
 
 

  
  ประกาศโรงพยาบาลเทพา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
*********************** 

  เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  และสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ ระบบการคมนาคม และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันและระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง โรงพยาบาลเทพาจึงก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 
 
๑. อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง  ให้เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกา (ยกเว้น ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตาม
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ.๒๕๔๔  หลักเกณฑ์ฉบับ ๘) 
   

ข้าราชการ อัตรา 
ระดับ ๘ ลงมา    (ช านาญการพิเศษลงมา)      ๒๔๐    บาท 
ระดับ ๙ ขึ้นไป   (เชี่ยวชาญขึ้นไป)      ๒๗๐   บาท 
 
๒. อัตราค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายดังนี้ 

ระดับ พักเดี่ยว พักคู่ 
ระดับ ๘ ลงมา    (ช านาญการพิเศษลงมา) ไม่เกินวันละ   ๑,๕๐๐    บาท ไม่เกินวันละ   ๘๕๐      บาท 
ระดับ ๙ ขึ้นไป   (เชี่ยวชาญขึ้นไป) ไม่เกินวันละ   ๒,๒๐๐    บาท ไม่เกินวันละ   ๑,๒๐๐   บาท 
 
 กรณีในเขตจังหวัดสงขลาถ้าประชุม ๑ วัน จะไม่ให้เบิกค่าท่ีพักแต่กรณีมากกว่า ๑ วัน ให้เบิก ค่าท่ีพักได้  
 ให้พักในลักษณะห้องคู่เท่านั้น เว้นแต่มีความจ าเป็นจริง ๆ ที่ต้องพักคนเดียวทั้งนี้ผู้เบิกเงิน ต้องชี้แจงเหตุผล  
     ในรายงานการเดินทางด้วย 
 กรณีไม่ได้พักโรงแรมให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายได้  ดังนี้ 
 

