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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนระดับส ำนัก สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
ในกำรบริหำรจัดกำร และให้บริกำรให้ค ำปรึกษำบุคลำกรในมหำวิทยำลัย 
 คู่มือกำรตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศที่จัดท ำขึ้นในครั้งนี้ รำยละเอียด 
ในบทที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับควำมเป็นมำควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญของคู่มือ  ส่วนในบทที่ 2 จะเป็น 
กำรน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของส ำนักตรวจสอบภำยใน บทที่ 3  จะมีเนื้อหำที่ส ำคัญหลักเกณฑ์วิธีกำร
ปฏิบัติงำนและเงื่อนไขส่วนในบทที่ 4 จะน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีกำรตรวจสอบ และบทที่ 5  
เป็นกำรน ำเสนอปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไข 
 ขอกรำบขอบพระคุณ นำงสำวอุทัยรัตน์  แก้วกู่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน ที่กรุณำ 
เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำคู่มือกำรตรวจสอบ ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี   
หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดผู้จัดท ำขอน้อมรับและจะน ำข้อเสนอแนะจำกท่ำนผู้รู้ไปปรับปรุง  แก้ไข  
และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมพวัน   ตะภำ 
รุ่งทิพย์  ไชยโวหำร 









บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญของคู่มือ 
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็น 
จ านวนมาก และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบ
ใบส าคัญประกอบการเบิกจ่าย จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ เพ่ือให้การตรวจสอบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งและหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่ทางราชการก าหนด ช่วยลดและป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายอีกท้ังเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานในเรื่องการตรวจสอบใบส าคัญเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดท าคู่มือการ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับนี้ขึ้น 
 ในคู่มือตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนี้ ได้ท าการสรุปสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรชั่วคราว พร้อมตัวอย่างประกอบ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของผู้ตรวจสอบภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อราชการโดยรวม  
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ในการเดินทางไปราชการ ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 1.2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ มีแนวทางในการตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจ่ายเงิน 
ในส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 1.2.3 เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาท าความเข้าใจ และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 1.2.4 เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเบิกจ่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทราบถึงสิทธิในการเบิก และข้ันตอน 
วิธีการ ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1  ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีความรู้ความเข้าใจ 
ถึงกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เป็นปัจจุบัน 
 1.3.2  ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพในการตรวจสอบใบส าคัญให้กับผู้ตรวจสอบภายใน 
 1.3.3  ลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบใบส าคัญจ่าย เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 1.3.4  เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 
1.4  ขอบเขตหรือข้อจ ำกัดของคู่มือ 
 คู่มือเล่มนี้ใช้กับผู้ตรวจสอบภายใน  และผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
2.1  ข้อมูลพื้นฐำนส ำนักตรวจสอบภำยใน  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ประกาศจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 
เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551 หมวด 10  ข้อ 106 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551  ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน  
เพ่ือให้มีความเหมาะสมและเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น มีสายงานบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อเรียกหน่วยงานใหม่ว่า  “ส านักตรวจสอบภายใน” ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551  
        ส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม การให้ค าปรึกษาที่เป็นอิสระ ตลอดทั้ง 
การเพ่ิมคุณค่าและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร จ านวน 
43หน่วยงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผลด้วยการควบคุม  ก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  โดยมีอัตราก าลังบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 15 อัตรา  ดังนี้ 
  ข้าราชการ    จ านวน    1    อัตรา 
  พนักงานมหาวิทยาลัย   จ านวน    5    อัตรา 
  ลูกจ้างชั่วคราว    จ านวน    5    อัตรา  
  อัตราว่าง (พนักงานมหาวิทยาลัย)  จ านวน    2    อัตรา  
  อัตราว่าง (ลูกจ้างชั่วคราว)  จ านวน    2    อัตรา  
               (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559) 
 

ปรัชญำ  ปณิธำน  วิสัยทัศน์  ค่ำนิยมองค์กร  พันธกิจ  ยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์   
กลยุทธ์  และนโยบำยกำรบริหำรงำน 
 
ปรัชญำ (Philosophy) 
 มุ่งเน้นแนวคิดท่ีทันสมัย   สร้างความม่ันใจแก่องค์กร 
 
ปณิธำน (Determination) 
 ยึดมั่นในจริยธรรม  สร้างความเข็มแข็งให้องค์กร 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งการบริหารองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เทียบเท่า
มาตรฐานสากล 
 
 
 



ค่ำนิยมองค์กร  :  TAKASILA 
 T = Teamwork   มีความร่วมมือ มีการท างานเป็นทีมและเป็นกลไกไปในทิศทาง 
                                                    เดียวกัน 
 A = Advanced Technology มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งการเรียนการสอน    
                                                    และการบริหารจัดการ 
 K = Knowledge-Local based มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ท้องถิ่น 
 A = Accountability  มีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
 S = Student-centered  จัดการเรียนการเรียนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 I = Integrity   มีอัตลักษณ์ของตัวตนที่มาจากความซื่อสัตย์ และความซื่อตรง 
 L = Learning organization เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 A = Academic Networking เป็นองค์กรสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. มุ่งเสริมสร้างกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
2. มุ่งให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ 
3. มุ่งเน้นการพัฒนา และเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กร 

