2 คําตอบแทนแหลํงขําวที่เป็นบุคคลภายนอกมิใชํข๎าราชการหรือลูกจ๎าง  สําหรับการปฏิบัติงานหา
ข๎อมูลและรณรงค์ปูองกัน  ปฏิบัติการจิตวิทยาตํอต๎านยาเสพติดในพ้ืนที่  อัตราคนละไมํเกิน 100.-บาท/วัน  ระยะเวลา
ปฏิบัติงานไมํเกิน 10 เดือน  เดือนละไมํเกิน  25 วัน  
                        5.4.6.3 คําตอบแทนชุดปฏิบัติการในภารกิจหาขําวการค๎ายาเสพติดตามพ้ืนที่แนวชายแดนเพ่ือการสกัดกั้น 
และภารกิจปิดล๎อม  ตรวจค๎น  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  เดือนละ 8,000 – 10,000.-บาท/ชุด  
                    การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 

                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                        (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                        (3) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  หน.ชุดปฏิบัติการเป็นผู๎รับเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                        (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติงบประมาณ  และรายละเอียดการสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                    ***(5) สําเนาคําสั่งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด ฯ  แนบบัญชีรายชื่อ บก.โครงการ ฯ และชุด
ปฏิบัติการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
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          5.4.7 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 3 จชต. (ฝขว.ศปก.ทบ.)  69 
                  อัตรา    นายทหารและนายสิบ  คนละ  2,500.-บาท/เดือน 
                  การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                        (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                        (3) ใบสําคัญรับเงิน  (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                        (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติงบประมาณคําตอบแทนพิเศษ / รายละเอียดการสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                        (5) สําเนาคําสั่งให๎กําลังพลปฏิบัติหน๎าท่ี 3 จชต. และบัญชีรายชื่อกําลังพลปฏิบัติหน๎าท่ี ศขก.จชต.  พร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง                  

           5.4.8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบนอากาศยาน70 
                  อัตรา   คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติหน๎าท่ีบนอากาศยาน  ให๎ตามเวลาท่ีอยํูในอากาศตามหลักเกณฑ์ดังน้ี          
ใน 10 นาทีแรกให๎  88.-บาท  นาทีตํอๆ ไป ให๎นาทีละ 1.80 บาท  เศษของนาทีให๎คิดเต็มนาที   ให๎คิดในรอบ 1 วัน ถ๎าอยํูใน
อากาศติดตํอกันจากวันหน่ึงเข๎าสูํอีกวันหน่ึงให๎นับเวลาแยกกันในแตํละวัน  
                  การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                        (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                        (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                        (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                        (5) สําเนาคําสั่งการบินพร๎อมรายละเอียดการบิน (ชั่วโมงการบิน)  และรายชื่อผู๎ปฏิบัติงานบนอากาศยาน
ประจําเดือน.......พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                    

         5.4.9 ค่าตอบแทนครูฝึก นศท.71 
                     อัตรา  คําตอบแทนครูฝึก นศท. 

รายการ อัตราชั่วโมงละ (บาท) 
1. นศท. ชั้นปีที่ 1 – 3 
2. นศท. ชั้นปีที่ 4 - 5 

200.- 
270.- 

                    การเบิกจ่าย    ใช๎หลักฐานประกอบการเบิกจําย  ดังน้ี 
                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                        (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                        (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                        (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)    พร๎องประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
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                        (5) สําเนาบัญชีรายละเอียดแสดงการสอน   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                        (6) สําเนาคําสั่งการฝึก นศท. ประจําป_ี___ รายชื่อครูฝึกและตารางการฝึก   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                  

        5.4.10 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ72
 

                 อัตรา   เงินคําตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคล  การทดสอบการปฏิบัติงาน  การ
ทดสอบสมรรถภาพรํางกาย  หรือเจ๎าหน๎าท่ีดําเนินการสอบ 

หลักเกณฑ ์ อัตราคําตอบแทน 

1. การสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคล 
2. การทดสอบการปฏิบัติงาน 
3. เจ๎าหน๎าที่ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพรํางกาย 

ทั้งข๎อ 1 – 3  ให๎เบิกจํายในลักษณะคําตอบแทน   
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามอัตราที่ ทบ.
กําหนด 

                          อัตรา   คําตอบแทนกรรมการสอบข๎อเขียน 

หลักเกณฑ ์ อัตราคําตอบแทน 
1. กรรมการที่ทําหน๎าที่ออกข๎อสอบแบบปรนัย  ได๎รับคําตอบแทนเฉพาะ
ข๎อสอบที่ได๎รับเลือก 
2. กรรมการที่ทําหน๎าที่ออกข๎อสอบแบบอัตนัย 
3. กรรมการที่ทําหน๎าที่ตรวจกระดาษคําตอบ 
 
4. กรรมการควบคุมการสอบ  (เปล่ียนแปลงใหม่ตามผนวก ฉ) 
 
 
5. กรณีตรวจกระดาษคําตอบด๎วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให๎ใช๎บริการของ
สํวนราชการหรือหนํวยงานอ่ืนของรัฐ 

- ไมํเกิน 35.- บาทตํอหน่ึงข๎อ 
 
- ไมํเกิน 50.- บาทตํอหน่ึงข๎อ 
- ให๎เบิกจํายในลักษณะคําตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามอัตราที่ ทบ.กําหนด 
ให๎เบิกจํายดังน้ี   (ยกเลิกแล๎ว) 
- นายทหารสัญญาบัตร   ไมํเกิน 210.- บาทตํอวัน 
- นายทหารประทวน      ไมํเกิน 180.- บาทตํอวัน 
- เบิกจํายได๎เทําที่จํายจริง 

                          อัตรา   เงินคําตอบแทนกรรมการการสอบรับทุน 

หลักเกณฑ ์ อัตราคํานอบแทน 
1. กรรมการที่ทําหน๎าที่ออกข๎อสอบแบบปรนัย 
2. กรรมการผู๎ออกข๎อสอบแบบอัตนัย 
3. กรรมการสอบสัมภาษณ์  
4. กรรมการที่ทําหน๎าที่ตรวจกระดาษคําตอบ 
 
5. กรณีตรวจกระดาษคําตอบด๎วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให๎ใช๎บริการของ 
   สํวนราชการหรือหนํวยงานอ่ืนของรัฐ 

- ไมํเกิน 35.- บาทตํอหน่ึงข๎อ 
- ไมํเกิน 50.- บาทตํอหน่ึงข๎อ 
- ข๎อ 3 และ 4  ให๎เบิกจํายในลักษณะคําตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามอัตราที่ ทบ.
กําหนด 
 
- ให๎เบิกจํายได๎เทําที่จํายจริง 

                   อัตรา   เงินคําตอบแทนกรรมการภายนอกในการดําเนินการสอบคัดเลือก 

หลักเกณฑ ์ อัตราคําตอบแทน 
1. คําออกข๎อสอบ 
2. คําสอบสัมภาษณ์  เช๎า หรือ บําย 
3. คําสอบสัมภาษณ์  เข๎า และบําย 
4. คําตรวจกระดาษคําตอบ 

4,000.- บาท /คร้ัง 
1,000.- บาท/คร้ัง 
2,000.- บาท/คร้ัง 
500.- บาท/คร้ัง 

                   การเบิกจ่าย    ใช๎หลักฐานประกอบการเบิกจําย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
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                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)  ดูรายละเอียดตามอัตราประกอบกับคําสั่ง ฯ พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / 
จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งแตํงต้ังกรรมการสอบกรณีตําง ๆ ท่ีต๎องการเบิกเงิน  โดยมีรายชื่อคณะกรรมการและ
รายละเอียดในการปฏิบัติหน๎าท่ีแนบมาด๎วย  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

           5.4.11 ค่าตอบแทนนายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
บริเวณโดยรอบพระต าหนักจิตรดารโหฐาน ตามแผนถวายความปลอดภัย “ภักดี 53” 
                 อัตรา 

ประเภทกําลังพล อัตราคําตอบแทน / คน / วัน 
1. นายทหาร 
2. นายสิบ 
3. พลทหาร 

126.- บาท 
108.- บาท 

                     19.- บาท 

                   การเบิกจ่าย    ใช๎หลักฐานประกอบการเบิกจําย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว                        
                       (5) สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการปฏิบัติหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัย ฯ  และบัญชีรายชื่อผู๎เดินทาง  พร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง                             
                       (7) หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการเพ่ือปฏิบัติหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัยของ ผบ.หนํวย 

        5.4.12 ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น  ภาษาต่างประเทศ  หรือ ภาษามือ 73 
                       อัตรา 

ลําดับ รายการ อัตรา 
1 
 

2. 
 

3. 

คําตอบแทนลําม ภาษาท๎องถิ่น ภาษาประเทศเพื่อนบ๎าน หรือภาษาชน
กลุํมน๎อย 
คําตอบแทนลําม  ภาษาตํางประเทศ  หรือภาษามือ 
 
คําตอบแทนลําม  ภาษาตํางประเทศ  หรือภาษามือ  กรณีที่มีความ
ยุํงยากและลําบากในการปฏิบัติ 

- ไมํเกิน 2,400.-บาท/คน/เดือน 
 
- ไมํเกิน 300.-บาท/คน/ชม. แต ํ
  ไมํเกิน 2,100.-บาท/คน/วัน 
- ไมํเกิน 500.-บาท/คน/ชม. แต ํ
  ไมํเกิน 3,500.-บาท/คน/วัน 

                       การเบิกจ่าย  กรณีตามข้อ 1.  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   โดยระบุรายละเอียดในการคํานวณเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง /
จํายเงินแล๎ว 
 
 
                                                             
73

 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ตํอ กห 0406/3603  ลง  19 ต.ค.55 



                                                                                   60                                             แผนกงบปฏิบัติการ  กคจ.กง.ทบ. 

 

                       (5) ดําเนินกรรมวิธีจ๎าง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
                       (6) สําเนาหนังสือขออนุมัติในการใช๎ลํามในการแปลภาษา  พร๎อมรายชื่อผู๎ที่เป็นลําม  หรือออกเป็นคําสั่ง ฯ 
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       การเบิกจ่าย  กรณีตามข้อ 2 และ 3  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้    
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูรายละเอียด
ตามจํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   โดยระบุรายละเอียดในการคํานวณเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎องและ
จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนารายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  พร๎อมมีผู๎รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) สําเนาหนังสือขออนุมัติในการใช๎ลํามในการแปลภาษา  หรือออกเป็นคําสั่ง ฯ  และรายชื่อผู๎ที่เป็นลําม  
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                  

          5.4.13 ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือส ารวจข้อมูล74 
                 อัตรา    เฉพาะชํวงระยะเวลาท่ีมีการจัดเก็บหรือสํารวจข๎อมูล  อัตราไมํเกิน 200.-บาท/คน/วัน 
                 การเบิกจ่าย 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)    พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง และ จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งแตํงต้ังรายชื่อผู๎รับผิดชอบในการจัดหรือสํารวจข๎อมูล  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  

        5.4.14 ค่าตอบแทนเงินเดือนการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร75 
                       อัตรา  การจํายคําตอบแทนรายเดือน ประจําปี 2556 

ชั้นยศ เงินเดือน 
อัตราการจํายคําตอบแทนรายวัน (บาท)  

1/28 1/30 1/31 4/28 4/30 4/31 9/30 9/31 10/28 10/30 10/31 
ส.ต./พลฯ 
ส.ท. 
ส.อ. 
จ.ส.ต. 
จ.ส.ท. 
จ.ส.อ. 
ร.ต. 
ร.ท. 
ร.อ. 

4,870 
5,100 
5,340 
5,580 
5,810 
6,140 
6,470 
7,530 
9,210 

174 
182 
190 
199 
207 
219 
231 
268 
328 

163 
170 
178 
186 
194 
205 
216 
251 
307 

157 
165 
173 
180 
188 
198 
209 
243 
297 

695 
728 
762 
797 
830 
877 
924 

1,075 
1,315 

652 
680 
712 
744 
776 
820 
864 

1,004 
1,228 

628 
658 
689 
720 
750 
792 
835 
972 

1,188 

1,461 
1,530 
1,602 
1,674 
1,743 
1,842 
1,941 
2,259 
2,763 

1,413 
1,480 
1,550 
1,620 
1,687 
1,782 
1,878 
2,186 
2,674 

1,739 
1,821 
1,907 
1,992 
2,075 
2,192 
2,310 
2,689 
3,289 

1,630 
1,700 
1,780 
1,860 
1,940 
2,050 
2,160 
2,510 
3,070 

1,570 
1,650 
1,730 
1,800 
1,880 
1,980 
2,090 
2,430 
2,970 
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                                                                                   61                                             แผนกงบปฏิบัติการ  กคจ.กง.ทบ. 

