
 
 

แนวทางการตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจ่าย 
กรณี การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวภายในประเทศ 
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สรุปขั้นตอนการตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวภายในประเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนการตรวจสอบ 
 
ขั้นตอนที่ 1. การด าเนินการขอเอกสารเพื่อการตรวจสอบ 
 การด าเนินการขอเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
  1. การขอเอกสารการตรวจสอบจากกองคลังและพัสดุ  ให้ด าเนินการดังนี้  
   1.1 จัดท าบันทึกของเอกสารการตรวจสอบไปยังกองคลังและพัสดุ 
   1.2 เมื่อได้รับเอกสาร ให้ตรวจเช็คเอกสารที่ได้รับกับรายละเอียดการส่งเอกสารให้
ถูกต้อง ก่อนลงลายมือชื่อรับเอกสาร และส าเนารายละเอียดเอกสารที่ได้รับเก็บไว้เป็นหลักฐาน ฝ่ายละ 1 ฉบับ 
  2.  การขอเอกสารการตรวจสอบจากคณะและหน่วยงาน (กรณีลงตรวจสอบที่คณะ/
หน่วยงาน)  ให้ด าเนินการขอเอกสารด้วยวาจา โดยอาจใช้วิธีการสุ่มตรวจเป็นรายเดือนก็ได้ 
  
ขั้นตอนที่ 2. การด าเนินการคัดแยกเอาเฉพาะใบส าคัญการเบิกจ่าย กรณี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการชั่วคราวภายในประเทศ 
 เมื่อได้เอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการคัดแยกเอาเฉพาะใบส าคัญการเบิกจ่าย กรณี ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการชั่วคราวภายในประเทศ เท่านั้น การคัดแยกเอกสารเริ่มจากการดูข้อมูลในงบเดือน, 
ทะเบียนคุมงบประมาณ และทะเบียนคุมเอกสารส่งเบิก เพ่ือให้ทราบว่าในงวดระยะเวลาการตรวจสอบนั้น  
มีใบส าคัญเลขที่ใดบ้างเป็นการเบิกจ่าย กรณี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวภายในประเทศ และ
ด าเนินการคัดแยกใบส าคัญดังกล่าวออกมาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย  
 การตรวจสอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การขออนุมัติเดินทางไปราชการต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ค าสั่งเดินทางไปราชการ  ต้องระบุข้อมูลส าคัญ ๆ  
ดังนี้ ชื่อผู้เดินทางไปราชการ, วัตถุประสงค์การเดินทาง,  สถานทีท่ี่จะเดินทางไปราชการ, วันเวลาในการเดินทาง 
ไปราชการ  
  ** บางหน่วยงานอาจจะมีทั้งบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ และ ค าสั่งเดินทางไป
ราชการ หรือ อาจมีเฉพาะบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ในการตรวจสอบ 
ให้ยึดบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการเป็นหลัก **  

 เอกสารการประมาณการค่าใช้จ่าย   ในปัจจุบันรายละเอียดการประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายจะรวมอยู่ในบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ  

 ต้นเรื่อง  ถือว่าเป็นเอกสารที่ส าคัญเป็นอย่างมาก ถ้าหน่วยงานไม่แนบต้นเรื่อง 
ผู้ตรวจสอบต้องขอเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบ เนื่องจากเอกสารต้นเรื่องจะระบุท่ีมาหรือรายละเอียดของ
การเดินทางไปราชการ เช่น หนังสือเชิญประชุม, รายละเอียดโครงการที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา, ตารางการ
นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ เป็นต้น  
 
 การตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการและหลักฐานการจ่าย ให้ด าเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดของการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายดังนี้  
 1. ตรวจสอบการจัดท ารายงานเดินทางไปราชการ  รายงานเดินทางไปราชการต้องจัดท าและเสนอ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ จัดส่งให้การเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากการเดินทางไปราชการเสร็จสิ้นแล้ว 



 2. ตรวจสอบรายละเอียดในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ
หลักฐานการจ่าย ได้แก่ 

     1. ตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติและการเดินทางไปราชการ  ความสอดคล้องกับเอกสารต้นเรื่อง 
      2.  ตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาของการเดินทาง  การนับระยะเวลารวมในการเดินทางไป
ราชการ (จ านวนวันและจ านวนชั่วโมง)  
      3.  ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดรายการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และหลักฐาน
การจ่าย ได้แก่  

3.1 ตรวจสอบการค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง  ให้ค านวณตามเกณฑ์และอัตราดังนี้ 
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย) 

ประเภท : ระดับ อัตรา / บาท (บาท:วัน:คน) 
ทั่วไป : ระดับปฏิบัติงาน, ช านาญงาน, อาวุโส 

วิชาการ : ระดับปฏิบัติการ, ช านาญการ, ช านาญการพิเศษ  
อ านวยการ : ระดับต้น  
(ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า)  

240 

ทั่วไป : ระดับทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ  
อ านวยการ : ระดับสูง 

(ต าแหน่งระดับ 9 ขั้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า) 

270 

 อ้างอิง : บัญชีหมายเลข 2 อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาจา่ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

การนับเวลาในการเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้   
  กรณีพักแรม  นับเวลา 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน และเศษเกิน 12 ชั่วโมงให้นับ 1 วัน 
 กรณีไม่พักแรม  เดินทางไป 12 ชั่วโมงข้ึนไปนับเป็น 1 วัน เศษเกิน 6 ชั่วโมง 