 
ยุทธศำสตร์ (Strategy Directions) 
 สนับสนุน ส่งเสริมระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนด 
2. การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และมีระบบบริหารการเงินอย่างยั่งยืน 
3. มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ 
4. มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
5. การประเมินประกันคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
6. ส่งเสริมการสร้างจิตส านักของบุคลากรในการพัฒนารักษาระบบกายภาพและสภาพแวดล้อม 

ให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ 
 
เป้ำประสงค์ (Goal) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. มีระบบการเงินอย่างยั่งยืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 
3. มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยครบถ้วนถูกต้องและเชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ 
4. มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
5. มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
6. ความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. มีการรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านักของบุคลากรในการพัฒนารักษาระบบกายภาพและ 

สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ 
 
 



วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 ให้ข้อมูลสารสนเทศและค าปรึกษาต่อผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนา การประเมินความเสี่ยง การ
ควบคมุภายใน และการก ากับดูแลที่ดี เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
 
กลยุทธ์ (Strategy) 

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วนราชการ 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการเสริมสร้าง
มูลค่า 

ให้กับส่วนราชการ 
3. ส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรของส่วนราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่ส่วนรวม 
4. น าเอามาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ 

ส่วนราชการมาใช้ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายใน 
5. ศึกษา พัฒนาวิธีการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สอดคล้อง

เป็นไป 
ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและกาประเมินผลการควบคุมภายใน 

6. ปรับปรุงคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน และการ 
รายงานผลการตรวจสอบให้ทันกับการจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญได้อย่างเหมาะสม 
 
ตรำสัญลักษณ์ประจ ำส ำนักตรวจสอบภำยใน 
 

 
 
ควำมหมำย 
  ตราโรจนากร            หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      สีเหลือง-เทา              หมายถึง  สีประจ ามหาวิทยาลัย 
      ปีรามิด (Pyramid)      หมายถึง  ปกป้องรักษา และเพ่ิมคุณค่ากับองค์กร    
      เครื่องหมายถูก          หมายถึง  ยึดมั่นในความถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       Internal Audit MSU.  หมายถึง  ส านักตรวจสอบภายใน รากฐานที่มั่นคงและสนับสนุนพันธกิจ 

  ของมหาวิทยาลัย 
 



 
สี ต้นไม้และค ำขวัญประจ ำส ำนักตรวจสอบภำยใน 

 
 
สีม่วง  หมายถึง  สีแห่งความมั่นคง ทรงอ านาจ และทรงเกียรติ 
     

      
 
 
     ต้นไม้      คือ      ต้นอินทนิล 
     ค าขวัญ    คือ      “ ปรึกษาได้   เข้าใจงาน ” 
 
นโยบำยกำรบริหำรงำน 
 งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานภายในส่วนราชการ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี 
ประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและก ากับดูแลที่ดี 
เหมาะสมและมีประสิทธิผล ดังนั้น ส านักตรวจสอบภายในจึงก าหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองและสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดังต่อไปนี้   

1. ด าเนินบทบาทในการเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเพื่อให้ทราบ และ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร และด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยโดยประหยัด บรรลุผลตามเป้าหมาย และคุ้มค่า 

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้การตรวจสอบหน่วยรับตรวจ เป็นไปเพ่ือสร้างสรรค์  รัดกุม เข้มงวด  
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหาย และทันต่อเหตุการณ์ โดยให้มีการตรวจสอบอย่าง 
เป็นระบบ และมีเป้าหมายชัดเจน เน้นการตรวจสอบให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
และมาตรฐานที่รับรองทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 

4. พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้มีศักยภาพใน 
การปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ 



5. สรรค์สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้รับตรวจ โดยเน้นการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 
หน้ำที่ของส ำนักตรวจสอบภำยใน  (Functional of Internal Audit) 
 หน้าที่หลักของส านักตรวจสอบภายใน คือการเสริมสร้างให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะท่ี
เป็นผู้ตรวจสอบภายนอก โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วางแผน ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติและประสิทธิภาพของ การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. การตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค หรือวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3. ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและการบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย 
ที่เก่ียวข้อง 

4. ตรวจสอบดูแลการรักษา การใช้และการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและประหยัด 

5. สืบสวนและเสนอแนะวิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล  หรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน   และทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

6. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
ส านักงบประมาณ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
 งำนตรวจสอบกำรเงิน  กำรบัญชี  และทรัพย์สิน 
  1.  ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน  และการบัญชี   ดังนี้ 

1.1 การบริหารงบประมาณแผ่นดิน  และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
1.2 การรับ  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  ใบเสร็จรับเงิน  รวมทั้งเอกสาร     

หลักฐานทางการเงิน รวมทั้งระบบ  GFMIS  ที่เก่ียวข้อง  
1.3 การบันทึกบัญชี  และทะเบียนคุมประเภทต่าง ๆ 
1.4 ตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนของกองคลังและพัสดุ  และหน่วยงาน 

ย่อยรวมทั้งติดตามเร่งรัดการรายงานให้เป็นปัจจุบัน 
1.5 จัดท าแนวทางการตรวจสอบขั้นรายละเอียดในกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  

โดยส ารวจข้อมูลเบื้องต้นประเมินความเสี่ยงประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมภายใน  และเทคนิควิธีการ
ตรวจสอบที่ใช้ 