 

                       การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) – ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน การลงนาม รหัส
งบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎ามี) 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎องรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                       (5) สําเนาคําสั่งเรียกพลเข๎าฝึกวิชาทหาร  และบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการฝึกวิชาทหาร  ระยะเวลาในการฝึก   
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง    

        5.4.15 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประชุมของ ทบ.76 
                       อัตรา 

ข๎าราชการและผู๎เคยรับราชการ อัตรา/คน/วัน 
1. พล.ท.,พล.อ.ท.,พล.ร.ท. ขึ้นไป ข๎าราชการระดับ 11,ศาสตราจารย์ 1,600.-บาท 
2. พล.ต.,พล.อ.ต.,พล.ร.ต.  ข๎าราชการระดับ 10, รศ. 1,200.-บาท 
3. พ.อ.,น.อ.,/พ.อ.,น.อ.,น.อ.(พิเศษ) ข๎าราชการระดับ7-9, ผศ. ผู๎สําเร็จ           
    การศึกษาปริญญาเอก 

800.-บาท 
 

4. พ.ท.,น.ท. ลงมา  ข๎าราชการระดับ 6 ลงมา 400.-บาท 
5. พลเรือน หรือชาวตํางประเทศ 
 

400 บาท – 1,600 บาท อยูํใน
ดุลพินิจของหัวหน๎าสํวนราชการ 

                   การเบิกจ่าย   ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย   ดังน้ี 
                       (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎มีการประชุมฯ  และบัญชีราชชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุม  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (5) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว 

             5.4.16 ค่าตอบแทนชุดสาธิตควบคุมฝูงชน77 
                       อัตรา    คนละ  120.-บาท/วัน  (จํายให๎กับบุคคลภายนอกท่ีมารํวมเป็นชุดสาธิตฝูงชน) 
                       การเบิกจ่าย   ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย   ดังน้ี 

                       (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) สําเนาคําสั่งฝึกหลักสูตรการควบคุมฝูงชน  และบัญชีรายชื่อชุดสาธิตการปฏิบัติ / รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (5) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว 
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          5.4.17 ค่าล่วงเวลาในการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด78 
                       อัตรา    วันราชการ        100.-บาท/คน/วัน 
                                   วันหยุดราชการ   210.-บาท/คน/วัน 
                   การเบิกจ่าย   ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย   ดังน้ี 
                       (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) สําเนาคําสั่งการฝึกอบรมนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง “ศูนย์บําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด” และ
บัญชีรายชื่อเจ๎าหน๎าท่ี/ครูฝึก ฯ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (5) รายละเอียดคําลํวงเวลาเจ๎าหน๎าท่ี/ครูฝึก ในการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด 
                       (6) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว 

  5.5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

         5.5.1 การจัดประชุมราชการ  รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม79 
                 อัตรา 

ลําดับ รายการ อัตรา(บาท) 
1. 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
5. 
6. 

คําเชําห๎องประชุม 
 
คําอาหาร  กรณีประชุมตํอเน่ืองถึงคร่ึงวันบําย และ/หรือ อาหารม้ือค่ํา 
กรณีประชุมตํอเน่ืองถึงค่ํา 
2.1 สถานที่ของสํวนราชการ กห. 
2.2 สถานที่ของสํวนราชการอ่ืน 
2.3 สถานที่เอกชน 
คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 
3.1 สถานที่ของสํวนราชการ กห. 
3.2 สถานที่ของสํวนราชการอ่ืน 
3.3 สถานที่เอกชน 
คําเคร่ืองดื่ม 
คําดอกไม๎ตกแตํงสถานที่ประชุม 
คําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นและเก่ียวข๎องกับการประชุมราชการ 

- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม 
  ประหยัด 
 
 
- คนละไมํเกิน  75.-บาท/คร้ัง 
- คนละไมํเกิน 125.-บาท/คร้ัง 
- คนละไมํเกิน 250.-บาท/คร้ัง 
 
- คนละไมํเกิน  20.-บาท/คร้ัง 
- คนละไมํเกิน  25.-บาท/คร้ัง 
- คนละไมํเกิน  50.-บาท/คร้ัง 
- คนละไมํเกิน  10.-บาท/คร้ัง 
- คร้ังละไมํเกิน 500.-บาท 
- เทําที่จํายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม 
  ประหยัด 

                 การเบิกจ่าย 
                    5.5.1.1 รายการตามข้อ 1, 5 และ 6  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี ้
                                 (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของ
ยอดเงิน  การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                                   (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดู
รายละเอียดตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม   
                                   (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                        
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                                   (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ /รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                                   (5) ใบสั่งซื้อ/จ๎าง   (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                                   (6) รายงานการตรวจรับพัสดุ     
                                   (7) สําเนารายงานขอเบิกเงิน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง         
                                   (8) ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว    
                                   (9) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎มีการประชุมราชการ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  

                       5.5.1.2 รายการตามข้อ 2, 3 และ 4  ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังนี้     
                                 (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของ
ยอดเงิน  การลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                                  (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดู
รายละเอียดตามจํานวนใบสําคัญ  การลงนาม  
                                  (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                                                
                                  (4) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน กง.2  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                                  (5) ใบแจ๎งรายการคําใช๎จํายระหวํางการประชุม  
                                  (6) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎มีการประชุมราชการและบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุม / รับรองสําเนา
ถูกต๎อง 

         5.5.2 ค่าของขวัญหรือของท่ีระลึก80    
                           หลักเกณฑ์ 
                       5.5.2.1 กรณีชาวตํางประเทศเดินทางมาประเทศไทยในฐานะแขก ทบ.  
                       5.5.2.2 กรณีมาปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือด๎านตําง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แกํทางราชการ 
                       5.5.2.3 กรณีประจําอยํูในประเทศไทยและกําลังเดินทางกลับ   
                       5.5.2.4 กรณีชาวตํางประเทศผู๎มีเกียรติอื่นๆ   
                       5.5.2.5 หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให๎ความสงเคราะห์ชํวยเหลือสนับสนุนงานราชการ  ซึ่งไมํได๎รับ
คําตอบแทนใด ๆ ในการดําเนินการดังกลําว    อัตราหนํวยละไมํเกิน 1,000.-บาท 
                       5.5.2.6 การเย่ียมชมสํวนราชการใน ทบ. เป็นสํวนรวม    อัตราครั้งละไมํเกิน 1,000.-บาท 
                       อัตรา    

ลําดับ รายการ อัตรา 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 

ระดับผู๎นําทางทหาร 
ระดับต่ํากวําผู๎นําทางทหาร, ผชท.ทหารตํางประเทศ, หน.จม.ไทย 
กรณีแขกระดับทั่วไปที่มาแนะนําหรือบรรยายในด๎านตําง ๆท่ีเป็นประโยชน์แกํ ทบ. 
คูํสมรสผู๎นําทหาร 
คูํสมรสระดับต่ํากวําผู๎นําทางทหาร, ผชท.ทหารตํางประเทศ, หน.จม.ไทย 
ผู๎รํวมคณะกรณีตําง ๆ รวมทั้ง กรณีดูงาน ปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน มา
ให๎คําแนะนําบรรยายในด๎านตําง  ๆ
คณะบุคคลชาวตํางประเทศทั้งทหารและพลเรือนที่มาเยี่ยมเยือนสํวนราชการโดย
ไมํมีการเลี้ยงรับรอง (ไมํให๎มอบเป็นรายบุคคล) 

- คนละไมํเกิน 4,000.-บาท 
- คนละไมํเกิน 3,000.-บาท 
- คนละไมํเกิน 1,500.-บาท 
- คนละไมํเกิน 2,000.-บาท 
- คนละไมํเกิน 1,500.-บาท 
- คนละไมํเกิน 1,000.-บาท 
 
- คณะละไมํเกิน 1,000.-บาท 

                    การเบิกจ่าย   ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย   ดังน้ี                          
                       (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
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                       (3) สําเนาขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จ๎าง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535    
                             กรณีปกติ 
                                - สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ /จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ / รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                                - ใบสั่งซื้อ /จ๎าง    (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                                - รายงานผลการตรวจรับพัสดุ    
                                - สําเนารายงานขอเบิกเงิน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                                - ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว    
                              กรณีจําเป็นและเรํงดํวน (เกิดข้ึนโดยไมํได๎คาดหมายไว๎กํอนและไมํอาจดําเนินการตามปกติได๎ทัน)    
                                - หนังสือรายงานขอความเห็นชอบตํอหัวหน๎าสํวนราชการ และเมื่อหัวหน๎าสํวนราชการให๎ความ
เห็นชอบแล๎ว  ให๎ถือวํารายงานดังกลําวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม    
                                - ใบเสร็จรับเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว        

            5.5.3 ค่าโล่  ใบประกาศเกียรติคุณ  ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ  ของขวัญ   ของ
รางวัล  ของท่ีระลึก81  
                 หลักเกณฑ์ 
                       5.5.3.1 ข๎าราชการหรือลูกจ๎างประจําท่ีเกษียณอายุ 
                       5.5.3.2 บุคคลภายนอกผู๎ให๎ความชํวยเหลือ หรือควรได๎รับการยกยํองจากทางราชการ 
                    อัตรา 

ลําดับ รายการ อัตรา 
1. 
2. 
3. 

คําโลํ  ของขวัญ  ของรางวัล  หรือของที่ระลึก 
ใบประกาศเกียรติคุณ 
คํากรอบใบประกาศเกียรติคุณ 

- คนละไมํเกิน  700.-บาท 
- ใบละไมํเกิน    15.-บาท 
- ชิ้นละไมํเกิน  200.-บาท 

                      การเบิกจ่าย   ให้ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 

                       (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (5) ดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จ๎าง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535    
                              - สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ /จ๎าง พร๎อมแตํงต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ / รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                              - ใบสั่งซื้อ /จ๎าง    (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                              - รายงานผลการตรวจรับพัสดุ  และขอเบิกเงิน  
                              - ใบเสร็จรับเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแลว๎ 
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             5.5.4 ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและท่ีดิน รวมท้ังค่าบริการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องการเช่าท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า(ถ้ามี) 82 
                 อัตรา 

ลําดับ รายการ อัตรา 
1. 
2. 
3. 

การเชําอาคารเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานเก็บเอกสารหรือพัสด ุ
กรณีมีเหตุผลความจําเป็นต๎องเชําเกินอัตราข๎อ 1 
การเชําที่ดินเพื่อใช๎ในราชการ 
 

- ไมํเกิน ตร.ม.ละ 500.-บาท/เดือน 
- ไมํเกิน  50,000.-บาท/เดือน 
- ไมํเกิน  50,000.-บาท/เดือน 

                   การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)   - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1)  - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) สําเนาสัญญาเชําอาคารหรือที่ดิน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (5) สําเนาหนังสืออนุมัติให๎มีการเชําอาคารและที่ดินเพ่ือใช๎ประโยชน์ของทางราชการ / รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) สําเนาใบแจ๎งหน้ีให๎ชําระเงินคําเชําอาคารหรือที่ดินจากหนํวยงานคูํสัญญา / รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (7) ใบเสร็จรับเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว 

            5.5.5. ค่าการศึกษาเพ่ิมเติมระดับปริญญาโท / เอก (ทุน ทบ.) (ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.) 
                 อัตรา    เทําท่ีจํายจริง  ทั้งน้ีไมํเกินงบประมาณท่ีได๎รับ  (ยกเว๎นคําปรับเบิกไมีได๎) 
                 การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา   ประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาอนุมัติจากผู๎บัญชาการทหารบกหรือผู๎ที่รับคําสั่ง ฯ ให๎เข๎ารับการศึกษา  / รับรองสําเนาถูกต๎อง  

         5.5.6 เงินเพ่ิมส าหรับด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)83 
                หลักเกณฑ์  ผู๎ปฏิบัติงานด๎านสาธารณสุขผู๎ใดปฏิบัติหน๎าท่ีตามลักษณะงานที่กําหนดตามบัญชีกลุํมตําแหนํง
ตามลักษณะงานและอัตรา พ.ต.ส. ไมํเต็มเดือนในเดือนใด  ให๎ผู๎น้ันได๎รับ พ.ต.ส. สําหรับเดือนน้ันตามสํวนของจํานวนวันที่ได๎
ปฏิบัติหน๎าท่ี  แตํถ๎าในเดือนใดผู๎ใดมิได๎ปฏิบัติหน๎าท่ีตามลักษณะงานที่กําหนด  ผู๎น้ันไมํมีสิทธิได๎รับ พ.ต.ส. สําหรับเดือนน้ัน  
ทั้งน้ีเว๎นแตํในกรณีดังตํอไปน้ี 
                       5.5.6.1 การลาปุวย  ให๎ได๎รับ พ.ต.ส. ระหวํางลาได๎ในปีงบประมาณหน่ึงไมํเกิน  60 วันทําการ  เว๎นแตํเป็น
การปุวยอันเกิดจากการปฏิบัติหน๎าท่ี  กระทราวกลาโหมอาจกําหนดให๎ได๎รับ พ.ต.ส. เกิน 60 วันทําการได๎ตามสมควรแกํกรณี  
                       5.5.6.2 การลาคลอดบุตร  ให๎ได๎รับ พ.ต.ส. ระหวํางลาได๎ไมํเกิน  90 วัน 
                       5.5.6.3 การลากิจ  ให๎ได๎รับ พ.ต.ส. ระหวํางลาได๎ในปีงบประมาณหน่ึงไมํเกิน 45 วันทําการ  แตํสําหรับใน
ปีแรกที่รับราชการ  ให๎ได๎รับ พ.ต.ส. ระหวํางลาได๎ในปีงบประมาณน้ันไมํเกิน  15 วันทําการ 
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                       5.5.6.4 การลาพักผํอนประจําปี  ให๎ได๎รับ พ.ต.ส. ระหวํางลาได๎ไมํเกินระยะเวลาท่ีผู๎น้ันมีสิทธิลาพักผํอน
ประจําปีตามกําหนดไว๎ในข๎อบังคับกระทรวงกลาโหมวําด๎วยการลา 
                       5.5.6.5 การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  ซึ่งมิใชํเป็นการลาภายในระยะเวลา 12 เดือนแรกที่เข๎ารับราชการ และต้ังแตํเริ่มรับราชการยังไมํเคยลา
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไมํเคยลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให๎ได๎รับ พ.ต.ส. ระหวํางลาได๎ไมํเกิน 60 วัน 
                       5.5.6.6 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  ให๎ได๎รับ พ.ต.ส. ระหวํางลาได๎ไมํเกิน 60 วัน 
                 อัตรา    บัญชีกลุ่มต าแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา พ.ต.ส. 

