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หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

การเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับผู้แทนสมาชิกท่ีเข้าร่วมงานสมัมนาและงานประชมุใหญ่ผู้แทน
สมาชิกประจ าปี 2562 จะเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการว่าด้วยคา่ใช้จ่าย
ในการจดักิจกรรมของสมาชิกและผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2559  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนบ า เหน็จบ านาญ
ข้าราชการวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรมของสมาชิกและผู้แทนสมาชิก (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560  และระเบียบ
คณะกรรมการ กบข. วา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง พ.ศ. 2559 ซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การขออนุมัตเิดนิทาง 
การเสนอขออนุมัติการเดินทางของผู้ แทนสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบงัคับของส่วน

ราชการหรือหนว่ยงานของรัฐท่ีบคุคลนัน้สงักดัอยู่ 
ทัง้นี ้กบข. ขอความร่วมมือสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐท่ีบคุคลระบกุ าหนดการเดินทางเท่ียว

ไปและเท่ียวกลบั รวมทัง้พาหนะท่ีใช้ในการเดินทางอย่างชัดเจน และถ้าใช้รถส่วนตวัเดินทางจะต้องระบุเลข
ทะเบียนรถในหนงัสืออนมุตักิารเดนิทางดงักลา่วด้วย 

2. ค่าพาหนะเดนิทาง 
 คา่พาหนะ หมายถึง คา่โดยสาร รวมทัง้คา่เช่ายานพาหนะ คา่ใช้จ่ายส าหรับเชือ้เพลิงหรือพลงังาน

ส าหรับพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง คา่ระวางบรรทกุ คา่ผ่านทางพิเศษ คา่ท่ีจอดยานพาหนะส าหรับการเดินทาง 
และคา่ใช้จา่ยอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั   

 ในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในเขตจงัหวดัซึ่งเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีท าการปกติของผู้แทนสมาชิก 
ให้ผู้แทนสมาชิกเบกิคา่พาหนะได้ตามความจ าเป็นเทา่ท่ีจ่ายจริง  

ส่วนผู้แทนสมาชิกท่ีเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนอกเขตจงัหวดัซึ่งเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีท าการปกติของ
ผู้ แทนสมาชิกให้ผู้ เดินทางเบิกค่าพาหนะได้ตามความจ าเป็นเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราตามสิทธิของผู้
เดนิทางท่ีก าหนดไว้ ดงันี ้

 
การเดนิทางภายในประเทศ 

 

ต าแหน่ง / ระดับ 

ชัน้โดยสาร 

เคร่ืองบิน รถไฟ รถโดยสาร 

ผู้แทนสมาชิก ชัน้ประหยดั ชัน้สงูสดุ ชัน้สงูสดุ 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีท่ีการเดินทางมีระยะทางตัง้แต ่400 กิโลเมตรขึน้ไป หรือในกรณีท่ี กบข.จะเสีย  
ค่าเคร่ืองบินส าหรับการเดินทางของผู้แทนสมาชิกน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยพาหนะอ่ืน ให้
ผู้แทนสมาชิกมีสิทธิเดินทางโดยเคร่ืองบินและเบิกค่าเคร่ืองบินได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าโดยสารชัน้
ประหยดั 
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ในกรณีท่ี กบข. ไมไ่ด้จดัพาหนะในการเดนิทางให้ และผู้แทนสมาชิกจ าเป็นต้องใช้พาหนะสว่นตวัใน
การเดินทางให้มีสิทธิเบิกคา่พาหนะเหมาจ่ายได้ในอตัรากิโลเมตรละ 5 บาท โดยเม่ือใช้สิทธินีแ้ล้ว จะไม่มีสิทธิ
เบกิคา่พาหนะอยา่งอ่ืนจาก กบข. อีก 

ส าหรับค่าพาหนะในการเดินทางระหว่างสถานท่ีปฏิบตัิงาน ท่ีพกั และสนามบิน สามารถเบิกค่า
พาหนะได้ตามความจ าเป็นเทา่ท่ีจา่ยจริง 

 

3. ค่าเบีย้เลีย้งและค่าตอบแทน 

(1) งานสมัมนาผู้แทนสมาชิก : ค่าเบีย้เลีย้ง หมายถึง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ
ด ารงชีพเฉพาะส าหรับการเดินทางนอกเขตจงัหวดัซึ่งเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีท าการปกติของผู้แทนสมาชิก โดยมี
อตัราคา่เบีย้เลีย้งดงันี ้