ระดับ เหมาจ่ายไม่เกินวันละ 
ระดับ ๘ ลงมา   (ช านาญการพิเศษลงมา)            ๘๐๐    บาท 
ระดับ ๙ ขึ้นไป   (เชี่ยวชาญขึ้นไป)          ๑,๒๐๐    บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 
๓. อัตราค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาตามท่ีจ่ายจริง และไม่เกินสิทธิ มีกรณีเพ่ิมเติมคือ  
 ค่ารถยนต์รับจ้างระหว่างโรงพยาบาลเทพา-สนามบินหาดใหญ่  เที่ยวละไม่เกิน ๒๐๐ บาท  
 ค่ารถยนต์รับจ้างระหว่างโรงพยาบาลเทพา-อ าเภอหาดใหญ่ ,  เที่ยวละไม่เกิน ๑๕๐ บาท  
    อ าเภอเมืองสงขลา 
 ค่ารถยนต์รับจ้างระหว่างโรงพยาบาลเทพา-อ าเภอระโนด ,   เที่ยวละไม่เกิน ๓๐๐  บาท  
    อ าเภอกระแสสินธุ์ 
 ค่ารถยนต์รับจ้างระหว่างโรงพยาบาลเทพา-อ าเภอสทิงพระ ,  เที่ยวละไม่เกิน   ๒๕๐  บาท  
    อ าเภอรัตภูมิ ,อ าเภอควนเนียง ,อ าเภอสะเดา, อ าเภอบางกล่ า 
 ค่ารถยนต์รับจ้างระหว่างโรงพยาบาลเทพา-อ าเภอสิงหนคร,  เที่ยวละไม่เกิน    ๒๐๐     บาท 
   อ าเภอคลองหอยโข่ง   
 ค่ารถยนต์รับจ้างระหว่างโรงพยาบาลเทพา-อ าเภอนาหม่อม  เที่ยวละไม่เกิน ๑๒๕  บาท  
 ค่ารถยนต์รับจ้างระหว่างโรงพยาบาลเทพา-อ าเภอจะนะ ,อ าเภอนาทวี เที่ยวละไม่เกิน   ๗๕  บาท  
 ค่ารถยนต์รับจ้างระหว่างโรงพยาบาลเทพา-อ าเภอสะบ้าย้อย  เที่ยวละไม่เกิน   ๕๐  บาท   
 ค่ารถยนต์รับจ้างระหว่างโรงพยาบาลเทพา-ปัตตานี   เที่ยวละไม่เกิน ๑๒๕  บาท  
  ค่ารถยนต์รับจ้างจากหาดใหญ่ไปในเขตอ าเภอเมืองสงขลา  เที่ยวละไม่เกิน    ๑๐๐     บาท  
  ค่ารถยนต์รับจ้างจากหาดใหญ่ไปในเขตอ าเภอสิงหนคร   เที่ยวละไม่เกิน    ๒๐๐     บาท  
  ค่ารถยนต์รับจ้างจากสถานีขนส่งสายใต้ไปในเขตกรุงเทพมหานคร  เที่ยวละไม่เกิน    ๓๐๐     บาท  
  ค่ารถยนต์รับจ้างจากสถานีรถไฟหัวล าโพงไปในเขตกรุงเทพมหานคร         เที่ยวละไม่เกิน    ๒๕๐     บาท 
  ค่ารถยนต์รับจ้างจากสนามบินสุวรรณภูมิไปกรุงเทพมหานคร/นนทบุรี เที่ยวละไม่เกิน    ๕๐๐     บาท  
  ค่ารถยนต์รับจ้างจากดอนเมืองไปกรุงเทพมหานคร/นนทบุรี  เที่ยวละไม่เกิน    ๒๕๐     บาท  
  ค่ารถยนต์รับจ้างในต่างจังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร   เที่ยวละไม่เกิน ๑๕๐   บาท  
    หรือเขตปริมณฑลพร้อมสัมภาระ  
 ค่าโดยสารรถยนต์โดยสารประจ าทางและรถไฟ    เบิกได้ไม่เกินสิทธิตาม พรฎ.  
 กรณีเดินทางไปราชการในครั้งนั้นมีระยะเวลามากกว่า ๑ วัน และพักค้างคืนให้เบิกเงินค่ารถยนต์รับจ้างได้  
    เฉพาะเที่ยวไป และกลับ รวมไม่เกิน ๒ เที่ยว 
๔. อัตราค่าโดยสารเครื่องบิน 
 ๔.๑  ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานหรือช านาญการขึ้นไป  
 สามารถเดินทางไปราชการโดยทางเครื่องบินได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล
เทพา ในกรณีต่อไปนี้ 
  ๔.๑.๑ เป็นการเดินทางโดยสายการบินราคาประหยัด 3 สายการบิน คือ  สายการบิน Thai Air Asia 
(FD) สายการบิน Nok Air (DD)  สายการบิน Thai  Lion  Air  (SL) หรือสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ ที่อาจเปิด
บริการในอนาคตโดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยต้องเป็นการเดินทางในชั้นประหยัด เท่านั้น     
  ๔.๑.๒ การเดินทางโดยสายการบินไทย (TG) ต้องเป็นการเดินทางโดยใช้ราคาพิเศษ (โปรโมชั่น) เท่านั้น 
(ค่าโดยสารปกติ การบินไทย หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ๓,๖๕๐ บาท/เที่ยว) 
  ๔.๑.๓ ในกรณีที่ต้องการเดินทางกับสายการบินไทย ในราคาปกติให้ขออนุมัติเดินทางโดยชี้แจงเหตุผล
และความจ าเป็นทุกครั้งก่อนที่จะเดินทาง และให้ระบุในหนังสือขออนุมัติเดินทางท่ีส่งไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา ว่า “ขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน สายการบินไทย” 
  ๔.๑.๔ ให้แนบส าเนาบัตรโดยสาร หรือ ใบเสร็จรับเงิน ค่าโดยสารเครื่องบิน ประกอบรายงานการ
เดินทางด้วยทุกครั้ง 
   



 
          ๔.๑.๕ เนื่องจากการอนุมัติให้เดินทางโดยเครื่องบิน ส่วนหนึ่งเพ่ือต้องการลดจ านวนวันเดินทางไปกลับ