ลักษณะงาน กลุํมที ่ อัตรา พ.ต.ส.ไมํเกิน  
(บาท/เดือน) 

แพทย ์ 1 
2 
3 

5,000.- 
10,000.- 
15,000.- 

ทันตแพทย ์ 1 
2 
3 

5,000.- 
7,500.- 
10,000.- 

เภสัชกร 
 
 

1 
2 

1,500.- 
3,000.- 

พยาบาลวิชาชีพ 1 
2 
3 

1,000.- 
1,500.- 
2,000.- 

เทคนิคการแพทย ์ - 1,000.- 
นักกายภาพบําบัด - 1,000.- 
นักกิจกรรมบําบัดหรือนักอาชีวะบําบัดที่ปฏิบัติหน๎าที่ด๎านกิจกรรมบําบัด - 1,000.- 
นักรังสีการแพทย ์ - 1,000.- 
นักแก๎ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย - 1,000.- 
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - 1,000.- 
นักจิตวิทยาคลินิก - 1,000.- 

                   การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) บัญชีรายละเอียดรายชื่อผู๎ขอเบิกเงิน 
                       (5) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  อัตราตามระเบียบที่กําหนด  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (6) ผนวก ข. แบบฟอร์มขอรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนํงที่มีเหตุพิเศษของผู๎ปฏิบัติงานด๎านสาธารณสุขสังกัด
กองทัพบก 
                       (7) แบบขอรับคําตอบแทนประเภทเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนํงที่มีเหตุพิเศษของผู๎ปฏิบัติงานด๎านสาธารณสุข
สังกัดกองทัพบก 
                       (8) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (9) สําเนาคําสั่งบรรจุในตําแหนํงตามสิทธิ หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติหน๎าท่ีที่ได๎รับสิทธิ  พร๎อมรับรอง
สําเนาถูกต๎อง   
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         5.5.7 ค่าจ้างสอนพิเศษในสถานศึกษา84 
                          อัตรา   

ลําดับ รายการ อัตราหนํวยชั่วโมงละไมํเกิน 
1. 
2. 
3. 

 
 

4. 
5. 

การสอนระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทํา 
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเทํา 
บุคคลที่มิได๎เป็นข๎าราชการหรือลูกจ๎างของทางราชการหรือลูกจ๎าง หรือ
พนักงาน หรือลูกจ๎างของรัฐวิสาหกิจ ให๎ได๎รับเงินคําสอนพิเศษเพิ่มขึ้นอีก    
หน่ึงเทําของอัตราเงินคําสอนพิเศษตาม 1 หรือ 2 
การสอนระดับที่สูงกวํามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทํา 
การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทํา 

400.- บาท 
540.- บาท 

800.- /1,080.- บาท 
 
 

270.- บาท 
200.- บาท 

                   การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   ประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งเปิดหลักสูตรสอนพิเศษ  และรายชื่ออาจารย์ผู๎สอน   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) รายละเอียดการสอน   มีผู๎รับรองตรวจถูกต๎อง                

         5.5.8 เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลกองทัพบก โดยไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือโรงพยาบาลเอกชนนอก
เวลาราชการ และท่ีไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพนอกเวลาราชการ 85 
                 อัตรา    แพทย์และทันตแพทย์ เดือนละ 10,000.- บาท / เภสัชกร  เดือนละ 5,000.- บาท  
                 การเบิกจ่าย    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1 ) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)    พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) ผนวก ก.  แบบคําขอรับเงินเพ่ิมพิเศษตามระเบียบกองทัพบกวําด๎วยการจํายเงินเพ่ิมพิเศษ สําหรับ
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ฯ พ.ศ.2538  (คํารับรองของผู๎บังคับบัญชา  วําเป็นผู๎มีสิทธิรับเงินเพ่ิมพิเศษ ฯ ) 
                       (6) ผนวก ข.  แบบคําขอรับเงินเพ่ิมพิเศษตามระเบียบกองทัพบกวําด๎วยการจํายเงินเพ่ิมพิเศษ สําหรับ
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ฯ พ.ศ.2538 (คําให๎สัญญา)   

 

 

                        

                                                             
84 ระเบียบ ทบ. วําด๎วยการจํายเงินคําสอนพิเศษในสถานศึกษา พ.ศ.2551 
85

 ระเบียบ ทบ.วําด๎วยการจํายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย์ ฯ  พ.ศ. 2538 
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         5.5.9 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน /เครื่องช่วยฝึก/แผนท่ี/ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน/ค่าของใช้
ส่วนตัวพลทหาร และอ่ืน ๆ    
                 และหรือ จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์/ซ่อมรถยนต์ของทางราชการ/จ้างเก็บขยะ/จ้าง
ฉายภาพยนตร์ /จ้างวงดนตรี และอ่ืน ๆ 

86
      

                        อัตรา  เทําท่ีจํายจริง  ทั้งน้ีไมํเกินงบประมาณท่ีได๎รับ  หากเกิน 5,000.-บาท/รายการ  ต๎องจัดทําใบ PO 
และเข๎าระบบ GFMIS เบิกจํายเงินตรง  งานเข๎าแผนกงบโครงการและสํงกําลังบํารุง 
                       การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี  
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสํงของ  (กรณีเป็นพัสดุ) 
                       (5) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)    พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว                                     
                       (6) รายงานผลการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับการจ๎าง  และขอเบิกเงิน 
                       (7) ใบสั่งซื้อ  หรือใบสั่งจ๎าง    (ใบสั่งจ๎างต๎องติดอากรแสตมปใ์นอัตรา 1,000.-บาทตํอ 1 บาท) 
                       (8) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ หรือจ๎าง  และแตํงต้ังผู๎ตรวจรับพัสดุ หรือผู๎ตรวจรับการจ๎าง   พร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 

          5.5.10 ค่าฝากส่งทางไปรษณีย์87  
                 อัตรา    ตามท่ีที่ทําการไปรษณีย์เรียกเก็บ  ทั้งน้ีไมํเกินงบประมาณท่ีได๎รับ 
                 การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ   การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี  
                        (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม  
                        (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ   หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                        (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติฝากสํงสิ่งของทางไปรษณีย์และขอใช๎งบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                        (5) ใบเสร็จรับเงิน    พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                        (6) สําเนารายละเอียดฝากสํงสิ่งของทางไปรษณีย์  โดยชําระเป็นเงินเชื่อ  สํงใบแจ๎งหน้ีมาเรียกเก็บเงิน 

           5.5.11 ค่าดวงตราไปรษณีย์ /ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเตอร์เน็ต/ค่าไฟฟูา-ประปา สนาม88 
                 อัตรา    เทําท่ีจํายจริง  ทั้งน้ีไมํเกินงบประมาณท่ีได๎รับ 
                 การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย   ดังน้ี 
                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ   การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                        (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                        (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

                                                             
86

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535  
87

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535  
88

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535  
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                        (4) สําเนาหนังสือขออนุมัติเบิกเงิน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                        (5) ใบเสร็จรับเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                        (6) รายการตามข๎อ 5.5.12 ต๎องเป็นรัฐวิสาหกิจ  หากเป็นของเอกชนต๎องดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ๎างตาม
ระเบียบนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535 

             5.5.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ, ของท่ีระลึกและจัดเลี้ยงอ าลา  ส าหรับผู้ท่ีครบ
วาระในการปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทย (ผชท.ทหาร)  89 

              5.5.12.1 ค่าของขวัญ หรือของที่ระลึก 
                          อัตรา     ตามตารางข๎อ 5.5.2 
                             การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี  
                                   (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การ
ลงนาม  รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                                   (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดู
รายละเอียดตามจํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                                   (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                                   (4) สําเนาอนุมัติหลักการจัดหาของขวัญ ของที่ระลึกและจัดเลี้ยงอําลา  สําหรับผู๎ที่ครบวาระใน
การปฏิบัติหน๎าท่ีในประเทศไทย  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                                   (5) ดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จ๎าง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535    
 
                                   กรณีปกติ 
                                          - สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อหรือจ๎างทํา  ของขวัญหรือของที่ระลึก และแตํงต้ังกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                                           - ใบสั่งซื้อ /จ๎าง    (กรณีสั่งจ๎างให๎ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาท ตํอ 1.-บาท) 
                                           - รายงานผลการตรวจรับพัสดุ    
                                           - สําเนารายงานขอเบิกเงิน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                                           - ใบเสร็จรับเงิน  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว    
                                   กรณีจําเป็นและเรํงดํวน (เกิดข้ึนโดยไมํได๎คาดหมายไว๎กํอนและไมํอาจดําเนินการตามปกติได๎ทัน)    
                                           - หนังสือรายงานขอความเห็นชอบตํอหัวหน๎าสํวนราชการ และเมื่อหัวหน๎าสํวนราชการให๎
ความเห็นชอบแล๎ว  ให๎ถือวํารายงานดังกลําวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม    

                                             - ใบเสร็จรับเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง/จํายเงินแล๎ว          
                    5.5.12.2 ค่าอาหารจัดเลี้ยงอ าลา90 
                             อัตรา   ใช๎อัตราคํารับรองในนามของ ทบ.  

รายการ อัตรา 
   คําอาหาร  สําหรับผู๎เข๎ารํวมงาน  ผู๎บังคับบัญชาชั้นสูง     
   เจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง 
      1  ม้ือกลางวัน (รวมเคร่ืองดื่มไมํมีแอลกอฮอล์) 
      2  ม้ือเย็น (รวมเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์และไมํมีแอลกอฮอล์) 

 
 
- เทําที่จํายจริงคนละไมํเกิน 500.-บาท 
- เทําที่จํายจริงคนละไมํเกิน 800.-บาท 
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                             การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ 5.5.12.1  ดังน้ี 
                                   (1) สําเนาหนังสือขออนุมัติเบิกเงินคําอาหารและเครื่องด่ืม / แนบบัญชีรายละเอียดผู๎รํวมงาน   
พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                                   (2) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2) คําอาหารและเครื่องด่ืม    พร๎อมประทับตรา
ตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 

        5.5.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงสังสรรค์เจ้าหน้าท่ีด้านการทูต91 
                 อัตรา    ใช๎อัตราคํารับรองในนามของ ทบ. ตามข๎อ 5.5.12.2 
                 การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                            (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดงานเลี้ยงสังสรรค์  และรายการขอเบิกคําใช๎จํายในการจัดเลี้ยงสังสรรค ์ 
พร๎อมบัญชีรายชื่อผู๎รํวมงาน / รับรองสําเนาถูกต๎อง 

        5.5.14 ค่าจัดการศพข้ันต้นพลทหาร92  
                 อัตรา   เทําที่จํายจริงไมํเกิน 12,000.-บาท 
                 การเบิกจ่าย    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) สําเนาคําสั่งของหนํวยเรื่องแตํงต้ังกรรมการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (5) สําเนารายงานผลการสอบสวนข๎อเท็จจริงการเสียชีวิต   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) สําเนาใบมรณะบัตร   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (7) ดําเนินกรรมวิธีจัดจ๎าง   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
                            - ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                            - ใบสั่งจ๎าง  พร๎อมรายละเอียดคําใช๎จํายในงานฌาปนกิจศพ 
                            - หนังสือรับรองการจัดการศพ  (วัดเป็นผู๎ออก)    
                            - รายงานผลการตรวจรับการจ๎าง  
                            - สําเนาหนังสืออนุมัติจ๎างเหมาบริการจัดการศพข้ันต๎นพลทหาร และแตํงต้ังคณะกรรมการตรวจรับการ
จ๎าง  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง    
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        5.5.15 ค่าหนังสือราชกิจจานุเบกษา 
                 อัตรา    เทําท่ีจํายจริง  ทั้งน้ีไมํเกินงบประมาณท่ีได๎รับ 
                 การเบิกจ่าย    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                           (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบเสร็จรับเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาหนังสืออนุมัติบอกรับหนังสือราชกิจจานุเบกษา   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) สําเนาหนังสือขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา (สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา)   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                               

           5.5.16 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 93 
                 อัตรา        

รายการ คนละ/คร้ัง 
1. คณะกรรมการวําด๎วยการพัสดุด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) 
2. คณะกรรมการรํางขอบเขตของงาน (TOR) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
3. คณะกรรมการประกวดราคาซื้อ/จ๎าง ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
   คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด  ให๎ได๎รับเบี้ยประชุม  ดังน้ี   
    - ประธานกรรมการ 
    - รองประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 
    - เลขานุการ 
   หมายเหต ุหากกรรมการผู๎ใดเป็นเลขานุการหรือผู๎ชํวยเลขานุการด๎วย ให๎เบิกเบี้ย 
    ประชุมได๎เพียงตําแหนํงเดียว  
                ในกรณีที่คณะกรรมการมีบุคคลภายนอกรํวมเป็นกรรมการด๎วย  ให๎ได๎รับ 
    เบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันตามข๎อ 1, 2 และ 3  และสามารถเบิกคําใช๎จํายในการ 
    เดินทางเข๎ารํวมประชุมได๎ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว.90 ลง 10  
    มี.ค.49 

 
 
 
 

375.00 บาท 
337.50 บาท 
300.00 บาท 
300.00 บาท 

 
 

                   การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2) หรือ (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนา  ผนวก ก  กําหนด วัน – เวลา ทําการประกวดราคา  เลขที่ .........  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) สําเนาหนังสือขออนุมัติซื้อ/จ๎าง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดวันรับเอกสาร  กําหนดการเสนอ
ราคา และแตํงต้ังคณะกรรมการประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (7) กรณีที่ต๎องทํา TOR / ขอสําเนาหนังสืออนุมัติแตํงต้ังคณะกรรมการรํางขอบเขตของงาน (TOR) และรําง
เอกสารประกวดราคา   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
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         5.5.17 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดข้องเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.253994 
                     อัตรา 

รายการ คนละ/คร้ัง 
1. ประธานกรรมการ 
2. รองประธานกรรมการ 
3. กรรมการ 
4. เลขานุการ 

375.00 บาท 
337.50 บาท 
300.00 บาท 
300.00 บาท 

                  การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2) หรือ (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งแตํงต้ังคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด  พร๎อมบัญชีรายชื่อ /
รับรองสําเนาถูกต๎อง                     

