การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรทีส่ ถาบันคุรุพัฒนารับรอง จานวน 1,460 หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
นางปรัศนี ยุทธมานพ
083-2859645
นางนิตยา ไชยคีนี
087-2247575
นางสาวอรณิชชา พิลาธรรม 095-6644424
แจ้งแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับอบรมของข้าราชการครูที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการ
พัฒนา ตามโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติตามกระบวนการในระบบ OBEC Training แล้ว เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในกาหนด (30 ก.ย.60) และครูได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการโดยกาหนดแนวทางการเบิกจ่ายและยืมเงินราชการ ดังนี้
1. กรณีสารองเงินส่วนตัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปอบรมก่อน นาหลักฐานมาขอเบิกเงินกับ สพม.19
หลังเสร็จสิ้นการอบรม ทั้งนี้ ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายผ่านโรงเรียนโดยรวบรวมส่ง ไม่เกินวันที่ 20 ก.ย.
60
2. กรณีขออนุมัติยืมเงินราชการ สาหรับครูที่เลือกหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม
ถึงสิงหาคม 2560นี้ ส่งเอกสารหลักฐานการยืมเงิน โดยรวบรวมให้ผ่านโรงเรียนเป็นผู้ยืมเงิน 1
สัญญา ดังนี้
2.1 ส่งหลักฐานและสัญญายืมเงิน ก่อนไปอบรม 7 วันทาการ
2.2 ส่งหลักฐานเบิกจ่ายชดใช้เงินยืมราชการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม ไม่เกิน 15 วัน
3. กรณีขออนุมัติยืมเงินราชการ สาหรับครูที่เลือกหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมในช่วงเดือนกันยายน
2560 ส่งเอกสารหลักฐานการยืมเงิน ดังนี้
3.1 ส่งหลักฐานและสัญญายืมเงิน ก่อนไปอบรม 7 วันทาการ แต่ไม่เกิน 20 กันยายน 2560
3.2 ส่งหลักฐานเบิกจ่ายชดใช้เงินยืมราชการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม ไม่เกิน 15 วัน
ขั้นตอนการยืมเงินก่อนไปอบรมที่จะต้องจัดส่งให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.19 ล่วงหน้า ไม่น้อย
กว่า 7 วันทาการก่อนถึงวันอบรม หลักฐานดังนี้
1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ 1 ฉบับ
2. สัญญายืมเงินฉบับจริง 2 ชุด (ผู้ยืมเงิน ก.ค.-ส.ค.60)
3. สัญญายืมเงินฉบับจริง 2 ชุด (สาหรับผู้ครูผู้เข้าอบรม เดือน ก.ย.60)
4. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้ยืมเงิน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ 1 ฉบับ
6. พิมพ์ใบลงทะเบียนจองที่นั่งหลักสูตร print course 1 ฉบับ

รายละเอียดแบบฟอร์มหน้าถัดไป

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
ข้าพเจ้า....................................................................ตาแหน่ง ข้าราชการครู ระดับ คศ........
มีความประสงค์จะขอยืมเงินงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปอบรมตามหลักสูตร รหัสหลักสูตร......................................
ระหว่างวันที่......................................................................สถานที่อบรม..............................................................
รายการดังต่อไปนี้
1. ค่าลงทะเบียน.............................................................................................บาท
2. ค่าพาหนะ...................................................................................................บาท
3. ค่าเช่าที่พัก...................................................................................................บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง...................................................................................................บาท
5. อื่น ๆ (ชดเชยน้ามัน,ค่าน้ามันเชื้อเพลิงกรณีใช้รถราชการ)..........................บาท
รวมเป็นเงิน..................................บาท
หมายเหตุ ................................................................................................................................... ........
............................................................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการยืมเงินดังนี้
1. สัญญายืมเงินจานวน 2 ฉบับจริง
2. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้ยืมเงิน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง .............................................

เลขที่......../2560
วันครบกาหนด
............................

สัญญายืมเงิน

ยื่นต่อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ข้าพเจ้า.................................................................................ตาแหน่ง ครู คศ. .............
โรงเรียน...................................................................................อาเภอ..............................
มีความประสงค์จะขอยืมเงินงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่..............................................
ณ .............................................................................................................รายละเอียดดั งนี้
รายการ
จานวนเงิน
ค่าลงทะเบียน
ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ตัวอักษร(......................................................................................) รวมเงินขอถั่วจ่ายทุกรายการ
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนาใบสาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้ง
เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกาหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือ ภายใน...15.วันนับแต่วันกลับมาปฏิบัติ
ราชการ ถ้าข้าพเจ้าไม่สง่ ตามกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทนั ที
(ลงชื่อ).....................................................................ผู้ยืมเงิน

วันที่.................................................................