1.6 ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตอบปัญหา  ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่ 
หน่วยงานรับตรวจ 

1.7 ติดตาม  และการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบทั้ง 
ของผู้ตรวจสอบภายใน  และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
   1.8  ร่วมตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 



   1.9  ตรวจสอบเกี่ยวกับเงินยืม  เอกสารหลักฐานการจ่ายการก่อหนี้ผูกพัน 
การออกหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้  กบข.  กสจ.  โครงการบริการทางวิชาการ  โครงการวิจัย โครงการ 
เงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ 
   1.10 รวบรวมและวิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ เพ่ือหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไข สรุปผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   1.11 ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง ส าหรับทุกโครงการและคณะ/หน่วยงานย่อยภายในสังกัด 
   1.12 ตรวจสอบบัญชีและรายงานสถานะทางการเงิน เพื่อรับรองความถูกต้อง 
เสนอมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการตรวจสอบตามระบบสากลทั่วไป 
  2.  ตรวจสอบทรัพย์สินเกี่ยวกับการพัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
   2.1  การรับ-การจ่าย  ตามหลักฐานใบเบิก  ใบส่งของ  ใบตรวจรับพัสดุ 
   2.2  การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์  บัญชีพัสดุ 

2.3 การก าหนดหมายเลขประจ าครุภัณฑ์  ให้เป็นไปตามคู่มือก าหนด 
หมายเลขครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
   2.4  ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาพัสดุ  ว่าปลอดภัยเป็นระเบียบหรือไม่ 

2.5 การควบคุมพัสดุ  ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้มหาวิทยาลัย   
และเงินบริจาค  การน าไปใช้ให้สมประโยชน์  คุ้มค่า 

2.6 ระบบโอน  การยืม  และการจ าหน่ายต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ 
ที่ก าหนด 
   2.7  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุถูกต้องเพียงใด 
    2.8 การรายงานผลการตรวจรับ-จ่ายพัสดุประจ าปี 
    2.9 ตรวจสอบการจัดส่งส าเนาสัญญาซื้อขาย/จ้าง  วงเงิน  1,000,000 บาท   
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กรมสรรพากร  ครบทุกสัญญา  หรือไม่ และภายในก าหนดหรือไม่ 

2.10 การจัดท าทะเบียนยานพาหนะ  การพ่นตราสัญลักษณ์ของส่วนราชการ 
การควบคุมการใช้งานของยานพาหนะ 

2.11 รวบรวมและวิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ   
เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข สรุปผลให้บังคับบัญชาทราบ 
 

งำนตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน 
  1.  ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  2.  ประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันหรือ 
ลดโอกาสเกิดการทุจริต 
  3.  การเสนอแนะปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม การก ากับ ดูแลอย่างเป็นระบบ  
และติดตามผลการด าเนินงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์  ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
  4.  รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเพ่ือน าเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.  ประสานการด าเนินงานกับส่วนราชการภายในและส่วนราชการภายนอก 
 



 งำนบริหำรงำนทั่วไป 
  1.  การรับ-การส่งหนังสือ จัดท าทะเบียนหนังสือเข้า-หนังสอืออก การแจกจ่ายหนังสือให้นัก
ตรวจสอบภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบไปด าเนินการ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  2.  การเสนอหนังสือ การร่าง การโต้ตอบหนังสือ บันทึก และสรุปเรื่อง 
  3.  การเวียนหนังสือ เก็บ ค้นหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ จัดระบบแฟ้มให้เป็นระเบียบและ
เป็นหมวดหมู่ตามหลักสารบรรณทั่วไป 
  4.  จัดท าตู้หนังสือใช้ในราชการ โดยจัดเก็บหนังสือที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งส่งมาให้จากหน่วยงาน
ภายนอกและจากการไปร่วมอบรม/สัมมนาของบุคลากรส านักตรวจสอบภายใน โดยจัดท า ทะเบียนควบคุม
จ านวนและการน าไปใช้ประโยชน์ในราชการ 
  5.  ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนดูแลบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ทุกเมื่อ 
  6.  ควบคุมดูแลสถานที่ท างานให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งสะอาดและ
สวยงาม 
  7.  การนัดหมายงาน การอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ติดต่อประสานงานด้วย
อัธยาศัยไมตรี 
  8.  งานด้านบุคลากร การด าเนินการเกี่ยวกับ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 

9.  จัดท าระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม 
  10. งานอ่ืน ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของงานหนึ่งงานใดโดยเฉพาะ 
                       หน้าที่ความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น  นั้น  เกิดจากการจัดแบ่งงานเป็นการภายใน 
ซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างหน่วยงานตามแผนผังดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงบริหำรงำน ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภำมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประจ ำมหำวิทยำลัย 

ส ำนักตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน 

งำนบริหำรทั่วไป 



บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข 

 
1. หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำวในรำชอำณำจักร 

1.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
1.1.1 พระรากฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ (2) 

พ.ศ. 2527, ฉบับที่ (3) พ.ศ. 2528, ฉบับที่ (4) พ.ศ. 2529, ฉบับที่ (5) พ.ศ. 2534, ฉบับที ่(6) พ.ศ. 2541,  
ฉบับที่ (7) พ.ศ.2548 , ฉบับที ่(8) พ.ศ. 2553  