ให้นับเป็นครึ่งวัน และรับค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน 
 อ้างอิง : มาตรา 16 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2548  
 
หลักฐานการจ่าย ได้แก่ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 การตรวจสอบการเบิกค่าเช่าที่พัก  ให้ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าที่พักตามหลักเกณฑ์ 
และอัตรา ดังนี้ 

 กรณกีารเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่าย  ไม่เกิน 300 บาท ต่อคนต่อวัน 
 กรณกีารเบิกค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริง  ให้เบิกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

ประเภท : ระดับ ห้องพักคนเดียว
(บาท:วัน:คน) 

ห้องพักคู่ 
(บาท:วัน:คน) 

เกณฑ์การเบิก 

ทั่วไป : ระดับปฏิบตัิงาน, ช านาญงาน, อาวุโส 
วิชาการ : ระดบัปฏิบัติการ, ช านาญการ,  
ช านาญการพิเศษ  
อ านวยการ : ระดับต้น  
(ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า)  

1,500 850 - ให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริงไม่
เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคน
เดียว 
- กรณีไปเป็นหมู่คณะ  
ให้เบิกไดต้ามจ่ายจริงไม่
เกินอัตราห้องพักคู ่

ทั่วไป : ระดับทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชาญ 
อ านวยการ : ระดับสูง 
บริหาร : ระดับต้น 
(ต าแหน่งระดับ 9 ขั้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า) 

2,200 1,200 จะเบิกจ่ายในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียวหรือ
ห้องพักคู่ก็ได ้

วิชาการ : ทรงคุณวุฒิ 
บริหาร : ระดับสูง 
(ต าแหน่งระดับ 10 ขั้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า) 

2,500 1,500 - จะเบิกจ่ายในอัตราค่า
เช่าห้องพักคนเดียวหรือ
ห้องพักคู่ก็ได ้

 อ้างอิง : บัญชีหมายเลข 3 อัตราคา่เช่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 
หลักฐานการจ่าย  ได้แก่  

1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 2 
  2. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) กรณีพักโรงแรม 

 
3.3 การตรวจสอบการเบิกค่าพาหนะ  ให้เบิกค่าเช่าที่พักตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 
 กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง รถไฟ  เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 

** ส าหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ  
(บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

 กรณีเดินทางโดยใช้รถส่วนราชการ  เบิกจา่ยค่าน้ ามันได้เท่าที่จ่ายจริง 
 กรณีเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้าง  เบิกจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
 กรณีเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัว  ให้ตรวจสอบบันทึกขออนุมัติในขอใช้รถส่วนตัว 

ในการเดินทางไปราชการ ซึ่งจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่า
พาหนะส่วนตัว  โดยใช้อัตราดังต่อไปนี้  

 - รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
 - รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท  

 กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน  ให้ตรวจสอบสิทธิในเดินทางโดยเครื่องบิน  
 
 



 
หลักฐานการจ่าย  ได้แก่  

1. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง  
รถไฟ, กรณีเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้าง, กรณีเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัว โดยต้องระบุรายละเอียด
รายการให้ชัดเจน ครบถ้วน 
   2. ใบเสร็จรับเงิน กรณีเดินทางโดยใช้รถราชการ 

  3. กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน  
   3.1 กรณีจ่ายเป็นเงินสด  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากตั๋วโดยสาร  
   3.2 กรณีซื้อบัตรโดยสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ให้ใช้ใบแสดง 

รายละเอียดการเดินทาง (Trinenary Receipt) เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
3.4 การตรวจสอบค่าตอบแทนพนักงานขับรถ  กรณีเดินทางไปราชการและเบิกจ่าย 

จากงบประมาณเงินรายได้ ให้ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ดังนี้ ส าหรับรถบัส/มินิบัส วันละ 
400 บาทต่อคน ส าหรับรถตู้และรถอ่ืนๆ วันละ 300 บาทต่อคน 
 
หลักฐานการจ่าย  ได้แก่  เอกสารตามแบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในการขับ
รถไปราชการ 

 
3.5  การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย ในการเดินทางไปราชการ เช่น  

  ให้เบิกได้เท่าจ่ายจริง 
 
 หลักฐานการจ่าย  ได้แก่  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)  
 

ขั้นตอนที่ 4. การด าเนินการออกรายงานผลการตรวจสอบ 
      กรณีไม่มีข้อทักทวง ให้รายงานผลการตรวจสอบ โดยระบุรายละเอียดจ านวนใบส าคัญที่ตรวจสอบ
ทั้งหมด โดยไม่ต้องจัดท ารายงาน แบบตรวจใบส าคัญจ่ายเงิน (ต.1)  
         กรณีมีข้อทักทวง ให้รายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดท ารายงาน แบบตรวจใบส าคัญจ่ายเงิน(ต.1)  
และท าบันทึกแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งผลการปฏิบัติตามข้อทักทวงและข้อเสนอแนะ โดยให้ระบุระยะเวลาการด าเนินการ
แล้วเสร็จให้ชัดเจน 
 
ขั้นตอนที่ 5. การด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อทักทวง  ให้ด าเนินการตามนี้  

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามข้อทักทวงและข้อเสนอแนะ ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติตามข้อทักทวงและข้อเสนอแนะ โดยอาจให้หน่วยงานจัดส่งผลส่งผลการ
ปฏิบัติตามข้อทักทวงและข้อเสนอแนะมาท่ีส านักตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบอาจลงตรวจที่หน่วยงานก็ได้  


