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การเดินทางภายในประเทศ
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ตามบัญชีหมายเลข 1

>5<10 = 1/2 วัน

คาเบี้ยเล้ียง ขอ 10

นับเวลาตั้งแตท่ีออกจากสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ
จนถึง สถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ แลวแตกรณี

ขอ 11 วรรคแรก

กรณีพักคางแรม ขอ 11 วรรคสอง กรณีไมพักคางแรม ขอ 11 วรรคสาม

24 ชม. เปน 1 วัน >10 = 1 วัน >10 = 1 วัน 

เลขาธิการ กกต. วันละ 400 บาท / คร่ึงวันละ 200 บาท 

ท่ีปรึกษา /
ผูเช่ียวชาญ

วันละ 400 บาท / คร่ึงวันละ 200 บาท

พนง.บส.

พนง ปก.

พนง.บก.

วันละ 400 บาท / คร่ึงวันละ 200 บาท

วันละ 300 บาท / คร่ึงวันละ 150 บาท

พนง. ปต / ลูกจาง

วันละ 250 บาท / คร่ึงวันละ 125 บาท 

ผูชวยเหลือ
การปฏิบัติงาน วันละ 250 บาท / คร่ึงวันละ 125 บาท 

วันละ 200 บาท / คร่ึงวันละ 100 บาท 

กรรมการ วันละ 300 บาท / คร่ึงวันละ 150 บาท
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คาเชาที่พัก ขอ 12

เทาท่ีจายจริง ขอ 12 วรรคสาม เหมาจาย / วัน / คน

ใบเสร็จรับเงิน

เลขาธิการ กกต. ≤ 2,500 บาท

ท่ีปรึกษา /
ผูเช่ียวชาญ

≤ 2,500 บาท

พนง.บส.

พนง ปก.

พนง.บก.

≤ 2,500 บาท

≤ 1,600 บาท

พนง. ปต / ลูกจาง

≤ 1,200 บาท

ผูชวยเหลือการ
ปฏิบัติงาน

≤ 1,200 บาท

≤ 1,000 บาท

กรรมการ ≤ 1,600 บาท

พักเดี่ยว ขอ 12 วรรคสาม

พนง ปก.

พนง. ปต / ลูกจาง

≤ 840 บาท

ผูชวยเหลือการ
ปฏิบัติงาน

≤ 840 บาท

≤ 700 บาท

พักคู ขอ 12 วรรคส่ี

พนง ปก.

พนง.บก. ≤ 900 บาท

พนง. ปต / ลูกจาง

≤ 700 บาท

ผูชวยเหลือการ
ปฏิบัติงาน

≤ 700 บาท 

≤ 600 บาท

กรรมการ ≤ 900 บาท

ตามบัญชีหมายเลข 2

ขอ 12 วรรคแรก ผูเดินทางตองเลือกเบิกคาเชาท่ีพักในลักษณะเดียวกันตลอดการเดินทาง สําหรับการเดินทางหมู
คณะใหเบิกในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ แตไมรวมถึงพนักงานบริหารระดับสูง ท่ีปรึกษา และผูเช่ียวชาญ

ใบแจงรายการเขาพัก



การเดินทางตางประเทศ
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คาเบี้ยเล้ียง ขอ 21

นับเวลาเดินทางตั้งแตเวลาเดินทางออกจากประเทศไทย 
จนกลับถึง ประเทศไทย ขอ 22

กรณีพักคางแรม

24 ชม. เปน 1 วัน >10 = 1 วัน 

เลขาธิการ กกต. วันละ 3,100 บาท

ท่ีปรึกษา /
ผูเช่ียวชาญ

วันละ 3,100 บาท

พนง.บส.

พนง ปก.

พนง.บก. 

วันละ 3,100 บาท

วันละ 2,100 บาท

พนง. ปต / ลูกจาง

วันละ 2,100 บาท

ผูชวยเหลือการ
ปฏิบัติงาน

วันละ 2,100 บาท

วันละ 2,100 บาท

กรรมการ วันละ 2,100 บาท

ตามบัญชีหมายเลข 5 
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คาที่พัก ขอ 23

เทาท่ีจายจริง

ใบเสร็จรับเงิน

ใบแจง
รายการเขาพัก

เลขาธิการ กกต. 