ในการเดินทางไปราชการ ดังนั้นหากมีเที่ยวการบินไป-กลับ โดยไม่ท าให้เสียวันท างานที่โรงพยาบาล ก็ให้เดินทางโดย
เที่ยวบินดังกล่าว เช่น ไปราชการวันที่ ๘-๙ ณ กรุงเทพมหานคร หากวันที่ ๘ มีเที่ยวบิน เวลา ๖.๓๐. น. วันที่ ๙ มี
เที่ยวบินเวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ก็ให้เดินทางไปวันที่ ๘ และกลับวันที่ ๙ เป็นต้น (หรือมีเท่ียวบินวันที่ ๗ เวลา 
๑๙.๐๐ น. ก็สามารถปฏิบัติงาน วันที่ ๗ และเดินทางในช่วงเย็นได้) 
 ๔.๒  ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการลงมา และลูกจ้าง  
 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา ที่อ้างถึง จะสามารถเบิกได้เพียงค่าโดยสารรถไฟ หรือ รถประจ าทางปรับอากาศ 
เท่านั้น ดังนั้นการเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ขออนุมัติผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา เป็นกรณีพิเศษทุกครั้ง โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ เป็นการเดินทางโดยจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งหากไม่เดินทางโดยทาง
เครื่องบินอาจท าให้เกิดความล่าช้า เสียหาย ไม่ทันการ หรือ อ่ืนใดที่ท าให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ  
  ๔.๒.๒ หากการเดินทางโดยทางเครื่องบิน สามารถท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล โดยรวมได้
มากกว่าการเดินทางโดย รถไฟ หรือ รถประจ าทางปรับอากาศ ก็สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ โดยต้องแสดงค่าใช้จ่าย
ให้เห็นว่าประหยัดกว่าจริง เช่น เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดย
รถไฟ หรือ รถประจ าทางปรับอากาศ โดยแสดงให้เห็นถึง ค่าโดยสาร, เบี้ยเลี้ยง, ค่าท่ีพัก และอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
  ๔.๒.๓ เป็นการเดินทางโดยสายการบินราคาประหยัด ๓ สายการบินคือ สายการบิน Thai Air Asia 
(FD) สายการบิน Nok Air (DD)  สายการบิน Thai  Lion  Air  (SL) หรือสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ ที่อาจเปิด
บริการในอนาคต โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยต้องเป็นการเดินทางในชั้นประหยัด เท่านั้น  หากจ าเป็นต้องเดินทาง
โดยสายการบินไทย (TG) ผู้อ านวยการโรงพยาบาล จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป     
  ๔.๒.๔ ให้แนบส าเนาบัตรโดยสาร หรือ ใบเสร็จรับเงิน ค่าโดยสารเครื่องบิน ประกอบรายงานการ
เดินทางด้วยทุกครั้ง 
  ๔.๒.๕ หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการที่ส่งไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้ระบุว่า 
“เดินทางโดยเครื่องบิน” ทุกครั้ง 
  ๔.๒.๖ เนื่องจากการอนุมัติให้เดินทางโดยเครื่องบิน ส่วนหนึ่งเพ่ือต้องการลดจ านวนวันเดินทางไปกลับ
ในการเดินทางไปราชการ ดังนั้นหากมีเที่ยวบินไป-กลับ โดยไม่ท าให้เสียวันท างานที่โรงพยาบาล ก็ให้เดินทางโดยเที่ยวบิน
ดังกล่าว เช่น ไปราชการวันที่ ๘-๙ ณ กรุงเทพมหานคร หากวันที่ ๘ มีเที่ยวบิน เวลา ๖.๓๐ น. ,วันที่ ๙ มีเที่ยวบิน เวลา 
๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ก็ให้เดินทางไปวันที่ ๘ และกลับวันที่ ๙ เป็นต้น (หรือมีเท่ียวบินวันที่ ๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ก็สามารถ
ปฏิบัติงาน วันที่ ๗ และเดินทางในช่วงเย็นได้) 
๕. การเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว 
 ๕.๑  เป็นการเดินทางไปราชการและไม่สามารถขอใช้รถส่วนกลางของโรงพยาบาลได้  
                 หรอืโรงพยาบาลไม่สามารถจัดรถส่วนกลางให้ได ้                
 ๕..๒ อัตราการเบิกจ่ายเหมือนข้อ ๓   
 ๕.๓ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถ 
 ๕.๔ วิธีการเบิกเงินให้เขียนรายงานการเดินทาง  โดยแนบส าเนาหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการ 
                ส่งให้งานการเงนิภายใน ๓ วันท าการ  หลังจากสิ้นสุดการเดินทางไปราชการ 
 
 
 
 
 
  



   
๖.การเทียบต าแหน่งลูกจ้าง  

หมวดลูกจ้าง เทียบเท่าข้าราชการระดับ 
แรงงาน, กึ่งฝีมือ ๑ 
ฝีมือ, ฝีมือพิเศษระดับต้น ๒ 
ฝีมือพิเศษระดับกลาง-สูง-เฉพาะ ๓ 
 การเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการตามหลักเกณฑ์นี้  จะต้องเป็นไปอย่างประหยัดตามความเป็นจริง และ
ต้องไม่ขัดกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เก่ียวข้อง  ผู้ที่เดินทางไปราชการต้องเขียนรายงานการ
เดินทางไปราชการเพ่ือขอเบิกเงินให้แล้วเสร็จและเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา ภายใน ๑๕ วันท าการ นับหลังจาก
เสร็จสิ้นการเดินทางไปราชการและสรุปผลการประชุมอบรมสัมมนาเป็นเอกสารพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  
 ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ ณ วันที่   ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

 

 

 
 

             

              (นายส่อแหล๊ะ  หมัดยูโส๊ะ) 
         ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  รักษาการในต าแหน่ง 
            ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเทพา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