เสนอ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี่ได้ จานวน......................................บาท
(..............................................................................................................................)
ลงชื่อ..................................................................(เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.19) วันที่.............................................
คาอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นจานวนเงิน .......................................บาท
(............................................................................................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติ (ผอ.สพม.19/รอง ผอ.สพม.19) วันที่......................................
ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืม จานวน................................บาท (..............................................................................)
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ................................................................ผู้รับเงิน
รายการส่งใช้เงินยืม
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
รายการส่งใช้
คงค้าง
ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขที่
เงิน
เงินสดหรือใบสาคัญ จานวนเงิน

ใบประมาณการค่าใช้จ่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ลาดับ
รายละเอียดรายจ่าย
1
1.ชื่อ-สกุล……………………………… สถานที่อบรม.............................
2.ค่าลงทะเบียน
3.ค่าพาหนะ/ทีพ่ ัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง
2
1.ชื่อ-สกุล……………………………… สถานที่อบรม.............................
2.ค่าลงทะเบียน
3.ค่าพาหนะ/ทีพ่ ัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง
3
1.ชื่อ-สกุล……………………………… สถานที่อบรม.............................
2.ค่าลงทะเบียน
3.ค่าพาหนะ/ทีพ่ ัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง
4
1.ชื่อ-สกุล……………………………… สถานที่อบรม.............................
2.ค่าลงทะเบียน
3.ค่าพาหนะ/ทีพ่ ัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง
5
1.ชื่อ-สกุล……………………………… สถานที่อบรม.............................
2.ค่าลงทะเบียน
3.ค่าพาหนะ/ทีพ่ ัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง
6
1.ชื่อ-สกุล……………………………… สถานที่อบรม.............................
2.ค่าลงทะเบียน
3.ค่าพาหนะ/ทีพ่ ัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง
7
1.ชื่อ-สกุล……………………………… สถานที่อบรม.............................
2.ค่าลงทะเบียน
3.ค่าพาหนะ/ทีพ่ ัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) ............................................ผู้ประมาณการ
วันที่ ..........................................................

ขั้นตอนการเตรียมหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายหรือส่งใช้เงินยืม
1. บันทึกการขออนุญาตเดินทางไปอบรมต่อผู้อานวยการโรงเรียนและหรือต่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณีสถานที่ไปอบรม ตามคาสั่งมอบอานาจสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1784/2558 สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 โดยระบุรายละเอียดที่สาคัญ ได้แก่
1.1 ชื่อผู้ขออนุญาตเดินทางไปอบรม
1.2 วันที่ไปอบรม (รวมวันเดินทางไป – กลับด้วย)
1.3 สถานที่ขอไปอบรม
1.4 กรณีเดินทางไปอบรมโดยรถของทางราชการ ให้ขออนุญาตโดยระบุหมายเลข
ทะเบียนรถและพนักงานขับรถไว้ด้วย
2. เมื่อเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน ให้เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ ตาม
แบบที่กระทรวงการคลังกาหนด (แบบ 8708) และแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เช่น การเบิกค่าน้ามันรถกรณี
เดินทางไปโดยรถของทางราชการ ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน แบบ บก111 กรณีเบิกรถประจา
ทางหรือรถรับจ้าง เป็นต้น

เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม
1. บันทึกข้อความ เรื่องส่งใช้เงินยืม
2. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (8708) ส่วนที่ 1 และหลักฐานแล้วแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นจริง รายละเอียดดังนี้
2.1 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนอบรม (ติดบนใบแนบใบสาคัญ)
2.2 แบบ บก 111 กรณีเบิกค่าพาหนะโดยรถประจาทางหรือรถรับจ้าง หรือ
2.3 กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงินค่าตัว๋ เครื่องบิน (ติดบนใบแนบใบสาคัญ)
2.4 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก (ติดบนใบแนบใบสาคัญ)
3. สาเนาขออนุญาตไปราชการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
ที่
วันที่
เรื่อง ส่งใช้ยืมเงินงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
ข้าพเจ้า....................................................................ตาแหน่ง ข้าราชการครู ระดับ คศ......
พร้อมด้วย......................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะส่งใช้เงินยืมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รายการพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ค่าลงทะเบียน.............................................................................................บาท
2. ค่าพาหนะ...................................................................................................บาท
3. ค่าเช่าที่พัก...................................................................................................บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง...................................................................................................บาท
5. อื่น ๆ (ชดเชยน้ามัน,ค่าน้ามันเชื้อเพลิงกรณีใช้รถราชการ)..........................บาท
รวมทั้งสิ้น.....................................บาท
คงเหลือเงิน..................................บาท
ใบสาคัญ.......................................ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
กาหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)........................................
(........................................)
ตาแหน่ง......................................

ใบแนบใบสาคัญติดใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม/ค่าเช่าที่พัก/ค่าตั๋วเครื่องบิน

จานวนเงินตามใบสาคัญรับเงิน จานวน......................ฉบับ ข้าพเจ้าทดรองจ่ายไปก่อนแล้วเป็น
จานวนเงิน..........................................บาท............สตางค์ ขอเบิกเพียง.......................................บาท..........
สตางค์
ตรวจถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(..................................................)

(ลงชื่อ).................................................ผู้จ่ายเงิน
(..................................................)
ตาแหน่ง ครู คศ...............

สัญญาเงินยืมเลขที…่ ………………………………………………วันที่………………………………………….……ส่วนที่ 1
ชื่อผู้ยืม……………………………...จานวนเงิน.............................บาท

แบบ 8708

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
.................(1)................................
(2) วันที่..........เดือน..................พ.ศ..................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน ...................(3).........................
ตามคาสั่ง / บันทึก ที่ ...............(4).............. ลงวันที่..................................................... ได้อนุมัติให้
ข้าพเจ้า..........................(5)...................................... ตาแหน่ง.............................(6).................................................
สังกัด..........................(7)..............................พร้อมด้วย...............(8).........................................................................
ออกจากบ้านเลขที่.....................................(9)............................................................................................................
เดินทางไปปฏิบตั ิราชการ.....................(10)................................................................................................................
.................................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก
บ้านพัก สานักงาน  ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่.........เดือน.........(11)........พ.ศ...................เวลา..........น.
และกลับถึง  บ้านพัก
 สานักงาน ประเทศไทย วันที่..........เดือน......(12)......พ.ศ..................เวลา.......น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้….……(13)…………วัน………………..ชั่วโมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับ  ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท..............(14)................จานวน..........(15).............วัน รวม...........(16)....................บาท
ค่าเช่าที่พัก..................(17).....................................จานวน........(18)..............วัน รวม...........(19)....................บาทค่าพาหนะ
................................................(20)..............................................
.รวม...........(21)...................บาท
ค่าใช้จ่ายอืน่ ............................................(22)..............................................
.รวม...........(23)...................บาท
รวมทั้งสิ้น...............(24)..................บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร)......................................(25)............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงและหลักฐานการจ่ายทีส่ ่งมาด้วย
(26).......ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

จานวน......

ลงชื่อ................(27)...............ผู้ขอรับเงิน
(.........................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................

แบบ 8708 หน้า 2
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้

อนุมัติให้จ่ายได้

ลงชื่อ............................(28).............................
(.............................................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่............................(29).............................

ลงชื่อ...................(30)........................
(...................................................)
ตาแหน่ง........................................
วันที่.......................(31)......................

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน…….……(32)………………บาท
(...........................................(33)....................................................ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ…………(34)......………… ผู้รับเงิน
ลงชื่อ………(35)…………. ผู้จ่ายเงิน
(............................................ )
(.......................................)
ตาแหน่ง..............................................
ตาแหน่ง...........................................
วันที่................(36).............................
วันที่...............(37)...........................
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่..........................(38)....................... วันที่..................(39)..............
หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมูค่ ณะและจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกันหากระยะเวลาในการเริม่ ต้น
และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกัน
ของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผูล้ งลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน
กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวนั ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สญ
ั ญายืมและวันที่อนุมัตเิ งินยืมด้วย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้
ให้ผู้มสี ิทธิแต่ละคนลงลายมือชือ่ ผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)

คาอธิบายการกรอกรายละเอียด แบบ 8708 ส่วนที่ 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