          5.5.18 ค่าจ้างบริการติดตามข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต95 
                 อัตรา    เทําท่ีจํายจริง  ทั้งน้ีไมํเกินงบประมาณท่ีได๎รับ 
                 การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                              (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  
                       (4) ใบเสร็จรับเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) ใบสั่งจ๎าง    (ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาทตํอ 1บาท) 
                       (6) รายงานการตรวจรับการจ๎าง 
                       (7) สําเนาหนังสือขออนุมัติจ๎างบริการติดตามขําวสารทางอินเตอร์เน็ต  และแตํงต้ังคณะกรรมการตรวจรับ
การจ๎าง  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (8) สําเนารายละเอียดงานที่จ๎าง   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

           5.5.19 ค่าฝุาอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต  การทดลอง  การซ่อมและ
ท าลายกระสุนวัตถุระเบิดเป็นครั้งคราว96 
                 อัตรา ค่าฝุาอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับกระสุนวัตถุระเบิด 

ประเภทของงาน อัตราคําฝุาอันตราย 
1. ทําลาย  กระสุน / วัตถุระเบิก 
    1.1 ชั้นสัญญาบัตร 
    1.2 ตํากวําชั้นสัญญาบัตร 

 
- วันละ 450.- บาท และในรอบหน่ึงเดือนเบิกได๎ไมํเกิน 10,000.- บาท 
- วันละ 270.- บาท และในรอบหน่ึงเดือนเบิกได๎ไมํเกิน   6,000.- บาท 
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    1.3 พลทหารกองประจําการ 
    1.4 ลูกจ๎างประจํา  
          - คําจ๎างเกินเดือนละ 7,430.- บาท 
          - คําจ๎างไมํเกินเดือนละ 7,430.- บาท 
2. การผลิต การทดสอบและการซํอม กระสุน/วัตถุระเบิด 
    2.1 ชั้นสัญญาบัตร 
    2.2 ตํากวําชั้นสัญญาบัตร 
    2.3 พลทหารกองประจําการ 
    2.4 ลูกจ๎างประจํา   
          - คําจ๎างเกินเดือนละ 7,430.- บาท 
          - คําจ๎างไมํเกินเดือนละ 7,430.- บาท 

- วันละ 270.- บาท และในรอบหน่ึงเดือนเบิกได๎ไมํเกิน   6,000.- บาท 
 
- วันละ 450.- บาท และในรอบหน่ึงเดือนเบิกได๎ไมํเกิน 10,000.- บาท 
- วันละ 270.- บาท และในรอบหน่ึงเดือนเบิกได๎ไมํเกิน   6,000.- บาท 
 
- วันละ 310.- บาท และในรอบหน่ึงเดือนเบิกได๎ไมํเกิน  7,000.- บาท 
- วันละ 190.- บาท และในรอบหน่ึงเดือนเบิกได๎ไมํเกิน  4,200.- บาท 
- วันละ 190.- บาท และในรอบหน่ึงเดือนเบิกได๎ไมํเกิน  4,200.- บาท 
 
- วันละ 310.- บาท และในรอบหน่ึงเดือนเบิกได๎ไมํเกิน  7,000.- บาท 
- วันละ 190.- บาท และในรอบหน่ึงเดือนเบิกได๎ไมํเกิน  4,200.- บาท 

                    การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                        (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                        (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                        (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                        (4) ใบสําคัญรับเงิน  (กง.2.1)    พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว  
                        (5) สําเนาคําสั่งให๎กําลังพลปฏิบัติหน๎าท่ี  พร๎อมบัญชีรายชื่อ  และชั้นเงินเดือน (กรณีลูกจ๎างประจํา) 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

            5.5.20 ค่าใช้จ่ายในการเรียกพลเข้าฝึกวิชาทหาร97 
                 อัตรา  

 
ชั้นยศ 

คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที ่
(บาท/คน/วัน) 

คําเลี้ยงด ู
กําลังสํารอง 

(บาท/คน/วัน) 

คําจัดเลี้ยง 
กําลังสํารอง 
(บาท/คน) 

คําพาหนะ 
กําลังสํารอง 
(บาท/คน) วันราชการ วันหยุด 

พ.ต. ขึ้นไป 
ร.ต. – ร.อ. 
ส.ต. – ส.อ. 

90.- 
90.- 
90.- 

150.- 
150.- 
150.- 

240.- 
240.- 
240.- 

40.- 
40.- 
40.- 

270.- 
250.- 
230.- 

                    การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) – ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน การลงนาม รหัส
งบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎ามี) 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎องรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว   
                       (5) สําเนาคําสั่งเรียกพลเข๎าฝึกวิชาทหาร  และบัญชีรายชื่อผู๎เข๎ารับการฝึกวิชาทหาร   พร๎อมรับรองสําเนา
ถูกต๎อง 
                       (6) กรณีเบิกคําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีให๎แนบสําเนาคําสั่งแตํงต่ังเจ๎าหน๎าท่ีฝึกอบรมพร๎อมบัญชีรายชื่อ   และ
รับรองสําเนาถูกต๎อง          
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          5.5.21 ค่าพาหนะทหารปลด98 
                 อัตรา    คนละ  130.-บาท   หากรับราชการเกิน 2 ปี  คนละ 250.-บาท 
                   การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) – ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน การลงนาม รหัส
งบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎ามี) 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาบัญชีหางวําวนําปลด หรือคําสั่งปลดปลํอย  พร๎อมรายชื่อพลทหาร  และรับรองสําเนาถูกต๎อง 

        5.5.22 ค่าใช้จ่ายศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก99  
                       อัตรา   ไมํแนํนอนในแตํละปี  ข้ึนอยํูกับกรมบัญชีกลางกําหนด  

                              การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                         (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) – ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน/การลงนาม/
รหัสงบประมาณ/การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณและสั่งจํายงบประมาณประเภทตําง ๆ พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) กรณีเบิกคําตอบแทนและคําอาหาร  ใช๎ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2) หรือ (กง.2.1) พร๎อม
ประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว     
                       (5) กรณีเบิกคําวัสดุอุปกรณ์ เชํน  เครื่องชํวยฝึก, สป.3   ต๎องดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ๎าง  ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535        
                       (6) สําเนาคําสั่งจัดต้ังศูนย์วิวัฒน์พลเมือง / บัญชีรายชื่อเจ๎าหน๎าท่ีและครูฝึก / รายชื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการ  
ประกอบการเบิกเงินแล๎วแตํกรณี / รายละเอียดเปูาหมายและงบประมาณในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  ประจําปีงบประมาณ.........   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง                     

          5.5.23 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกม้าทรงประจ าพระองค์ ฯ นอกท่ีต้ังหน่วย 100 
                 อัตรา  

รายการ อัตราคําใช๎จําย หลักฐานที่ใช๎เบิก 
1. คําอาหารและเคร่ืองดื่ม เทําที่จํายจริง กง.2 
2. คํานํ้าดื่มและนํ้าแข็ง 200.- บาท / วัน กง.2 
3. คําเชําที่พัก เหมาจํายไมํเกินวันละ 2,500.- บาท กง.2 
4. คําเชําคอกม๎า เทําที่จํายจริง กง.2 
5. คําสมัคร 500 – 3,500  บาท/ม๎า/รายการ ใบเสร็จรับเงิน 

        หมายเหต ุ อัตราอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เม่ือหนํวยเบิกมาจะแนบรายละเอียดที่ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางมาด๎วย 

                   การเบิกจ่าย     ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย   ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) – ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน/การลงนาม/
รหัสงบประมาณ/การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
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 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค. 0409.7/13628  ลง  29 พ.ค.49 



                                                                                   75                                             แผนกงบปฏิบัติการ  กคจ.กง.ทบ. 

 

                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2) หรือ (กง.2.1) หรือใบเสร็จรับเงิน แล๎วแตํกรณี  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / 
จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งออกไปฝึกนอกท่ีต้ัง  / รายชื่อคน / รายชื่อม๎า / สถานที่ฝึก   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) สําเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0409.7/13628 ลง  29 พ.ค.49   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง      

        5.5.24 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร101  
                 อัตรา 

ประเภทเอกสารที่ทําการแปล อัตราหน๎าละ (กระดาษ A4) 
1. เอกสารภาษาตํางประเทศ ศัพท์ทางเทคนิค / ศัพท์ทางวิชาการเฉพาะ / ศัพท์ทางกฎหมาย 
2. เอกสารภาษาตํางประเทศ สําหรับการจัดทําหลักนิยมทางทหาร 
3.เอกสารที่เก่ียวข๎องกับงานในหน๎าที่ความรับผิดชอบของสํวนราชการ  เอกสารที่เป็นศัพท์ทั่วไป 

650.- บาท 
400.- บาท 
400.-บาท 

                 การเบิกจ่าย    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งแตํงต้ังชื่อผู๎รับผิดชอบในการแปล และรายละเอียดของงานที่แปล / รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) หลักฐานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับการแปลตามข๎อ (5) และรายงานผลการตรวจรับงาน
การแปล        

          5.5.25 ค่าท าความสะอาดเครื่องนอนประจ าห้องเวร102       
                 อัตรา    

ลําดับ รายการ อัตรา 
1. 
2. 
3. 

ผ๎าหํม, ผ๎าปูที่นอน 
ปลอกหมอน 
ม๎ุง 

- ไมํเกิน 120.-บาท/ผืน/เดือน 
- ไมํเกิน   60.-บาท/ผืน/เดือน 
- ไมํเกิน   60.-บาท/ผืน/เดือน 

                   การเบิกจ่าย    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย   ดังน้ี 
                              (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ    พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  
                       (4) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)  พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) ใบสั่งจ๎าง    (ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1,000.-บาทตํอ 1บาท) 
                       (6) รายงานการตรวจรับการจ๎าง 

                                                             
101 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ตํอ กห 0406/3603  ลง 19 ต.ค.55 
102

 หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ตํอ กห 0406/3603  ลง 19 ต.ค.55 
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                       (7) สําเนาหนังสือขออนุมัติจ๎างบริการทําความสะอาดเครื่องนอนประจําห๎องเวร  และแตํงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจรับการจ๎าง  พร๎องรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (8) สําเนารายละเอียดงานที่จ๎าง   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

            5.5.26 ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีต่าง ๆ ของกองทัพบก103 
                 อัตรา 

ประเภทคําใช๎จําย อัตรา 
1.พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนตํอธงชัยเฉลิมพล 
   1.1 คําใช๎จํายในพิธีสงฆ ์
        1.1.1 หนํวยทหารท่ีมีกําลังพลระดับกองพัน 
        1.1.2 หนํวยทหารท่ีมีกําลังพลระดับกรมขึ้นไป 
   1.2 คําเคร่ืองดื่ม  วันซ๎อมยํอย/ซ๎อมใหญํ/วันกระทําพิธีสําหรับกําลังพล เจ๎าหน๎าที่ ผู๎รํวมพิธี             
        และแจกรับเชิญ 
   1.3 คําเลี้ยงร่ืนเริงหลังเสร็จการกระทําพิธีตามจํานวนกําลังพลท่ีสวนสนามและผู๎เช๎ารํวมพิธี 
   1.4 คําปรับปรุงเคร่ืองแตํงกาย (ยกเว๎นคําชุบเคร่ืองหมาย) 
   1.5 คําซักผ๎าคลุมเบาะรถตรวจพลสวนสนาม 
2.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค ์
   2.1 คําเคร่ืองดื่ม  วันซ๎อมยํอย/ซ๎อมใหญํ/วันกระทําพิธีสําหรับกําลังพล เจ๎าหน๎าที่ ผู๎รํวมพิธี  
        และแขกรับเชิญ 
   2.2 คําเลี้ยงร่ืนเริงหลังเสร็จการกระทําพิธีตามจํานวนกําลังพลท่ีสวนสนามและผู๎เช๎ารํวมพิธี 

     2.3 คําจ๎างเหมารถยนต์โดยสารรับสํงกําลังพลในวันจริง  
   2.4 คําปรับปรุงเคร่ืองแตํงกาย (ยกเว๎นคําชุบเคร่ืองหมาย) 
   2.5 คําซักชุดเต็มยศรักษาพระองค ์

     2.6 คําซักผ๎าคลุมเบาะรถตรวจพลสวนสนาม 
   2.7 คําพวงมาลัยคล๎องคอม๎า 
   2.8 คําซักผ๎าปูหลังม๎า 
3. คําใช๎จํายในการประกอบพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพล 
    3.1 คําเคร่ืองดื่มสําหรับกําลังพลรวมทั้งผู๎เข๎ารํวมพิธีในวันซ๎อมใหญํและวันกระทําพิธี 
    3.2 คําอาหารสําหรับเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานในวันกระทําพิธี 
4. คําใช๎จํายในพิธีพระราชทานกระบี่ ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร สําหรับผู๎สําเร็จ 
    การศึกษา 
    4.1 คําใช๎จํายในพิธีศาสนาเป็นคําจตุปัจจัยไทยธรรม 
    4.2 คําเคร่ืองดื่มสําหรับกําลังพลและผู๎เข๎ารํวมพิธีในวันซ๎อมใหญํและวันกระทําพิธี 
    4.3 คําปริญญาบตัร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร 
5. คําใช๎จํายในการประกอบพิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ พิธีประดับเคร่ืองหมายยศ  
    เคร่ืองหมายความสามารถกิตติมศักดิ ์
    5.1 หนํวยระดับกองพันหรือเทียบเทําขึ้นไป เบิกคําดอกไม๎ธูปเทียนและจัดโต๏ะหมูํบูชา 
    5.2 หนํวยระดับหนํวยขึ้นตรงกองทัพบกหรือเทียบเทําขึ้นไป เบิกคําดอกไม๎ธูปเทียนและจัด 
         โต๏ะหมํูบูชา 
6. คําใช๎จํายในการประกอบพิธีประดับเคร่ืองหมายยศนักเรียนทหารท่ีสําเร็จการศึกษาเป็น 
    นายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน และพิธีประดับยศของนักศึกษาวิชาทหาร 
    6.1 คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา 
    6.2 จัดโต๏ะหมูํบูชาและดอกไม๎ธูปเทียน 
    6.3 คําเคร่ืองดื่มรับรอบสําหรับผู๎สําเร็จการศึกษาและผู๎เข๎ารํวมพิธี 
    6.4 คําเคร่ืองหมายยศ 
7. คําใช๎จํายในพิธีชุมนุมสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 
    7.1 คําใช๎จํายในพิธีศาสนาเป็นคําจตุปัจจัยไทยธรรม 