1.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ(ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2554 

1.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทาง
ไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 2553 

1.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน
ภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

 

     1.2 สำระส ำคัญเกี่ยวกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำวในรำชอำณำจักร 
1.2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ ผู้เดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่าง การเดินทาง เพื่อมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อน 
ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จ าเป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ทางราชการจ่ายให้มิใช่
ค่าตอบแทนในการท างาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ   
 

1.2.2 ผู้มีสิทธิเบิกค่ำเดินทำงไปรำชกำร  

 ข้าราชการ  
 ลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างจากงบประมาณ 

 

1.2.3 สิทธิกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

 ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง  
 ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับ 

ท้องที่ตั้งส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลา
พักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอ าจาจออนุมัติการเดินทางไป
ราชการ ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามค าสั่งของทาง
ราชการแล้ว 

 ข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขั้น ภายหลังวันที่ได้เดินทางไป 

ราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราส าหรับต าแหน่งระดับที่สูงขึ้นนับแต่วันที่มีค าสั่ง
แต่งตั้งดังกล่าวแม้ค าสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังถึงหรือก่อนวันออกเดินทางก็ตาม 
 
 
 

http://www.meeting.msu.ac.th/meeting_2556/file/documents_51/doc_ann/p-thai52.pdf
http://www.meeting.msu.ac.th/meeting_2556/file/documents_51/doc_ann/p-thai52.pdf


1.2.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำว ได้แก ่

 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 ค่าเช่าที่พัก 
 ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ 

ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน 
 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

 
เบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
 

กำรนับเวลำค่ำเบี้ยเลี้ยง 

 ให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการจนถึงเวลา เดินทางกลับถึง 
ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ  

 กรณีพักแรมให้นับ 24 ชม.เป็น 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชม. แต่นับได้เกิน 12 ชม.ให้นับเป็น 1 วัน  
 กรณีไม่พักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ชม.แต่นับได้เกิน 12 ชม.เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง12 ชม. 

แต่นับได้เกิน 6 ชม.ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน  
 กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/พักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ  
 กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ / พักผ่อน ให้นับถึงสิ้นสุดเวลา 

ปฏิบัติราชการ 
 กรณีเจ็บป่วย พักรักษาพยาบาลเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 10 วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ 

ที่ทางราชการรับรองและถ้าไม่มีแพทย์ในท้องที่เจ็บป่วยผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ  
 
ตัวอย่ำง นาย ก. เดินทางออกจากบ้านพักวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น. และ เดินทางกลับถึงบ้านพัก 
วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 19.00 น. ค านวณได้ดังนี้  

6 มี.ค.   7 มี.ค.  8 มี.ค.  8 มี.ค.  
06.00   06.00   06.00   19.00  
    24 ชม   24 ชม.  13 ชม.  
  = 1 วัน   = 1 วัน  = 1 วัน  

    รวมค านวณเบี้ยเลี้ยงได้ เท่ากับ 3 วัน 

 

 

 

 

 

 

 



อัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรในลักษณะเหมำจ่ำย  
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 
ข้ำรำชกำร อัตรำ 

(บำท:วัน:คน) 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ ลงมา ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งระดับ 8 
ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า  

240 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทบริหารหรือ
ต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า  

270 

 
ค่ำเช่ำที่พัก 

 
หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำที่พัก  
     1. กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให้เลือกเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตลอดของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น  
     2. การเดินทางไปราชการที่ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ได้แก่  
           การพักแรมในยานพาหนะ เช่น การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจ าทาง ที่ต้องค้างคืนบนรถ 

           การพักแรมในที่พักท่ีราชการจัดให้ เช่น บ้านพักรับรอง 
     3. การเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเช่า 
ที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 2553 อัตรา อัตราค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 
ไม่เกิน 300 บาท ต่อคนต่อวัน ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
     4. กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
ดังนี้  

อัตรำค่ำเช่ำที่พักในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร (บัญชีหมำยเลข 3) 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 
ข้ำรำชกำร 

 
ห้องพักคนเดียว 
(บำท : วัน : คน) 

ห้องพักคู่ 
(บำท : วัน : คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมาต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้นหรือต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วย 
ผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ 
เงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  

 
 
 

1,500 

 
 
 

850 



ข้ำรำชกำร 
 

ห้องพักคนเดียว 
(บำท : วัน : คน) 

ห้องพักคู่ 
(บำท : วัน : คน) 

นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศ 
พันต ารวจเอกลงมา ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
   ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคน 
ขึ้นไปต่อหนึ่งห้องโดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
อัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน
หรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

  

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือต าแหน่งระดับ ๙ หรือ 
ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ 
ขั้นต่ า หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน 
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษนาวาอากาศเอกพิเศษหรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอกอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ จะ
เบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 

 
 
 

2,200 

 
 
 

1,200 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง หรือต าแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง 
ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี ขึ้นไป จะเบิกในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ในกรณีเดินทางไปราชการเป็น
หมู่คณะและผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ 
และมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พักเพ่ือเป็นที่
ประสานงานของคณะหรือบุคคลอ่ืน ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมข้ึน 
ส าหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือ 
จะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียวก็ได้ 

 
 