ท่ีปรึกษา /
ผูเช่ียวชาญ 

พนง.บส. 

พนง ปก. 

พนง.บก.

พนง. ปต / ลูกจาง

ผูชวยเหลือการ
ปฏิบัติงาน

กรรมการ 

พักเดี่ยว

พนง ปก.

พักคู

ตามบัญชีหมายเลข 6

ประเภท ก. ≤ 10,000 บาท ประเภท ข. ≤ 7,000 บาท ประเภท ค. ≤ 4,500 บาท

ประเภท ก. ≤ 10,000 บาท ประเภท ข. ≤ 7,000 บาท ประเภท ค. ≤ 4,500 บาท

ประเภท ก. ≤ 7,500 บาท ประเภท ข. ≤ 5,000 บาท ประเภท ค. ≤ 3,100 บาท

ประเภท ก. ≤ 10,000 บาท ประเภท ข. ≤ 7,000 บาท ประเภท ค. ≤ 4,500 บาท

ประเภท ก. ≤ 7,500 บาท ประเภท ข. ≤ 5,000 บาท ประเภท ค. ≤ 3,100 บาท

ประเภท ก. ≤ 7,500 บาท ประเภท ข. ≤ 5,000 บาท ประเภท ค. ≤ 3,100 บาท

ประเภท ก. ≤ 7,500 บาท ประเภท ข. ≤ 5,000 บาท ประเภท ค. ≤ 3,100 บาท

ประเภท ก. ≤ 7,500 บาท ประเภท ข. ≤ 5,000 บาท ประเภท ค. ≤ 3,100 บาท

ประเภท ก. ≤ 5,250 บาท ประเภท ข. ≤ 3,500 บาท ประเภท ค. ≤ 2,170 บาท 

ประเภท ก. ≤ 5,250 บาท ประเภท ข. ≤ 3,500 บาท ประเภท ค. ≤ 2,170 บาท

ประเภท ก. ≤ 5,250 บาท ประเภท ข. ≤ 3,500 บาท ประเภท ค. ≤ 2,170 บาท

พนง. ปต / ลูกจาง

ผูชวยเหลือการ
ปฏิบัติงาน 



เอกสารและการเบกิคาใชจาย
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เรื่องขอเบิกเงิน ซ่ึงฝายบัญชี
ไดตัดงบประมาณแลว

ตรวจสอบ
เอกสาร

- แกไขเพิ่มเติม
- เบิกไมได

ครบถวน  /  ถูกตอง

ไมครบถวน / ไมถูกตอง

ขออนุมัติผูมีอํานาจเบิกจายจากเงินสดยอย / 
วงเงินจํานวนเล็กนอยตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด

ขออนุมัติผูมีอํานาจเบิกจาย
โดยจัดทําใบสําคัญจาย 

นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ/  
อนุมัติใหจายจากเงินสดยอย

เขียนเช็ค / จัดทําทะเบียนคุมใบสําคัญ
จายและทะเบียนคุมเชค็

แจงผูมีสิทธิรับเงินเพื่อรับเงินสดยอย

เบิกชดเชยเงินสดยอย โดยทําใบสําคัญจาย
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ / ลงนามในเช็ค

ประทับตรา “จายเงินแลว” 
ในใบสําคัญจาย

แจงเจาหน้ี / ผูมีสิทธิรับเงิน เพื่อรับเช็ค

ผูมีอํานาจอนุมัตใิหเบิกจาย
ในใบสําคัญจาย / ลงนามในเช็ค

ประทับตรา “จายเงินแลว”

จายเช็คใหแกเจาหน้ี / ผูมีสิทธิรับเงิน

- ตนเรื่องแกไขเพิ่มเติม
- ตนเรื่องรับคืน / 

ยกเลิกตัดงบประมาณ

สงมอบหลักฐานการจายใหฝายบัญชี

จายเช็คใหแกผูรับผิดชอบเงินสดยอย

สงมอบหลักฐานการจายใหฝายบัญชี