 
 
- ในวงเงิน 4,000.- บาท 
- ในวงเงิน 6,500.- บาท 
- คร้ังละคนละไมํเกิน 5.- บาท 
 
- คนละไมํเกิน 50.- บาท 
- คนละไมํเกิน 50.- บาท 
- ผืนละไมํเกิน 70.- บาท 
 
- คร้ังละคนละไมํเกิน 5.- บาท 
 
- คนละไมํเกิน 50.- บาท 
- ตามท่ีหนํวยงานให๎บริการเรียกเก็บ 
- คนละไมํเกิน 50.- บาท 
- ชุดละไมํเกิน 180.- บาท 
- ผืนละไมํเกิน 70.- บาท 
- พวงละไมํเกิน 3,000.- บาท 
- ผืนละไมํเกิน 100.- บาท 
 
- คร้ังละคนละไมํเกิน 5.- บาท 
- คร้ังละคนละไมํเกิน 40.- บาท 
 
 
- ไมํเกิน 1,000.- บาท 
- คร้ังละคนละไมํเกิน 5.- บาท 
- ตามท่ีจํายจริง 
 
 
- แหํงละไมํเกิน 200.- บาท 
- แหํงละไมํเกิน 400.- บาท 
 
 
 
- ในวงเงิน 6,500.- บาท 
- ไมํเกิน 400.- บาท 
- คนละไมํเกิน 5.- บาท 
- ตามท่ีจํายจริง 
 
- ไมํเกิน 1,000.- บาท 
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    7.2 คําเคร่ืองดื่มสําหรับผู๎บังคับบัญชา เจ๎าหน๎าที่ และแขกรับเชิญ 
    7.3 คําเคร่ืองดื่มผู๎สวนสนามในวันซ๎อมและวันจริง (คํานํ้าแข็ง,นํายาอุทัย) 
    7.4 คําซักเคร่ืองแบบดุริยางค์  
    7.5 คําปรับปรุงเคร่ืองแตํงกาย (ยกเว๎นคําชุบเคร่ืองหมาย) 
8. คําใช๎จํายในการประกอบพิธีทางศาสนาในวันสําคัญตําง  ๆ
    8.1 การประกอบพิธีพุทธมามกะ เป็นคําเคร่ืองไทยธรรม คําปัจจัย และดอกไม๎ธูปเทียน 
    8.2 การฟังธรรมเทศนา เป็นคําจัดโต๏ะหมูํบูชา 
    8.3 การอบรมศีลธรรม จรรยา มรรยาท เป็นคําจัดโต๏ะหมูํบูชา 
9. คําใช๎จํายในการวางพวงมาลาหรือพานพุํมดอกไม๎ในพิธีตําง ๆ ของกองทัพบกและ 
    ดําเนินการในนามกองทัพบก 
10. คําใช๎จํายในการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศล ณ อนุสาวรีย์ของทหาร พิธีรําลึกวีรกรรมและ 
    บุคคลสําคัญของกองทัพบก 
    10.1 คําใช๎จํายในพิธีสงฆ ์
    10.2 คําเคร่ืองบวงสรวง (พิธีพราหมณ์) 
    10.3 คํามหรสพ ตามความจําเป็น 
    10.4 คําเคร่ืองดื่มสําหรับผู๎บังคับบัญชา  เจ๎าหน๎าที่  และแขกรับเชิญ 
11. คํามหรสพในพิธีต๎อนรับทหารใหมํ หรือนักเรียนทหารท่ีเช๎าใหมํ พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณ 
    ตนตํอธงชัยเฉลิมพล  พิธีปลดทหารเกํา และพิธีประดับเคร่ืองหมายยศนักเรียนทหารออก 
    รับราชการ 
     11.1 หนํวยระดับกองพันหรือเทียบเทํา และกองร๎อยอิสระหรือเทียบเทําที่ตั้งแยกอยู ํ
            ตาํงจังหวัด 
     11.2 หนํวยนักเรียนทหาร 
12. คําใช๎จํายในการจัดทหารกองเกียรติยศและทหารรักษาการณ์ในงานพระราชพิธีตําง  ๆ
     12.1 คําจ๎างซักเคร่ืองแบบเต็มยศชุดรักษาพระองค ์
     12.2 คําวัสดุในการปรับปรุงเคร่ืองแตํงกาย 
 
     12.3 คํานํ้าดื่มสําหรับทหารกองเกียรติยศ 
13. คําใช๎จํายในพิธีวันกองทัพไทย 
      13.1 คําใช๎จํายในพิธีสงฆ ์
      13.2 คําเคร่ืองดื่มสําหรับผู๎เข๎ารํวมพิธี 
14. คําใช๎จํายในพิธีอําลาชีวิตราชการทหาร 
      14.1 คําพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณพร๎อมซอง 
      14.2 คําจัดทําหนังสือคําแนะนําสําหรับข๎าราชการทหารออกจากราชการ 
      14.3 คําโลํที่ระลึกสําหรับข๎าราชการ 
      14.4 คํากรอบวิทยาศาสตร์สําหรบลูกจ๎างประจํา 
      14.5 คําเคร่ืองดื่มผู๎เข๎ารํวมพิธี 
15. คําเคร่ืองดื่มสําหรับข๎าราชการ พํอค๎า ประชาชน ที่มาเข๎าชมกิจการทางทหารหรือมา     
      เยี่ยมชมเป็นทางการ ซ่ึงทางราชการจําเป็นต๎องรับรอง  
16. คําใช๎จํายอ่ืน ๆ ในการประกอบพิธีตํอไปน้ีให๎เบิกได๎เทําที่จํายจริงตามความจําเป็นใน  
      ลักษณะประหยัด ไมํเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด และที่กองทัพบกสั่งการไว๎    
      เป็นการเฉพาะ  ดังน้ี 
      16.1 คําใช๎จํายในการจัดและตกแตํงสถานที ่
      16.2 คําใช๎จํายในการจัดทําสูจิบัตรและบัตรเชิญ 
      16.3 คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์งานตามสื่อตําง  ๆ
      16.4 คําพลุ ดอกไม๎ไฟ ลูกโปุงสวรรค์ และข๎าวตอกดอกไม๎ 
      16.5 คําวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ และการกระจายเสียง 
      16.6 คําเบี้ยเลี้ยง, คําจ๎าง, คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, คําอาหาร           
              และคาํเชําท่ีพักของผู๎ท่ีมีสํวนรํวมในการจัดพิธี 
      16.7 คําสิ่งอุปกรณ์ 
      16.8 คําเชําอุปกรณ์ประกอบการจัดงาน 

- คนละไมํเกิน 5.- บาท 
- คนละ 0.20 สตางค ์
- คนละ 30.- บาท 
- คนละไมํเกิน 50.- บาท 
 
- แหํงละไมํเกิน 1,000.- บาท 
- คร้ังละไมํเกิน 400.- บาท 
- คร้ังละไมํเกิน 500.- บาท 
- ชุดละไมํเกิน 1,500.- บาท 
 
 
 
- ในวงเงิน 6,500.- บาท 
- ในวงเงิน 5,000.- บาท 
- ไมํเกิน 12,000.- บาท 
- คนละไมํเกิน 5.- บาท 
 
 
 
- หนํวยละไมํเกิน 3,500.- บาท 
 
- หนํวยละไมํเกิน 6,000.-บาท 
 
- คร้ังละชุดละ 180.- บาท 
- ตํอกองตํอปี 1,800.-บาท หรือ    
  ไมํเกิน 50.- บาทตํอคนตํอคร้ัง 
- คร้ังละคนละ 5.- บาท 
 
- ไมํเกิน 10,000.- บาท 
- คนละไมํเกิน 5.- บาท 
 
- ชุดละไมํเกิน 20.- บาท 
- เลํมละไมํเกิน 55.- บาท 
- ชิ้นละไมํเกิน 650.- บาท 
- ชิ้นละไมํเกิน 180.- บาท 
- คนละไมํเกิน 5.- บาท 
- คนละไมํเกิน 5.- บาท คร้ังละ     
  ไมํเกิน 500.- บาท 
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      16.9 คําเชํารถสุขาในวันซ๎อมใหญํและวันกระทําพิธี เทําที่จํายจริงตามท่ีหนํวยงานผู ๎
              ให๎บริการเรียกเก็บ 
      16.10 คําชุบเคร่ืองหมาย 

       หมายเหต ุ นอกเหนือจากรายการตามข๎างบนน้ีให๎ขอทําความตกลงกับ กค. เป็นเร่ือง ๆ ไป 

                   การเบิกจ่าย    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน (กง.2)   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดงานพิธีตําง ๆ  / รายละเอียดคําใช๎จําย   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) ดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ๎าง  ยกเว๎น  พิธีทางศาสนา, คําอาหาร, คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม, คํา
เครื่องด่ืม, คําเบี้ยเลี้ยง, คําจ๎าง, คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และคําเชําท่ีพักของผู๎ที่มีสํวนรํวมในการจัดพิธี 

        5.5.27 ค่าจ้างแรงงาน104   
                       หลักเกณฑ์  จ๎างเหมาแรงงานกํอสร๎าง  กลุํมงบงานโครงการเสริมสร๎างหนํวยและยุทโธปกรณ์ งบงาน
โครงการเสริมสร๎างหนํวย   โดยมีการจ๎างบุคคลพลเรือนเป็นแรงงานทั่วไป และแรงงานฝีมือ 
                       อัตรา   แรงงานทั่วไป  250.-บาท/คน/วัน 
                                  แรงงานฝมีอื   360.-บาท/คน/วัน  
                       การเบิกจ่าย    ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณ  หรือสั่งจํายงบประมาณ  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.2.1) ระบุระยะเวลาการจ๎างแรงงานรายวัน  ประทับตราตรวจถูกต๎อง/ จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาคําสั่งจ๎างแรงงานปฏิบัติงานกํอสร๎าง....และบัญชีรายชื่อผู๎เป็นแรงงานที่จ๎าง / รับรองสําเนาถูกต๎อง 

        5.5.28 ค่าธรรมเนียมศาล 
                 อัตรา    เทําท่ีจํายจริง  ทั้งน้ีไมํเกินงบประมาณท่ีได๎รับ 
                 การเบิกจ่าย   ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
                       (1) ฎีกา (กง.10) 3 ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูความถูกต๎องของยอดเงิน  การลงนาม  
รหัสงบประมาณ  การใช๎หน้ีเงินยืม (ถ๎าม)ี 
                       (2) หน๎างบใบสําคัญคูํจํายเงิน (กง.10.1)  3  ฉบับ (ตัวจริง 1 คูํฉบับ 1 สําเนา 1) - ตรวจดูรายละเอียดตาม
จํานวนใบสําคัญ  และการลงนาม 
                       (3) สําเนาหนังสือขออนุมัติใช๎งบประมาณหรือสั่งจํายงบประมาณ / ขออนุมัติเบิกเงิน /รับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (4) ใบเสร็จรับเงิน   พร๎อมประทับตราตรวจถูกต๎อง / จํายเงินแล๎ว 
                       (5) สําเนาหนังสือเรียกเก็บเงินคําใช๎จํายในการดําเนินคดี (อัยการจังหวัด)   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
                       (6) สําเนาคดีความประกอบหนังสือเรียกเก็บเงินตามข๎อ (5)  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 

------------------------------------------------------------- 
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ผนวก ก 

เปรียบเทียบต าแหน่งข้าราชการทหาร - ข้าราชการพลเรือน105 

ต าแหน่งข้าราชการทหาร ต าแหน่งข้าราชการพลเรือน 

สิบตรี, จําตรี, จําอากาศตรี, 
สิบโท, จําโท, จําอากาศโท, 
สิบเอก, จําเอก. จําอากาศเอก, 
พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) 

 
ระดับ 1 

 

จําสิบตรี, พันจําตรี, พันจําอากาศตรี, 
จําสิบโท, พันจําโท, พันจําอากาศโท. 
จําสิบเอก. พันจําเอก, พันจําอากาศเอก 

 
ระดับ 2 

จําสิบเอก. พันจําเอก. พันจําอากาศเอก. อัตราเงินเดือน 
จําสิบเอกพิเศษ, พันจําเอกพิเศษ, พันจําอากาศเอกพิเศษ, 
ร๎อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี 

 
ระดับ 3 

ร๎อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท ระดับ 4 
ร๎อยเอก, เรือเอก. เรืออากาศเอก ระดับ 5 
พันตรี, นาวาตรี. นาวาอากาศตรี ระดับ 6 
พันโท, นาวาโท. นาวาอากาศโท ระดับ 7 
พันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก ระดับ 8 
พันเอก. นาวาเอก. นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน 
พันเอกพิเศษ, นาวาเอกพิเศษ, นาวาอากาศเอกพิเศษ 

ระดับ 9 

พลตรี, พลเรือตรี, พลอากาศตรี ระดับ 10 
พลโท, พลเรือโท, พลอากาศโท, 
พลเอก, พลเร่ือเอก, พลอากาศเอก 

ระดับ 11 
(รับเงินเดือนอันดับ ท.11) 

จอมพล, จอมพลเรือ, จอมพลอากาศ หรือ 
พลเอก, พลเรือเอก, พลอากาศเอก ที่ครองอัตรา 
จอมพล, จอมพลเรือ, จอมพลอากาศ 

ระดับ 11 
(รับเงินเดือนอันดับ บ.11) 

 

***บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้าง106  ผู๎ที่สํวนราชการจะเบิกให๎เทํากับข๎าราชการพลเรือนระดับ 1*** 
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ผนวก ข 