2,500 

 
 

1,400 
 

 
 
 
 
 



หมำยเหตุ 
1. กรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ท่ีมีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ พ.ศ. 2553 ข้อ 5 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูง
กว่าที่อัตราก าหนดเพ่ิมขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า ในกรณีผู้มีสิทธิเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง
หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 25 จังหวัด ดังต่อไปนี้ 

1.กรุงเพทมหานคร    2. นนทบุรี 
3.สมุทรปราการ    4. สมุทรสาคร 
5.ปทุมธานี     6.นครปฐม 
7.สระบุรี      8.ชลบุร ี
9.ตราด     10.จันทบุรี 
11.ระยอง     12.เพชรบุรี 
13.กาญจนบุรี    14.นครราชสีมา 
15.อุบลราชธานี    16.ขอนแก่น 
17.เพชรบูรณ์    18.เชียงราย 
19.เชียงใหม่     20.ประจวบคีรีขันธ์ 
21.สงขลา     22.กระบี่ 
23.ภูเก็ต     24.สุราษฎร์ธานี 
25.พังงา 
ในกรณีการเบิกค่าเช่าที่พักเพ่ิมอีกร้อยละ ยี่สิบห้าตามตามจังหวัดที่ก าหนด ให้แนบหลักฐาน 

การจ่ายทุกครั้งส่วนในกรณีท่ีผู้เดินทางไปราชการจังหวัดอ่ืนนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ขออนุมัติเบิกค่าเช่า 
ที่พักเพ่ิมได้อีกร้อยละยี่สิบห้า โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
 
หลักฐานการเบิกจ่าย 
 -กรณีเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย ให้ระบุในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (8708) ช่องค่าที่พัก  
ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 
 -กรณีเบิกค่าที่พักตามที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตรากระทรวงการคลังก าหนด ผู้เดินทางไปราชการจะใช้
ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม(Folio) ที่ได้รับเป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่พัก  
 

ค่ำยำนพำหนะ 
 การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง 
โดยประหยัดไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของยานพาหนะที่ใช้เดินทาง การเดินทางโดยรถไฟ 
ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าท่ีจ่ายจริง ส าหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ 1 นั่งนอน  
ปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ขึ้นไป ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการขึ้นไป  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือต าแหน่งระดับ 6  
ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 



 ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ าทาง  หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้ 
ใช้ยานพาหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในรายงานการเดินทางหรือหลักฐาน 
การขอเบิกค่าพาหนะนั้น 
 การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะรับจ้าง 
      สิทธิในการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 
      1. ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น
และระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับ
ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษหรือต าแหน่งระดับ 6 
ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่  ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ กับ สถานี
ยานพาหนะประจ าทางหรือกับสถานที่จัดยานพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกัน ถ้าการเดินทางดังกล่าวเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าท่ีจ่าย
จริงแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  (ข) การไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับ สถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกิน 2 เที่ยว 
  (ค) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ข้าราชการระดับ 5 ลงมา เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ถ้าต้องน าสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทางให้เบิก 
ค่าพาหนะรับจ้างได้ 
    การเดินทางไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกจะเบิกค่าพาหนะรับจ่าง ไป-กลับระหว่างสถานที่
อยู่ ที่พัก กับ สถานที่ปฏิบัติราชการ ภายในเขตจังหวัดเดียวกันไม่ได้ 
    ในกรณีผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางทางกลับ
ท้องที่ต้องส านักงานปกติเม่ือเสร็จสิ้น การปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา 8/1 ให้เบิกค่าพาหนะ
เท่าท่ีจ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 
    กรณีท่ีมีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลา  ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกิน
อัตราเส้นทางที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 
      การเดินทางโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขต 
         อัตราค่าพาหนะรับจ้างข้าเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือ สถานที่ปฏิบัติราชการกับ
สถานที่ยานพาหนะประจ าทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ 
         1. กรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกรุงเทพฯ  
หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท 
 
 
 



        2. กรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงิน  
เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 
ในการเดินทางไปราชการในประเทศ พ.ศ. 2553 ข้อ 2 ค่าพาหนะในการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ไป – กลับ 
ระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังสถานที่อยู่ที่พักหรือปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทางหรือ
สถานที่จัดยานพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ ให้เบิกจ่ายดังนี้  
       1. กรณีเดินทางระหว่างสนามบินท่าอากาศสุวรรณภูมิไปยังกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่ายเท่า 
ที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 400 บาท 
  2. กรณีเดินทางระหว่างสนามบินท่าอากาศสุวรรณภูมิไปยังเขตปริมณฑล ให้เบิกเท่าท่ีจ่าย
จริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท 
 หลักฐานการจ่าย  ใช้ใบรับรองการจ่ายเงิน (บก.111) รับรองการจ่าย โดยระบุ วันที่เดินทาง  
ไป – กลับ  ระยะทาง  จาก..........ถึง.......... โดยพาหนะรถรับจ้าง จ านวนเงิน..............บาท และใบส าคัญรับเงิน 
 
      การเดินทางไปราชการโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว 
  ยานพาหนะส่วนตัว หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมิใช่ 
ของทางราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม 
  การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  
(ตามหนังสือการมอบอ านาจอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ซึ่งจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะใน
ลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัว 
 
         เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 
  -  รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
  -  รถจักรยานยนต์    กิโลเมตรละ 2 บาท 
      การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ให้เบิกเงินชดเชย เป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย  
ให้ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้วแต่กรณีในอัตราต่อ 1 คัน ตามอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด โดยให้ค านวณระยะทางเพ่ือเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้น
และตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย 
 หลักฐานการจ่าย  ใช้ใบรับรองการจ่ายเงิน (บก.111) รับรองการจ่าย โดยระบุ วันที่เดินทาง ไป – 
กลับ, ระบุรายการว่า เบิกเงินชดเชยค่าพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียนรถ  ระยะทาง  จาก..........
ถึง............... เป็นจ านวน.....................กิโลเมตร @ 4 บาท เป็นเงินจ านวน...................บาท และใบส าคัญรับเงิน 
 
 
 
 
 



      การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน 
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  1.  ผู้มีสิทธิเดินทางโดยเครื่องบินต้องด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
  2.  ข้าราชการนอกจากข้อ 1 ให้เดินทางได้เฉพาะกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 
  3.  การเดินทางซ่ึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะ 
ในการเดินทางภาคพ้ืนดินในระยะเวลาเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ 
     (1) ชั้นธุรกิจ  ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภท
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
     (2) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด  ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญ
งานและระดับอาวุโสหรือต าแหน่งระดับ 6 ถึง ระดับ 8 หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
     ในการณที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะ
เบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
     หลักฐานการจ่าย  

การเดินทางโดยสารเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศให้ใช้เอกสารเป็นหลักฐานทุกครั้งที่มี 
การเบิกจ่ายดังนี้ 

1.กรณีจ่ายเป็นเงินสดล่วงหน้าแล้วน าหลักฐานมาขอเบิกเงินจากมหาวิทยาลัยภายหลัง ให้ใช้กากบัตร
โดยสารเครื่องบินและใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

2.กรณีซ้ือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง 
(ltinerary  Receipt) เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 

การเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
1. เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติ 

ราชการได้ 
2. ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการของ 

กระทรวงการคลังก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
3. ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับเนื้องานที่ปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของส่วนราชการ เช่น ค่าปะยาง ค่าผ่านทางด่วน 
     หลักฐานการเบิกจ่าย 

ค่าผ่านทางด่วน ใช้บิลทางด่วนที่เดินทางไปราชการ และใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.
111) และใบส าคัญรับเงิน  
 



2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำวในรำชอำณำจักร 
      ขั้นตอนที่ 1 กำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร (ให้ขออนุมัติก่อนกำรเดินทำงไปรำชกำร) 

 ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ผู้เดินทางไปราชการท าบันทึกขออนุมัติเดินทางไป 
ราชการ โดยระบุชื่อผู้เดินทางไปรายบุคคล พร้อมบอกสถานที่เดินทางไปราชการ วันที่การเดินทาง แหล่งเงิน  
เดินทางโดย พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และแนบต้นเรื่อง เสนอผู้มีอ านาจในการอนุมัติ 
      ขั้นตอนที่ 2 เม่ือเดินทำงไปรำชกำรเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เดินทำงไปรำชกำร ปฏิบัติดังนี้ 

 ผู้เดินทางไปราชการจัดท ารายงานตามแบบ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
แบบ 8708  

- กรณียื่นเบิกคนเดียวเขียนแบบ 8708   เฉพาะส่วนที่  1   
- กรณียื่นเบิกเป็นหมู่คณะเขียน แบบ 8708  ทั้งส่วนที่ 1 และ 2  โดยลงลายมือชื่อ 

ของผู้ขอเบิกแต่ละคน  และจัดส่งให้การเงิน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
      ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดท ำงบหน้ำใบเบิกในระบบ MIS 

 เจ้าหน้าที่การเงินเข้าระบบ MIS ท างบหน้าใบเบิกตามประเภทเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
ระบุชื่อผู้ขอเบิก  เรื่องที่ขอเบิก รายการ จ านวนเงิน รหัสงบประมาณ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน  
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบ เสนอผู้มีอ านาจในการอนุมัติ 
      ขั้นตอนที่ 4 จ่ำยเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ 

1. เจ้าหน้าที่การเงินเขียนเช็คตามที่ได้รับอนุมัติ เสนอผู้มีอ านาจลงนามในเช็ค 
2. เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ทราบเพ่ือติดต่อรับเงิน 
3. ผู้มีสิทธิ์ติดต่อรับเงินจากเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมลงลายมือชื่อในสมุดจ่ายเงิน 

3. หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
1. งบหน้าใบเบิกในระบบ MIS 
2. แบบ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
3. ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) 
4. ใบเสร็จรับเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ กรณีรถราชการเท่านั้น โดยใช้แบบ บก.111 

และใบส าคัญรับเงิน 
5. กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ใช้แบบ บก.111 และใบส าคัญรับเงิน 
6. กรณีเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร 

6.1 กรณีจ่ายเป็นเงินสดล่วงหน้าแล้วน าหลักฐานมาขอเบิกเงินจากมหาวิทยาลัยภายหลัง 
 ให้ใช้กากบัตรโดยสารเครื่องบินและใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