 
การเดนิทางภายในประเทศ 

ต าแหน่ง / ระดับ อัตราต่อวัน (บาท) 
ผู้แทนสมาชิก 400 

 
ในกรณีท่ี กบข. ได้จดัอาหารให้ผู้แทนสมาชิก 1 มือ้ตอ่วนั จะสามารถเบิกคา่เบีย้เลีย้งได้ 75% ของ

อตัราคา่เบีย้เลีย้งท่ีก าหนด หากจดัอาหารให้ 2 มือ้ตอ่วนั จะสามารถเบิกคา่เบีย้เลีย้งได้ 50% ของอตัราค่าเบีย้
เลีย้งท่ีก าหนด 

(2) งานประชมุใหญ่ผู้แทนสมาชิก :  
ผู้แทนสมาชิก จะได้รับคา่ตอบแทนและคา่เบีย้เลีย้งแบบเหมาจา่ย 500 บาท 

4. ค่าเช่าที่พัก 
กบข. เป็นผู้จดัหาท่ีพกัให้แก่ผู้แทนสมาชิกท่ีเข้าร่วมงานสมัมนาและงานประชมุใหญ่ผู้แทนสมาชิก 

จงึไมส่ามารถเบกิคา่เชา่ท่ีพกัได้ 
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วิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

กบข. จะค านวณและเบิกจ่ายเงินคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้แทนสมาชิกท่ีเข้าร่วมงานสมัมนาและ  
งานประชมุใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ าปี 2562 ตามระเบียบคณะกรรมการกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสมาชิกและผู้ แทนสมาชิก พ.ศ. 2559  ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมของสมาชิกและผู้แทนสมาชิก (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2560  และระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. 2559 โดยผู้แทนสมาชิก จะต้อง
จดัสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้แก่ กบข. ในวนัเข้าร่วมประชมุจริง ดงัตอ่ไปนี ้

1. แบบเบิกคา่ใช้จ่ายงานสมัมนาและงานประชมุใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ าปี 2562 ท่ีผู้แทนสมาชิกลง
นามแล้ว (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 6) 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการท่ีผู้แทนสมาชิกลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง  

3. ต้นฉบับหนังสืออนุมัติการเดินทางจากส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ แทนสมาชิกท่ีมีการระบุ
ก าหนดการเดินทางเท่ียวไปและเท่ียวกลับ รวมทัง้พาหนะท่ีใช้ในการเดินทางอย่างชัดเจน กรณีใช้พาหนะ
สว่นตวั/ พาหนะของต้นสงักดัเดนิทางจะต้องระบเุลขทะเบียนรถในหนงัสืออนมุตักิารเดนิทางดงักลา่วด้วย 

4. ต้นฉบบัใบเสร็จรับเงินหรือตัว๋โดยสารเท่ียวไปและเท่ียวกลบัในกรณีเดินทางโดยรถทวัร์ รถไฟ รถตู้  
หรือรถประจ าทางอ่ืน หรือต้นฉบบัใบเสร็จรับเงินค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินเท่ียวไปและเท่ียวกลับ  (กรณีซือ้ตัว๋
เคร่ืองบินทางอินเทอร์เน็ต จะไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ Itinerary receipt แทน) พร้อม Boarding Pass เท่ียวไป 
และกรณีใช้พาหนะสว่นตวั/ พาหนะของต้นสงักดัในการเดนิทาง ต้องน าสง่บตัรจอดรถของสถานท่ีจดังานด้วย 

5. ส าหรับผู้แทนสมาชิกท่ีไม่ประสงค์ใช้บริการพร้อมเพย์ โปรดแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทบญัชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ หรือเผ่ือเรียก (ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารทิสโก้ และ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ซึ่งผู้แทนสมาชิกลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยทาง กบข. จะ
โอนเงินคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางเข้าบญัชีผู้แทนสมาชิก 

เม่ือ กบข. ได้รับและตรวจสอบเอกสารดังกล่าวข้างต้นโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว กบข. จะโอนเงิน
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางเข้าบญัชีผู้แทนสมาชิกผู้ เบิกภายใน 7 วนัท าการ 

ในกรณีท่ีต้นฉบบัใบเสร็จรับเงิน ตัว๋โดยสาร หรือ Boarding Pass สญูหาย ผู้แทนสมาชิกต้องส่งส าเนา
เอกสารซึ่งผู้แทนสมาชิกลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมาประกอบการเบิกจ่ายแทน ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อ 23 ของ
ระเบียบคณะกรรมการ กบข. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจา่ยเงินของกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2542 

 

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