ตัวอย่างหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่เก่ียวข้อง 

(ด๎านหน๎า) 
 

         1) ตัวอยํางการลงนามใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  

สัญญาเงินยืมเลขที่…………….วันที่………………..   1                                                                               สํวนที่  1 
ชื่อผู๎ยืม…………………………….จํานวนเงิน………………………..                                                                  แบบ  8708 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                                                                                                     ที่ทําการ………………………………………. 
                                                                                 วันที่………………เดือน……………………………..พ.ศ…………….. 
เร่ือง  ขออนุมัติเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  ผบ.หนํวย 
                 ตามคําสั่ง...........ที่........../.........ลง................. ได๎อนุมัติให๎ข๎าพเจ๎า.................  ............ตําแหนํง................................. 
สังกัด...........................พร๎อมด๎วย....................................................................................................................................................... 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ....................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก   
     บ๎านพัก      สํานักงาน      ประเทศไทย  ต้ังแตํวันที่........เดือน..........................พ.ศ..................เวลา...................   และกลับถึง 
     บ๎านพัก      สํานักงาน      ประเทศไทย  ต้ังแตํวันที่........เดือน..........................พ.ศ..................เวลา...................  รวมเวลา 
ไปราชการคร้ังน้ี..............วัน.............ชั่วโมง 
              ข๎าพเจ๎าขอเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการสําหรับ     ข๎าพเจ๎า      คณะเดินทาง  ดังน้ี 
คําเบี้ยเลี้ยงเดินทางอัตราวันละ............บาท      จํานวน...........วัน                รวม.............................. บาท 
คําเบี้ยเลี้ยงเดินทางอัตราวันละ............บาท      จํานวน...........วัน                รวม...............................บาท 
คําเชําที่พัก......................................                จํานวน...........วัน               รวม...............................บาท 
คําพาหนะ.......................................                                                   รวม...............................บาท 
คําใช๎จํายอ่ืนๆ ................................                                                   รวม...............................บาท 
                                                                                 รวมเงินทั้งสิ้น...............................บาท 
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................... 
             ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํารายการที่กลําวมาข๎างต๎นเป็นความจริง และหลักฐานการจํายที่สํงมาด๎วยจํานวน.........ฉบับ 
รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกต๎องตามกฎหมายทุกประปการ  
                                                                             ผู๎อํานวยการเดินทาง / ผู๎รํวมเดินทาง            
                                                                       ลงชื่อ........................................................ผู๎ขอรับเงิน 
                                                                              (.....................................................) 
                                                                    ตําแหนํง................................................................        
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(ด๎านหลัง) 

 
 

ได๎ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจํายเงินที่แนบถูกต๎องแล๎ว 
เห็นควรอนุมัติให๎เบิกจํายได๎ 
                      เจ๎าหน๎าท่ีการเงิน 
ลงชื่อ................................................................................... 

       (...................................................................) 
ตําแหนํง.................................................................. 
วันที่........................................................................ 

อนุมัติให๎จํายได๎ 
 
                         ผบ.หนํวย 
ลงชื่อ............................................................................. 

      (....................................................................) 
ตําแหนํง................................................................... 
วันที่........................................................................... 
    

ได๎รับเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการจํานวน.......................บาท (..............................................................................................) 
ไว๎เป็นการถูกต๎องแล๎ว 

                                2                                              3 
ลงชื่อ............................................................................ผู๎รับเงิน           ลงชื่อ......................................................................ผู๎จํายเงิน 
         (...................................................................)                                (................................................................) 
ตําแหนํง........................................................................                    ตําแหนํง....................................................................... 
วันที่..............................................................................                    วันที่............................................................................. 
 

หมายเหตุ.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................... 

ค าชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมูํคณะและจัดทําใบเบิกคําใช๎จํายรวมฉบับเดียวกัน  หากระยะเวลาในการเร่ิมต๎นและสิ้นสุดการเดินทาง  
ขอแตํละบุคคลแตกตํางกัน  ให๎แสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกตํางกันของบุคคลนั้นในชํองหมายเหตุ 
           2. กรณีย่ืนขอเบิกคําใช๎จํายรายบุคคล  ให๎ผู๎ขอรับเงินเป็นผู๎ลงลายมือชื่อผู๎รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน กรณีที่มีการยืมเงิน 
ให๎ระบุวันที่ที่ได๎รับเงินยืม  เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด๎วย 
          3. กรณีที่ย่ืนขอเบิกคําใช๎จํายรวมเป็นหมูํคณะ  ผู๎ขอรับเงินมิต๎องลงลายมือชื่อในชํองผู๎รับเงิน ทั้งน้ีให๎ผู๎มีสิทธิแตํละคนลงลายมือ 
ชื่อผู๎รับเงินในหลักฐานการจํายเงิน (สํวนที่ 2 )      
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2) ตัวอยํางการลงนามในหลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
                                                       หลักฐานการจํายเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ                                          สํวนที่ 2 
                                                       ชื่อสํวนราชการ...........................................................                                         แบบ 8708 
            ประกอบใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางของ.................................................ลงวันที่.............เดือน....................................พ.ศ.................... 
ลําดับ ชื่อ ตําแหนํง คําใช๎จําย รวม ลายมือชื่อ

ผู๎รับเงิน 
วันเดือนปี
ที่รับเงิน 

หมายเหตุ 
เบี้ยเลี้ยง คําเชํา 

ที่พัก 
คํา

พาหนะ 
คําใช๎จําย

อ่ืน 
           

 
 
 
 
 

                         รวมเงิน       
 

                                                                                                                                  4 
จํานวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)........................................................................................      ลงชื่อ........................................................ผู๎จํายเงิน 
                                                                                                                 (...................................................) 
                                                                                                   ตําแหนํง................................................................... 
                                                                                                        วนัที่.............................................................. 
ค าชี้แจง 1. คําเบี้ยเลี้ยงและคําเชําที่พักให๎ระบุอัตราวันและจํานวนวันที่ขอเบิกของแตํละบุคคลในชํองหมายเหตุ 
           2. ให๎ผู๎มีสิทธิแตํละคนเป็นผู๎ลงลายมือชื่อผู๎รับเงินและวันเดือนปีที่ได๎รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืมให๎ระบุวันที่ที่ได๎รับจากเงินยืม 
           3. ผู๎จํายเงินหมายถึงผู๎ที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจํายเงินยืมน้ันให๎แกํผู๎เดินทางแตํละคน เป็นผู๎ลงลายมือชื่อผู๎จํายเงิน 
 

ค าอธิบายการลงนาม 
                       1. กรณีเดินทางเป็นหมูํคณะ ยืมเงิน    
                                 - ลงรายละเอียดในสํวนของหมายเลข    1      (ที่ผู๎ยืม / ที่ใบยืม / จํานวนเงิน) 
                                 - ลงลายมือชื่อในสํวนของหมายเลข      4      (ผู๎ยืมเงินเป็นผู๎จํายเงิน / ผู๎รับเงินคือผู๎เดินทาง ให๎ลง
ลายมือชื่อรับเงินในแบบ 8708 สํวนที่ 2)   สํวนหมายเลข 2 และ 3 เว๎นวํางไว๎  / ประทับตราจํายเงินแล๎วในแบบ 8708 สํวนที่ 2                               
                       2. กรณีเดินทางเป็นหมูํคณะ  ไมํยืมเงิน 
                                 - ลงลายมือชื่อในสํวนของหมายเลข      3       (เจ๎าหน๎าท่ีการเงินเป็นผู๎จํายเงิน / ผู๎รับเงินคือผู๎
เดินทาง ให๎ลงลายมือชื่อรับเงินในแบบ 8708 สํวนที ่2)  สํวนหมายเลข 1, 2 และ 4  เว๎นวํางไว๎  / ประทับตราจํายเงินแล๎วใน
แบบ 8708 สํวนที่ 2                                      
                       3. กรณีเดินทางคนเดียว  ยืมเงิน  (ใช๎แบบ 8708 สํวนที่ 1 เทําน้ัน) 
                                 - ลงรายละเอียดในสํวนของหมายเลข    1      (ที่ผู๎ยืม / ที่ใบยืม / จํานวนเงิน) 
                                 - ลงลายมือชื่อในสํวนของหมายเลข      2      (ผู๎ขอเบิกเป็นผู๎รับเงิน) 
                                 - ลงลายมือชื่อในสํวนของหมายเลข      3      (ผู๎ยืมเงินเป็นผู๎จํายเงิน) 
                                 - ประทับตราจํายเงินแล๎วในแบบ 8708 สํวนที่ 1 ด๎านหลัง  
                       4. กรณีเดินทางคนเดียว  ไมํยืมเงิน  (ใช๎แบบ 8708 สํวนที่ 1 เทําน้ัน) 
                                 - ลงลายมือชื่อในสํวนของหมายเลข       2      (ผู๎ขอเบิกเป็นผู๎รับเงิน) 
                                 - ลงลายมือชื่อในสํวนของหมายเลข       3      (เจ๎าหน๎าท่ีการเงินเป็นผู๎จํายเงิน) 
                                 - ประทับตราจํายเงินแล๎วในแบบ 8708 สํวนที่ 1 ด๎านหลัง  
                       5. ชํองอื่น ๆ ลงลายมือชื่อตามท่ีกําหนดไว๎ 
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3) ใบสําคัญรับเงิน (กง.๒)                                                                                                       กง.๒ 
 

เลขที.่.................... 
(ของสํวนราชการ) 

ใบส าคัญรับเงิน 
เขียนที่.................................................................. 

วันที่........................เดือน................................พ.ศ...................… 
ข๎าพเจ๎า …………………………………....................………ตําแหนํง…………….............………………………………………………….. 
สังกัด……………...................… อยํูบ๎านเลขที่…………….…………….............……………………………………………………………. 
ได๎รับ        เงินสด    เช็คเลขที…่………………………………………………………………………............................ …… 
จาก (กรมหรือหนํวย)…………………………………………………………………………………………............................... …………… 
ตามรายการดังตํอไปน้ี 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                   รวมเงนิ    
    
จํานวนเงิน 
        
      

                                                          ลายมือชื่อ…..……………………………………….… 
                     ผู๎รับเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

ตัวอักษร 
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4) ใบสําคัญรับเงิน (กง.๒.๑)                                                                                       กง.๒.๑  

                                                                                                                              เลขท่ี......................  
                                                                                                                              (ของสํวนราชการ)  

ใบส าคัญรับเงิน 
                                                                                 เขียนท่ี..............................................................................  
                                                                         วันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.......................  
ข๎าพเจ๎าผู๎ลงลายมือชื่อไว๎ท๎ายใบสําคัญรับเงินฉบับน้ี  ได๎รับ        เงินสด          เช็คเลขที่...........................................................  
จาก (กรมหรือหนํวย) ......................................................................  
เป็นคํา ............................................................................................  
ตามรายการดังตํอไปน้ี 
ลําดับ ยศ – ชื่อ จํานวนเงิน ลายมือชื่อผู๎รับเงิน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                  รวมเงนิ     

                      จาํนวนเงนิ 

                                               ขอรบัรองวําได๎จาํยเงนิไปตามใบสาํคญัรบัเงนิฉบับน้ีจรงิ  

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

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

                                                                                                        ผู๎จาํยเงนิ 
    
 
 
 
 

 

(ตัวอักษร) 
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5) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
                                                                                                          แบบ บก. 111 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
สํวนราชการ ......................................................................................................  

วัน เดือน  ปี รายละเอียดการจําย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 1. คํารถ..................................................  

จาก  (     ) บ๎านพัก       (     ) สํวนราชการ    
เลขที.่.............. ตําบล.................... 
อําเภอ............. ........  จังหวัด...........................  ถึง
.............................................................  
ไป - กลับจํานวน.......เท่ียว ๆ ละ .............บาท   เงิน                                                           
2. คํารถ.........................................................  
จาก............................................................  
ถึง................................................................  
ไป-กลับจํานวน........เท่ียว ๆ ละ ..... ..........บาท   เงิน                                                              
3. คํารถ.........................................................  
จาก............................................................  
ถึง................................................................  
ไป-กลับจํานวน........เท่ียว ๆ ละ ..............บาท    เงิน                                                              
4. คํารถ.........................................................  
จาก............................................................  
ถึง................................................................  
ไป-กลับจํานวน........เท่ียว ๆ ละ ...............บาท    เงิน                                                              

  

รวมทั้งสิ้น ตัวอักษร........................................................  
 

  

 
             ข๎าพเจ๎า...................... .....................ตําแหนํง....... ....................... ......................... สังกั ด ...........................................
ขอรับรองวํารายจํายข๎างต๎นน้ี ไมํอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู๎รับได๎ และข๎าพเจ๎าได๎จํายไปในงานของราชการโดยแท๎ 
 
     ลงชื่อ.........................................................  
     วันที.่.........................................................     
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6) ใบแนบเบิกคําชดเชยน้ํามัน 

ใบแนบเบิกค่าชดเชยน้ ามัน 

หมายเลขทะเบียนรถยนต์  /รถจักรยานยนต์............................ 
สํวนราชการ ...................................................................................................... 

วัน เดือน  ปี รายละเอียดการจําย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

 1. ออกจาก (     ) บ๎านพัก   (      ) สํวนราชการ  
(     ) ...........................................  

ถึง ............................................................... 
ไป-กลับ จํานวน..................กก. ละ  4 บาท เงิน  

2. ออกจาก......................................................  

ถึง..................................................................  

ไป-กลับ จํานวน..................กก. ละ  4 บาท เงิน  

3. ออกจาก.......................................................  

ถึง..................................................................  

ไป-กลับ จํานวน..................กก. ละ  4 บาท เงิน  

4. ออกจาก....................................................  

ถึง...............................................................  

ไป-กลับ จํานวน..................กก. ละ  4 บาท เงิน  

5. ออกจาก....................................................  

ถึง.................................................................  

ไป-กลับ จํานวน..................กก. ละ  4 บาท เงิน  

 

  

รวมทั้งสิ้น ตัวอักษร........................................................    