6.2 กรณีซ้ือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียด 
การเดินทาง (ltinerary  Receipt) เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
          7. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ต้นฉบับ) พร้อมต้นเรื่อง 
          8. สัญญาการยืมเงิน กรณียืมเงิน 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังกำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรรำชกำรชั่วครำว  

 

บุคคลผู้มีสิทธิ ์

 

ผู้มีสิทธิ์ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำย
เดินทำงไปรำชกำร พร้อมยื่น 

หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
 

เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
รับใบส ำคัญและลงทะเบียนคุม 

 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบ
ใบส ำคัญและและจดัท ำ    

งบหน้ำใบเบิก 

ขออนุมัติเบิกจ่ำย 
จำกผู้มีอ ำนำจ 

 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเขยีนเช็คเสนอ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  
แจ้งผู้มีสิทธิรบัเงิน 

ผู้มีสิทธิ์ 
ติดต่อรับเงนิ 

  ขออนุมัติเดินทางไป

ราชการ   เดินทางไปราชการตามอนุมัติ 

  หลังกลับจากเดินทางไปราชการ 
  เขียนรายงานเพื่อขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่าย 

ไม่ถกูต้องสง่คืน 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



บทที่ 4  
ขั้นตอนและวิธีตรวจสอบ 

 
วิธีกำรตรวจสอบใบส ำคัญกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศชั่วครำว 
 การตรวจสอบใบส าคัญการเดินทางไปราชการ เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
 1.  การขออนุมัติหลักการเดินทางไปราชการ หรือค าสั่งเดินทางไปราชการจากผู้มีอ านาจ โดยหนังสือ
อนุมัติควรระบุสาระส าคัญ ได้แก่ 
      -  ชื่อ ต าแหน่ง ของบุคคลผู้เดินทางไปราชการ 
      -   วัน  เดือน  ปี  ที่เดินทางไปราชการ 
      -  สถานที่ที่จะเดินทางไปราชการ 
      -  พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
      -  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 2.  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 
      -  กรอกรายละเอียดครบถ้วน และมีลายมือชื่อผู้ขอรับเงิน 
      -  มีลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่าย และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก 
      -  กรณีมีการยืมเงินให้ระบุวันที่ไดร้ับเงินยืม เลขที่สัญญายืมเงินและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 
      -  กรณีท่ียื่นขอเบิกจ่ายใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 
 3.  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่2 (หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ) 
      -  มีรายละเอียด ชื่อ  ต าแหน่ง ของผู้เดินทางไปราชการตรงกับรายชื่อที่ขออนุมัติ 
      -  มีการลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันที่รับเงินครบถ้วน 
      -  มีการลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 
      -  กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่ ต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงินแต่ละคน และวันที่รับเงิน 
ในหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนทุกคน 

4.  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
      4.1  ตรวจสอบวัน  เดือน  ปี  ที่เดินทางไปราชการตามใบเบิก (แบบ 8708)  ว่าตรงกับหลักฐาน 
การอนุมัติเดินทางไปราชการหรือไม่ 
      4.2  ตรวจสอบระยะเวลาการไปราชการ 
  (1)  เริ่มนับเวลาตั้งแต่เดินทางออกจากที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึง
สถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติแล้วแต่กรณี 
  (2)  เวลาเดินทางไปราชการ  กรณีท่ีมีการพักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 
ชั่วโมง  หรือเกิน 24 ชั่วโมง  และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้น  นับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน  
ถ้าไม่ถึงให้ตัดทิ้ง 
  (3)  เวลาเดินทางไปราชการ  กรณีท่ีไม่ได้มีการพักแรม หากนับไม่ถึง 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่
ถึงนั้น  นับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน   หากนับไม่เกิน 12 ชั่วโมง  แต่เกิน 6 ชั่วโมงข้ึนไปให้ถือเป็นครึ่ง
วัน ถ้าไม่ถึงให้ตัดทิ้ง 
 



      4.3  ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  •  หลักเกณฑ์การเบิก  ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกเบี้ยเลี้ยงในลักษณะเหมา
จ่าย  (ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  
ดังนี้ 
 

ข้ำรำชกำร 
อัตรำ 

(บำท : วัน : คน) 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา  ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ  ลงมา  ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น  หรือ
ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่ง 
รับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา หรือผู้ช่วยพิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  
นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก  ลงมา 
 

240 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
เชี่ยวชาญขึ้นไป  ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง  ต าแหน่งประเภทบริหาร
หรือต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ าขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 4 ขึ้น
ไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวอากาศเอก  อัตรา
เงินเดือน 
พันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษขึ้นไป 
 

270 

 
 5.  ค่าเช่าที่พัก 
    5.1 กรณีผู้เดินทางเป็นข้าราช ให้ตรวจสอบวัน เดือน ปี ที่เดินทางไปราชการตามใบส าคัญรับเงิน 
หลักฐานการจ่ายเงิน หรือ ใบแจ้งรายการของโรงแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับเงินแล้ว โดยเจ้าหน้าที่โรงแรม 
ลงลายมือชื่อรับเงินว่าสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติเดินทางไปราชการหรือไม่ อัตราการเบิกค่าเช่าที่พัก
เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 
  1. กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้ 