สถานทีท่ ี่เขียนรายงานการเดินทาง เมื่อได้เดินทางไปปฏิบัติงานแล้ว
วันเดือนปี ที่เขียนรายงานการเดินทาง
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้มีอานาจการจ่ายเงิน แล้วแต่กรณี
คาสั่ง หรือ บันทึกอนุญาตให้ไปราชการ
ชื่อ - สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
ตาแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
ชื่อโรงเรียน
กรณีที่เดินทางเป็นหมู่คณะระบุชื่อผู้เดินทาง
บ้านพัก/ที่อยู่ของผู้ขอเบิกเงิน กรณีออกจากโรงเรียนให้เขียนออกจากโรงเรียน....
สถานทีท่ ี่ไปราชการ และเรื่องที่ไปราชการ
วันเดือนปี เวลา ที่ออกเดินทางจากบ้านพัก / โรงเรียน
วันเดือนปี เวลา ที่กลับถึงบ้านพัก / โรงเรียน
จานวนวัน และชัว่ โมง ทีไ่ ปราชการ
ระบุประเภทและอัตราค่าเบี้ยเลีย้ ง (ประเภท ก หรือ ประเภท ข)
จานวนวันที่มีสิทธิได้ค่าเบีย้ เลี้ยง
จานวนเงินที่มสี ิทธิได้รับค่าเบีย้ เลี้ยง
ระบุอัตราที่พักที่ได้รับ
จานวนวันที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าทีพ่ กั
จานวนเงินที่มสี ิทธิเบิกค่าเช่าทีพ่ ัก
ประเภทค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
จานวนเงินค่าพาหนะที่เบิก
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิก (ระบุรายการ) เช่น ค่าทางด่วน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าลงทะเบียน เป็นต้น
จานวนเงินที่เบิกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
จานวนเงินรวมที่ขอเบิกทั้งสิน้
จานวนเงินรวมที่ขอเบิกเป็นตัวอักษร
จานวนหลักฐานที่ใช้ขอเบิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
ชื่อ-สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตาแหน่ง ของเจ้าหน้าที่การเงิน / ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายในการตรวจ

(29)
(30)

วันเดือนปี ที่เจ้าหน้าที่การเงินตรวจหลักฐาน
ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตาแหน่งผู้ที่มีอานาจอนุมัติ (สาหรับโรงเรียนหมายถึงผู้อานวยการ

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

วันเดือนปี ทีผ่ ู้มีอานาจอนุมัติ (สาหรับโรงเรียนหมายถึงผู้อานวยการโรงเรียน)
จานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ได้รับเงินจริง
จานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ได้รับเงินจริง เป็นตัวอักษร
ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตาแน่งของผู้รับเงิน
วันเดือนปี ทีไ่ ด้รับเงิน
ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และ ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าทีจ่ ่ายเงิน
วันเดือนปี ที่จา่ ยเงิน
ระบุสัญญาเลขที่ (กรณียืมเงิน)
ระบุวันทีท่ ี่ยืมเงินตามสัญญา

หลักฐาน
โรงเรียน)

(ตัวอย่าง)
แบบ บก. 111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนราชการ .......................(1)................................
วัน เดือน ปี
รายละเอียดรายจ่าย
.....(2)....... 1. ค่ารถ......(3)..................จาก.................(4)..............
ถึง.....................(5).................................ไป – กลับ
จานวน.......................เที่ยว ๆ ละ .......บาท เป็นเงิน
2………………………………………………………..
………………………………………………………...
…………………………………………………………
3………………………………………………………….
………………………………………………………….

รวมทั้งสิ้น

(ตัวอักษร)..........................(7).................................

จานวนเงิน

หมายเหตุ

........(6).......

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

ข้าพเจ้า………….(8)………….ตาแหน่ง………(9)…………กอง…….(10)…
ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปใน
งานของราชการโดยแท้
ลงชื่อ....................(11)....................
วันที่ ......./...(12)..../.............

คาอธิบายการกรอก บก. 111
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

สถานที่ที่เขียนขอเบิก ถ้าเขียนที่โรงเรียนให้ใส่ชื่อโรงเรียน
วันเดือนปี ที่เดินทางไปราชการ
ประเภทพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
สถานที่ที่ออกเดินทาง
สถานที่ที่ไปราชการ / สถานีรถประจาทาง (ถ้ามีการเดินทางหลายต่อ ให้เขียน
ให้ครบ และระบุจานวนเงินที่ขอเบิกในแต่ละเที่ยว)
จานวนเงินที่ขอเบิก
จานวนเงินรวมทั้งสิ้นที่ขอเบิกทั้งเป็นตัวเลข และตัวอักษร
ชื่อ-สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
ตาแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
ระบุว่าผู้ขอเบิกเงินสังกัดโรงเรียน.........
ลายมือชื่อผู้ขอเบิกเงิน
วัน เดือน ปี ที่เขียนขอเบิกเงิน

อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรทีส่ ถาบันคุรุพัฒนารับรอง จานวน 1,460 หลักสูตร
* การเดินทางไปราชการชั่วคราว หมายถึง การได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งสานักงาน (สถานศึกษา)
สิทธิการเบิกค่าใช้จ่าย คือ
* ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
* ค่าเช่าที่พัก
* ค่าพาหนะ
1. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง / วัน / คน
ข้าราชการ
ประเภท
หมายเหตุ
ระดับชานาญการพิเศษ/คศ 3 ลงมา
240
กรณีผู้จัดอบรมเลี้ยงอาหารให้หัก
ค่าเบี้ยเลี้ยงมื้อละ 80 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ/คศ 4 ขึ้นไป
270
* การนับเวลาเพื่อคานวณการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
1.1 นับเวลาตั้งแต่ออกจากบ้านพักหรือจากสถานศึกษา จนกลับถึงบ้านพักหรือ
สถานศึกษา
1.2. กรณีที่ต้องพักแรม ให้นับเวลาตามข้อ 1.1 คิด 24 ชั่วโมง = 1 วัน
ถ้ามีเศษเกิน 12 ชั่วโมง คิด = 1 วัน
1.3. กรณีที่ไม่พักแรม (หมายถึง การเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักกับสถานที่
ไปปฏิบัติราชการทุกวัน) ให้นับเวลาตามข้อ 1.1
คิด 24 ชั่วโมง = 1 วัน
หากไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่เกิน 12 ชั่วโมง คิด = 1 วัน
2. การเบิกค่าที่พัก 600 บาท/ วัน / คน ต้องมีใบเสร็จรับเงินพร้อมระบุวันเข้าพัก
3. การเบิกค่าพาหนะ
ยานพาหนะประจาทาง
ข้าราชการ
รถไฟ
* ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วย ครู คศ 1
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ยกเว้น ชั้น บนอ.ป (รถไฟชั้น 1 นอนปรับอากาศ)
* ระดับชานาญงาน ระดับชานาญการ ครู คศ 2 ขึ้นไป
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง กรณีเดินทางชั้น บนอ.ป.ให้แนบกากตั๋วประกอบการ
ขอเบิกด้วย
รถโดยสารประจาทาง

ทุกระดับ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

4. การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน
กระทรวงการคลังกาหนด
สิทธิการเบิกตามอัตรามาตรการของ สพฐ.
ระดับชานาญงาน/ระดับชานาญการ/ * เดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost) หรือการบินไทย
ครู คศ 2 ขึ้นไป เดินทางได้
ชั้นประหยัด อัตรา Fix Flight Fix Cost
* ระดับชานาญการพิเศษ/ครู คศ 3 ระดับเชี่ยวชาญ/ครู คศ 4 ชั้น ประหยัด
* ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ/ครู คศ 5 ขึ้นไป ชั้นประหยัด
ที่ นร 1008/ว 30 ลว 15 ก.ย 53

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตาแหน่งอย่างอื่นเท่ากับตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

5. การใช้สิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
* ไม่มีพาหนะประจาทาง
* มีพาหนะประจาทาง แต่มีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของราชการ
* ให้ชี้แจงเหตุและความจาเป็น
* การเดินทางโดยใช้พาหนะรับจ้าง
** เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 (เดิม) ชานาญการ/ชานาญงาน/คศ 2 ขึ้นไป
** เป็นกรณีเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านพักหรือสถานศึกษากับสถานีขนส่ง หรือ
สถานที่ที่ได้จัดพาหนะไว้ให้ โดยเบิกในอัตราดังนี้
การเดินทาง
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรการประหยัด สพฐ.
ข้ามเขตระหว่าง กทม.กับ เท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท * เท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 400 บาท
จังหวัดที่มีเขตติดต่อ กทม.
* กรณีเดินทางไปท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละ
ไม่เกิน 500 บาท
ข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ
เท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท เท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 300 บาท
** การเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านพัก กับสถานที่ที่ไปปฏิบัติราชการภายใน
จังหวัดเดียวกัน เบิกได้ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว
** การเดินทางไปราชการในเขต กทม.
** ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน/ระดับปฏิบัติการ/ครูผู้ช่วย/ครู คศ 1 ลงมา
ขอเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ต้องมีสัมภาระ