 

  ข๎าพเจ๎า....................................................ตําแหนํง.................. ................... ................................... .  
สังกัด.......................................................................ขอรับรองวํารายดังกลําวข๎างต๎นน้ี  เป็นไปตามรายงานการเดินทางไป
ราชการโดยแท๎ 
 
     ลงชื่อ.........................................................  

     วันที.่.........................................................  
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7) หลักฐานการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

สํวนราชการ................................(1)...............................ประจําเดือน..................(2)...................... พ.ศ. ........................  
ลําดับ

ที่ 
(3) 

ชื่อ 
(4) 
 

วันที่ปฏิบัติงาน 
(5) 

รวมเวลาปฏิบัติงาน 
(6) 

จํานวน
เงิน 
(7) 

วัน,เดือน, 
ป ี

 ที่รับเงิน 
(8) 

ลายมือชื่อ 
ผู๎รับเงิน 

(9) 

หมาย
เหตุ 
(10)            วันปกติ 

(วัน) 
วันหยุด 
(วัน) 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                                        รวม     
 
รวมเงินจํายทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ............................(11)............................................................. 
ขอรับรองวํา ผู๎มีรายชื่อข๎างต๎นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจริง 

ลงชื่อ.............................(12)................................... ผู๎รับรองการปฏิบัติงาน                ลายมือชื่อ..........................(13)............................. ผู๎จํายเงิน 
 
*****หมายเหตุ  สํวนราชการสามารถเพิ่มรายละเอียดอ่ืน ๆ ได๎ตามความจําเป็นและเหมาะสม ***** 
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8) คําอธิบายวิธีการลงรายการในหลักฐานการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

ค าอธิบายวิธีการลงรายการ 
 (ฉบับของกองทัพบก) 

หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-------------------------------------------------------- 

การลงรายการในหลักฐานการเบิกจํายเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎ปฏิบัติดังน้ี 
(1)   “สํวนราชการ”                                - ให๎แสดงชื่อสํวนราชการที่จํายเงินตอบแทน 
(2)   “ประจําเดือน..............พ.ศ.........”          - ให๎แสดงวําเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่จํายเป็นเงิน 
                                                           คาํตอบแทนประจาํเดือน พ.ศ.....ใด  
(3)   “ลําดับที่”                                      - ให๎แสดงเลขลําดับที่จํายเงินตอบแทน 
(4)   “ชื่อ”                                           - ให๎แสดงชื่อและนามสกุล  ของผู๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(5)   “วันที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ”        - ให๎แสดงวําได๎ปฏิบัติงานในวันใด  ต้ังแตํเวลาใดถึงเวลาใด  โดยให๎ลงเวลา 
                                                                    ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในชํองวันที่ปฏิบัติงาน เชํน ปฏิบัติงานนอก 
                                                           เวลาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในวันที่ 1 เวลา 1630-1830 ก็ให๎แสดงในชํองที 1      
                                                           เวลา 1630-1830  หรือกรณีผู๎ปฏิบัติงานดังกลําวอยํูปฏิบัติงานใน 
                                                           วันหยุดราชการก็ใหล๎งในลกัษณะเดียวกัน โดยถือเกณฑ์ของกองทัพบกดังน้ี  
                                                           วันราชการปกติ  ต๎องไมํน๎อยกวํา 2 ชั่วโมง ให๎เบิกจํายอัตราชั่วโมงละ      
                                                           30 บาท เบิกจํายได๎ไมํเกิน 90 บาท/คน/วัน  วันหยุดราชการต๎องไมํน๎อยกวํา 
                                                           3 ชั่วโมง ให๎เบิกอัตราชั่วโมงละ 30 บาท เบิกได๎ไมํเกิน 150 บาท/คน/วัน  
(6)   “รวมเวลาปฏิบัติงาน”                        - ให๎แสดงจํานวนวันที่ปฏิบัติงานนอกเวลาท้ังสิ้น  โดยให๎แยกเป็นวันที่  
                                                           ปฏบิติังานนอกเวลาราชการในวันทําการปกติและวันหยุดราชการ  
(7)   “จํานวนเงิน”                                  - ให๎แสดงจํานวนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั้งสิ้นที่ต๎องจําย 
(8)   “วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน”                       - ให๎ผู๎รับเงิน  ลงวันเดือนปีที่รับเงิน 
(9)   “ลายมือชื่อผู๎รับเงิน”                          - ให๎ผู๎รับเงิน  ลงลายมือชื่อรับเงิน 
(10)  “หมายเหตุ”                                   - ให๎บันทึกรายการอื่น ๆ ท่ีจําเป็น 
(11)  “รวมเงินจํายทั้งสิ้น”                          - ให๎แสดงจํานวนเงินที่จํายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั้งสิ้น 
                                                            ด๎วยตัวอักษร  
(12)  “ลงชื่อ...ผู๎รับรองการปฏิบัติงาน”           - ให๎ผู๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคนใดคนหน่ึงที่ได๎รับการแตํงต้ังให๎เป็นผู๎ 
                                                            ควบคมุการปฏบิติังานเป็นผู๎รบัรอง  
(13)  “ลายมือชื่อ...ผู๎จํายเงิน”                      - ให๎ผู๎จํายเงินลงลายมือชื่อ 
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ผนวก  ค 
 

ประเภทของค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
ประเภท ก. ได๎แกํ ประเทศ รัฐ เมือง ดังตํอไปน้ี 
1. แคนาดา                                                      28. สาธารณรัฐตุรกี 
2. เครือรัฐออสเตรเลีย                                         29. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
3. ไต๎หวัน                                                        30. สาธารณรัฐประชาชนจีน                                                                                        
4. เติร์กเมนิสถาน                                               31. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
5. นิวซีแลนด์                                                    32. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 
6. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา                                 33. สาธารณรัฐเปร ู
7. ปาปัวนิวกีนี                                                   34. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
8. มาเลเซีย                                                       35. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
9. ราชรัฐโมนาโก                                                 36. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
10. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก                                          37. สาธารณรัฐมอริเซียส 
11. ราชรัฐอันดอร์รา                                            38. สาธารณรัฐมอลตา 
12. ราชอาณาจักรกัมพูชา                                      39. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
13. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก                                    40. สาธารณรัฐเยเมน 
14. ราชอาณาจักรนอร์เวย์                                      41. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
15. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์                               42. สาธารณรัฐสโลวัก 
16. ราชอาณาจักรโมร็อกโก                                    43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
17. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์                                 44. สาธารณรัฐออสเตรีย 
18. ราชอาณาจักรสวีเดน                                       45. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
19. รัฐสุลตํานโอมาน                                            46. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
20. โรมาเนีย                                                      47. สาธารณรัฐอินเดีย 
21. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล                                 48. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
22. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย                           49. สาธารณรัฐแอฟริกาใต๎ 
23. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส ์                                      50. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
24. สาธารณรัฐเกาหล ี(เกาหลีใต๎)                             51. สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
25. สาธารณรัฐโครเอเชีย                                       52. สาธารณรัฐฮังการ ี
26. สาธารณรัฐชิล ี                                              53. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
27. สาธารณรัฐเช็ก                                              54. ฮํองกง 

ประเภท ข. ได๎แกํ ประเทศ รัฐ เมือง ดังตํอไปน้ี 
1. เครือรัฐบาฮามาส                                             30. สาธารณรัฐแซมเบีย 
2. จอร์เจีย                                                        31. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน           
3. จาเมกา                                                        32. สาธารณรัฐไซปรัส 
4. เนการาบรูไนดารุสซาลาม                                   33. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก                           
5. มาซิโดเนีย                                                     34. สาธารณรัฐตูนิเซีย                                          
6. ยูเครน                                                          35. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน                                              
7. รัฐกาตาร์                                                       36. สาธารณรัฐเนปาล                                      
8. รัฐคูเวต                                                         37. สาธารณรัฐไนเจอร์                                                
9. รัฐบาห์เรน                                                     38. สาธารณรัฐบุรุนดี                                             
10. รัฐอิสราเอล                                                  39. สาธารณรัฐเบนิน                                 
11. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย                              40. สาธารณรัฐเบลารุส                  
12. ราชอาณาจักรตองกา                                        41. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ                     
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13. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน                             42. สาธารณรัฐปานามา        
14. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย                                 43. สาธารณรัฐมอลโดวา               
15. สหภาพพมํา                                                  44. สาธารณรัฐมาลี                             
16. สหรัฐเม็กซิโก                                                 45. สาธารณรัฐยูกันดา                            
17. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย                                   46. สาธารณรัฐลัตเวีย            
18. สาธารณรัฐกานา                                             47. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา                      
19. สาธารณรัฐแกมเบีย                                          48. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                 
20. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)                         49. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา      
21. สาธารณรัฐคอสตาริกา                                      50. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย                  
22. สาธารณรัฐคีร์กิซ                                             51. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย                      
23. สาธารณรัฐเคนยา                                            52. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
24. สาธารณรัฐแคเมอรูน                                        53. สาธารณรัฐอิรัก 
25. สาธารณรัฐคาซัคสถาน                                      54. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน                   
26. สาธารณรัฐจิบูตี                                              55. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย                              
27. สาธารณรัฐชาด                                               56. สาธารณรัฐอิสลามอิหรําน                            
28. สาธารณรัฐซิมบับเว                                          57. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน                            
29. สาธารณรัฐเซเนกัล                                           58. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

ประเภท ค. ได๎แกํ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง. 
และประเภท จ. 
ประเภท ง. ได๎แกํ ประเทศ รัฐ เมือง ดังตํอไปน้ี  (ได๎รับคําเชําท่ีพักเพ่ิมอีกจากประเภท ก ไมํเกินร๎อยละ 40) 
1. ญ่ีปุุน 
2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
3. สหพันธรัฐรัสเซีย 
4. สมาพันธรัฐสวิส 
5. สาธารณรัฐอิตาลี 

ประเภท จ. ได๎แกํ ประเทศ รัฐ เมือง ดังตํอไปน้ี (ได๎รับคําเชําท่ีพักเพ่ิมอีกจากประเภท ก  ไมํเกินร๎อยละ 25) 
1. ราชอาณาจักรเบลเย่ียม                                        5. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญํและไอร์แลนด์เหนือ 
2. ราชอาณาจักรสเปน                                            6. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
3. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี                                   7. สาธารณรัฐสิงคโปร ์
4. สหรัฐอเมริกา 
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ผนวก  ง 
 

บัญชีอัตราเงินเพิ่มพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ประเทศ สกุลเงิน ปฏิบัติ
งาน 

ชํา 
นาญ
งาน 

อาวุ โส ปฏิบัติ 
การ 

ชํา 
นาญ 
การ 

ชํา 
นาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

อํานาย
การ 
ต๎น 

อํานวย
การ  
สูง 

บริ 
หาร 
ต๎น 

บริ 
หาร 
สูง 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
เม็กซิโก 
ปานามา 
บราซิล 
อาร์เจนตินา 
ชิลี 
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ 
สวีเดน 
นอร์เวย์ 
เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ 
เนเธอร์แลนด์ 
เบลเยียม 
ฝร่ังเศส 
อังกฤษ/ไอแลนด์ 
สเปน 
อิตาลี 
กรีซ 
เปรตุเกส 
สวิตเชอรืแลนด์ 
เยอรมนี 
ออสเตรีย 
รัสเซีย 
ฮังการี 
โรมาเนีย 
โปแลนด์ 
สาธารณรัฐเช็ก 
ญี่ปุุน 
เกาหลีใต๎ 
จีน 
ฮํองกง 
อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส ์
สิงคโปร์ 
บรูไนดารุสซาลาม 
มาเลเซีย 
เวียดนาม 
พมํา 
ลาว 
กัมพูชา 

ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์ออสฯ 
ดอลลาร์นิวซีฯ 
โครนาสวีเดน 
โครนนอร์เวย์ 
โครนเดนมาร์ก 

ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 

ปอนด์ 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 

ฝรังก์สวิต 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 

100 เยน 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์ฮํองกง 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สิงคฯ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 

2910 
3020 
2315 
2500 
3060 
2375 
2680 
3315 
4260 

21915 
21465 
18850 
2370 
2290 
2340 
2340 
1765 
2170 
2215 
2050 
2020 
4045 
2370 
2540 
2310 
2055 
1885 
1950 
1965 
2953 
2805 
2770 

21100 
2740 
2645 
3750 
2735 
2455 
2540 
2595 
2570 
2300 

3930 
4080 
3530 
3380 
4105 
2170 
3620 
4475 
5735 

29590 
28905 
25455 
3160 
3090 
3135 
3135 
2370 
2910 
2990 
2760 
2730 
5385 
3160 
3390 
3105 
2765 
2545 
2625 
2650 
3972 
3770 
3700 

28510 
3700 
3570 
5065 
3690 
3315 
3410 
3510 
3450 
3105 

4660 
4835 
4185 
4005 
4875 
3755 
4290 
5305 
6815 

35055 
34320 
30160 
3730 
3665 
3700 
3700 
2820 
3440 
3545 
3260 
3235 
6355 
3725 
4000 
3685 
3285 
3010 
3120 
3140 
4707 
4475 
4385 

33770 
4385 
4230 
6000 
4375 
3925 
4045 
4160 
4095 
3680 

4040 
4175 
3635 
3505 
4105 
3265 
3755 
4515 
5735 

30290 
29595 
25580 
3260 
3135 
3135 
3135 
2370 
2975 
3100 
2805 
2835 
5385 
3220 
3390 
3165 
2820 
2640 
2625 
2750 
4122 
3780 
3795 

29310 
3840 
3705 
5255 
3835 
3440 
3410 
3610 
3585 
3195 

4660 
4835 
4185 
4005 
4875 
3755 
4290 
5305 
6815 

35055 
34320 
30160 
3730 
3665 
3700 
3700 
2820 
3440 
3545 
3260 
3235 
6355 
3725 
4000 
3685 
3285 
3010 
3120 
3140 
4707 
4475 
4385 

33770 
4385 
4230 
6000 
4375 
3925 
4045 
4160 
4095 
3680 

4945 
5135 
4445 
4255 
5255 
4010 
4555 
5630 
7235 

37270 
37230 
32030 
3965 
3890 
3935 
3935 
3055 
3680 
3810 
3485 
3450 
6760 
3960 
4250 
4000 
3560 
3240 
3345 
3345 
5004 
4825 
4705 

35880 
4655 
4495 
6370 
4645 
4175 
4335 
4415 
4390 
3910 

5090 
5285 
4575 
4380 
5450 
4140 
4725 
5850 
7450 

38565 
38725 
32970 
4090 
4005 
4060 
4060 
3180 
3795 
3970 
3595 
3595 
6975 
4090 
4390 
4165 
3705 
3370 
3445 
3480 
5151 
5015 
4840 

36910 
4795 
4625 
6560 
4785 
4315 
4490 
4545 
4550 
4025 

4945 
5135 
4445 
4255 
4255 
4010 
4555 
5630 
7235 

37270 
37230 
32030 
3965 
3890 
3935 
3935 
3055 
3680 
3810 
3485 
3450 
6760 
3960 
4250 
4000 
3560 
3240 
3345 
3345 
5004 
4825 
4705 

35880 
4655 
4495 
6370 
4645 
4175 
4335 
4415 
4390 
3910 

5090 
5285 
4575 
4380 
5450 
4140 
4725 
5850 
7450 

38565 
38725 
32970 
4090 
4005 
4060 
4060 
3180 
3795 
3970 
3595 
3595 
6975 
4090 
4390 
4165 
3705 
3370 
3445 
3480 
5151 
5015 
4840 

36910 
4795 
4625 
6560 
4785 
4315 
4490 
4545 
4550 
4025 

5240 
5390 
4710 
4505 
5450 
4195 
4825 
5970 
7620 

39460 
38725 
33105 
4195 
4060 
4060 
4060 
3180 
3820 
3985 
3605 
3635 
6975 
4145 
4390 
4165 
3705 
3385 
3520 
3530 
5299 
5015 
4935 

37980 
4935 
4765 
6750 
4925 
4420 
4490 
4635 
4605 
4140 

5530 
5690 
4975 
4760 
5725 
4430 
5095 
6300 
8005 

41640 
40830 
34480 
4425 
4225 
4225 
4225 
3350 
4090 
4205 
3875 
3840 
7265 
4370 
4595 
4390 
3905 
3580 
3705 
3730 
5595 
5270 
5210 

40120 
5210 
5025 
7130 
5200 
4665 
4700 
4895 
4860 
4370 
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ปากีสถาน 
เนปาล 
บังกลาเทศ 
อินเดีย 
ศรีลังกา 
ตุรกี 
อิสราเอล 
จอร์แดน 
อิหรําน 
คูเวต 
ซาอุดีอาระเบีย 
สารัฐอาหรับฯ 
โอมาน 
อิยิปต์ 
ไนจิเรีย 
เซเนกัล 
เคนยา 
แอฟริกาใต๎ 
โมร็อกโก 
กานา 
ติมอร์เลสเต 
บาห์เรน 
รัฐกาตาร์ 
มาดากัสการ์ 
เปร ู
ลิเบีย 
 

ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 

ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 
ยูโร 

ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 

ยูโร 
ยูโร 

ดอลลาร์สหรัฐ 
ดอลลาร์สหรัฐ 

ยูโร 

2465 
2610 
2550 
2505 
2535 
2715 
2030 
1875 
1900 
1845 
1835 
2010 
1890 
1935 
2825 
2715 
2630 
2525 
2475 
2895 
2670 
2105 
2010 
2555 
2575 
1835 

3330 
3525 
3445 
3385 
3425 
3665 
2740 
2535 
2550 
2495 
2480 
2695 
2550 
2605 
3820 
3665 
3530 
3400 
3335 
3885 
3610 
2825 
2695 
3450 
3475 
2475 

 

3945 
4175 
4080 
4015 
4060 
4345 
3250 
3000 
3020 
2955 
2940 
3195 
3020 
3085 
4525 
4340 
4190 
4040 
3955 
4615 
4275 
3350 
3195 
4090 
4120 
2930 

3455 
3655 
3530 
3485 
3525 
3805 
2820 
2630 
2645 
2565 
2550 
2695 
2625 
2700 
3965 
3805 
3590 
3520 
3460 
3885 
3745 
2825 
2695 
3550 
3530 
2570 

3945 
4175 
4080 
4015 
4060 
4345 
3250 
3000 
3020 
2955 
2940 
3195 
3020 
3085 
4525 
4340 
4190 
4040 
3955 
4615 
4275 
3350 
3195 
4090 
4120 
2930 

 

4190 
4435 
4335 
4265 
4315 
4615 
3455 
3190 
3205 
3140 
3125 
3415 
3210 
3310 
4825 
4610 
4500 
4380 
4285 
5000 
4545 
3595 
3415 
4345 
4375 
3115 

4315 
4565 
4460 
4390 
4440 
4750 
3555 
3285 
3300 
3230 
3210 
3530 
3305 
3430 
5015 
4745 
4665 
4555 
4460 
5205 
4675 
3715 
3530 
4475 
4505 
3205 

4190 
4435 
4335 
4265 
4315 
4615 
3455 
3190 
3205 
3140 
3125 
3415 
3210 
3310 
4825 
4610 
4500 
4380 
4285 
5000 
4545 
3595 
3415 
4345 
4345 
3115 

4315 
4565 
4460 
4390 
4440 
4750 
3555 
3285 
3300 
3230 
3210 
3530 
3305 
3430 
5015 
4745 
4665 
4555 
4460 
5205 
4675 
3715 
3530 
4475 
4505 
3205 

 

4440 
4700 
4550 
4520 
4570 
4890 
3625 
3380 
3400 
3295 
3305 
3530 
3405 
3470 
5090 
4885 
4665 
4555 
4460 
5205 
4815 
3725 
3530 
4605 
4620 
3300 

 

4690 
4960 
4805 
4770 
4780 
5160 
3830 
3570 
3590 
3480 
3490 
3695 
3560 
3660 
5375 
5160 
5890 
4805 
4690 
5480 
5080 
3900 
3695 
4860 
4825 
3485 

บัญชีอัตราเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ข.ต.) กรณีผู้ที่ด ารงต าแห่งอยู่ในประเทศท้ัง 3 นี้  ก่อนวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 

ประเทศ สกุลเงิน ปฏิบัติ
งาน 

ชํา 
นาญ
งาน 

อาวุ โส ปฏิบัติ 
การ 

ชํา 
นาญ 
การ 

ชํา 
นาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

อํานาย
การ 
ต๎น 

อํานวย
การ  
สูง 

บริ 
หาร 
ต๎น 

บริ 
หาร สูง 

สวีเดน 
เดนมาร์ก 
สวิตเซอร์แลนด์ 

โครนาสวีเดน 
โครนเดนมาร์ก 

ฟรังก์สวิต 

22520 
19175 
4260 

30290 
25580 
5670 

35055 
30160 
6355 

30290 
25580 
5670 

35955 
30160 
6690 

38985 
32060 
7115 

40595 
33105 
7340 

38985 
32060 
7115 

40595 
33105 
7340 

40595 
33105 
7340 

42795 
34480 
7645 

 

    หมายเหตุ  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   93                                             แผนกงบปฏิบัติการ  กคจ.กง.ทบ. 

 

ผนวก จ 
 

ความหมายของการฝึกอบรมประเภท ก  และการฝึกอบรมประเภท ข107 
 

          การฝึกอบรมประเภท ก  หมายความวํา  การฝึกอบรมที่ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหน่ึงเป็นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็น
ข๎าราชการตําแหนํงตําง ๆ ดังน้ี 
          1. ข๎าราชการตําแหนํงประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ หมายถึง ข๎าราชการระดับ 9 หรือ ข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ 
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ   นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  หรือข๎าราชการ
ตํารวจชั้นยศ พันตํารวจเอกอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  
          2. ข๎าราชการตําแหนํงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 
              2.1 ระดับเชี่ยวชาญ หมายถึง  ข๎าราชการระดับ 9 หรือข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศ
เอก  อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ   นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  หรือข๎าราชการตํารวจชั้นยศ พันตํารวจเอกอัตรา
เงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
              2.2 ระดับทรงคุณวุฒิ  หมายถึง ข๎าราชการระดับ 10 – 11 หรือข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ พลตรี  พลเรือตรี  พล
อากาศตรี  หรือข๎าราชการตํารวจชั้นยศ พลตํารวจตรี  ข้ึนไป 
          3. ข๎าราชการตําแหนํงประเภทอํานวยการระดับสูง  หมายถึง ข๎าราชการระดับ 9 หรือ ข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ    
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ   นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  หรือข๎าราชการ
ตํารวจชั้นยศ พันตํารวจเอกอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ      
          4. ข๎าราชการตําแหนํงประเภทบริหารระดับต๎นและระดับสูง 
              4.1 ระดับต๎น  หมายถึง ข๎าราชการระดับ 9 หรือ ข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  
อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ   นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  หรือข๎าราชการตํารวจชั้นยศ พันตํารวจเอกอัตรา
เงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
              4.2 ระดับสูง  หมายถึง ข๎าราชการระดับ 10 – 11 หรือข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  
หรือข๎าราชการตํารวจชั้นยศ พลตํารวจตรี  ข้ึนไป 

           การฝึกอบรมประเภท ข  หมายความวํา  การฝึกอบรมที่ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหน่ึงเป็นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็น
ข๎าราชการตําแหนํงตําง ๆ ดังน้ี 
           1. ข๎าราชการตําแหนํงประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  และระดับอาวุโส 
              1.1 ระดับปฏิบัติงาน หมายถึง ข๎าราชการระดับ 1 ถึง 4 หรือข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ  สิบตรี  จําตรี  จําอากาศ
ตรี  ถึง ร๎อยโท  เรือโท  เรืออากาศโท  หรือข๎าราชการตํารวจที่มีชั้นยศ สิบตํารวจตรี ถึง ร๎อยตํารวจโท 
              1.2 ระดับชํานาญงาน  หมายถึง ข๎าราชการระดับ 5 – 6 หรือข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ  ร๎อยเอก  เรือเอก  เรือ
อากาศเอก  ถึง  พันตรี  นาวาตรี  นาวาอากาศตรี  หรือข๎าราชการตํารวจที่มีชั้นยศ ร๎อยตํารวจเอก ถึง พันตํารวจตรี  
              1.3 ระดับอาวุโส  หมายถึง ข๎าราชการระดับ 7 – 8 หรือข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ  พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศ
โท  ถึง พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  หรือข๎าราชการตํารวจที่มีชั้นยศ  พันตํารวจโท  ถึง  พันตํารวจเอก  
          2. ข๎าราชการตําแหนํงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
              2.1 ระดับปฏิบัติการ  หมายถึง ข๎าราชการระดับ 3 – 5 หรือข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ  ร๎อยตรี  เรือตรี  เรือ
อากาศตรี  ถึง  ร๎อยเอก  เรือเอก  เรืออากาศเอก  หรือข๎าราชการตํารวจที่มีชั้นยศ ร๎อยตํารวจตรี ถึง ร๎อยตํารวจเอก 
              2.2 ระดับชํานาญการ  หมายถึง ข๎าราชการระดับ 6 – 7 หรือข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ  พันตรี  นาวาตรี  นาวา
อากาศตรี  ถึง  พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือข๎าราชการตํารวจที่มีชั้นยศ  พันตํารวจตรี  ถึง  พันตํารวจโท  
              2.3 ระดับชํานาญการพิเศษ  หมายถึง ข๎าราชการระดับ 8 หรือข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ  พันเอก  นาวาเอก  
นาวาอากาศเอก  หรือข๎าราชการตํารวจที่มีชั้นยศ  พันตํารวจเอก 
          3. ข๎าราชการตําแหนํงประเภทอํานวยการระดับต๎น  หมายถึง ข๎าราชการระดับ 8 หรือข๎าราชการทหารที่มีชั้นยศ    
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  หรือข๎าราชการตํารวจที่มีชั้นยศ  พันตํารวจเอก  
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          หมายเหตุ  1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1006/ว.12  ลง 11 ธ.ค.51 เรื่อง  การเทียบการดํารงตําแหนํงตาม  
                            พ.ร.บ.ระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เทํากับการดํารงตําแหนํงตาม พ.ร.บ.ระเบียบข๎าราชการ 
                            พลเรอืน พ.ศ.2551 
                        2. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0406.4/07366  ลง 10 มี.ค.53 
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ผนวก ฉ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการสอบ108 
ลําดับ รายการ ชั้น - ยศ จํานวนเงิน 

1. 
 

วันปกติ  ปฏิบัติงานไมํน๎อยกวํา 3  ชม. 
 

1.1 จ.ส.อ.(พ) – พล.อ. 
1.2 ส.ต. – จ.ส.อ. 

วันละ 100.- บาท 
วันละ   90.- บาท 

2. วันปกติ  ปฏิบัติงานไมํน๎อยกวํา  6 ชม. 2.1  จ.ส.อ.(พ) – พล.อ. 
2.2  ส.ต. – จ.ส.อ. 

วันละ  200.- บาท 
วันละ  180.- บาท 

3. วันหยุดราชการ  ปฏิบัติงานไมํน๎อยกวํา 3  ชม. 3.1  พ.อ.(พ) – พล.อ. 
3.2  จ.ส.อ.(พ) – พ.อ. 
3.3  ส.ต. – จ.ส.อ. 

วันละ  135.- บาท 
วันละ  120.- บาท 
วันละ  100.- บาท 

4. วันหยุดราชการ  ปฏิบัติงานไมํน๎อยกวํา 6 ชม. 4.1  พ.อ.(พ) – พล.อ. 
4.2  จ.ส.อ.(พ) – พ.อ. 
4.3  ส.ต. – จ.ส.อ.  

วันละ  270.- บาท 
วันละ  240.- บาท 
วันละ  200.- บาท 
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