ข้ำรำชกำร 
ห้องพักคนเดียว 

(บำท : วัน : คน) 
ห้องพักคู่ 

(บำท : วัน : คน) 
     ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา  ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ  ลงมา  ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับต้น  หรือต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 
2 ลงมา หรือผู้ช่วยพิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ลงมา หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือ 

1,500 850 



ข้ำรำชกำร ห้องพักคนเดียว 
(บำท : วัน : คน) 

ห้องพักคู่ 
(บำท : วัน : คน) 

 ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก  ลงมา  ให้เบิกค่าเช่าที่
พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว 
    ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคน
ขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน
อัตรา ค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพัก
รวมกันหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้
เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

  

     ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  ต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูง  ต าแหน่งประเภทบริหารหรือต าแหน่ง
ระดับ 9 ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ าขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น 4 ขึ้นไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  
นาวาเอก  นาวอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวา
เอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ   หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมี
ยศพันต ารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ  จะเบิก
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 

2,200 1,200 

     ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง หรือต าแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 
3 ขัน้สูงขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี  
พลอากาศตรีขึ้นไป  หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี
ขึ้นไป จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องคู่ก็ได้ 
     ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมูคณะ และผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ และมีความจ าเป็นต้องใช้
สถานที่เดียวกันกับท่ีพักเพ่ือเป็นที่ประสานงานของคณะหรือ
บุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น ส าหรับห้องพักอีกห้อง
หนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุด
แทนในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้ 

2,500 1,400 

 
     2. กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา 300 บาท ต่อคนต่อวัน เป็นไป 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ พ.ศ. 2553   ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
 
 
 
 



 6.  ค่าพาหนะ 
      6.1  กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 
  -  การเบิกจ่ายต้องสอดคล้องกับช่วงเวลาและเส้นทางที่เดินทางไปราชการ 
      6.2  กรณีเดินทางโดยรถยนต์ของทางราชการ 
  -  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ระบุชื่อส่วนราชการต้นสังกัด  หมายเลขทะเบียนรถยนต์
ราชการ  ลายมือชื่อผู้รับเงิน  จ านวนเงิน  วัน  เดือน  ปี  ทีร่ับเงิน  และเส้นทางท่ีผ่านต้องสอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่เดินทางไปราชการ 
  -  ใบเสร็จรับเงินค่าผ่านทางพิเศษ  วัน  เดือน  ปี  เส้นทางท่ีผ่านตามใบรับค่าธรรมเนียมผ่าน 
ทางหลวง  ต้องสอดคล้องกับช่วงเวลาและเส้นทางที่เดินทางไปราชการ 
      6.3  กรณีเดินทางโดยพาหนะรับจ้าง 
  -  มีหลักฐานการอนุมัติ 
  -  มีใบเสร็จรับเงินค่าบริการ 
       -  กรณีเบิกค่าแท็กซี่ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน และใบส าคัญรับเงิน โดยผู้เดินทาง
เป็นผู้ลงชื่อเบิกเงิน และกรณีข้าราชการระดับช านาญการพิเศษลงมา ต้องมีหลักฐานขออนุมัติเบิกค่าโดยสารรถ
รับจ้างด้วย 
      6.4 กรณเีดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว 
  -  มีหลักฐานการอนุมัติให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัว 
      -  กรณีเบิกค่ายานพาหนะส่วนตัวให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) รับรองการ
จ่าย โดยระบุ วันที่เดินทาง ไป – กลับ, ระบุรายการว่า เบิกเงินชดเชยค่าพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลข
ทะเบียนรถ  ระยะทาง  จาก..........ถึง............... เป็นจ านวน.....................กิโลเมตร @ 4 บาท เป็นเงินจ านวน
...................บาท และใบส าคัญรับเงิน 
      6.5  กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน 
  (1)  ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
       -  กรณีท่ีจ่ายเป็นเงินสด  และขอเบิกเงินจากทางมหาวิทยาลัยภายหลัง ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่องบิน เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
       -  กรณีซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก  ชื่อ/สกุล ของผู้เดินทาง  ต้น
ทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จ านวนเงินค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ และจ านวนเงินรวม 
เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตรงตามหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
  (2)  ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
       1. ชั้นธุรกิจ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ต าแหน่งประเภท 
อ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ หรือต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
       2. ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงานและระดับอาวุโสหรือ
ต าแหน่งระดับ 6 ถึง ระดับ 8 หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 



     ในการณที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะ
เบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เม่ือได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
       การเดินทางซ่ึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (1) หรือ (2) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะใน
การเดินทางภาคพ้ืนดินระยะเดียวกันตามสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 
2. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ค าสั่ง 
3. แบบ 8708 รายงานเดินทางไปราชการ 
4. ใบเสร็จรับเงิน ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าสมทบสมาชิก   

ค่าโดยสารเครื่องบิน อ่ืนๆ 
5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก 111 
6. ใบส าคัญรับเงิน 
7. ใบแจ้งรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)  
8. ต้นเรื่องการเดินทางไปราชการ 
9. หลักฐานค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
10. บันทึกขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
11. หลักฐานอื่นๆท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่าซ่อมรถ 

ระหว่างการเดินทาง 
12. ใบเสร็จรับเงินฉบับภาษาไทย  
13. บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding pass) 
14. กากบัตรโดยสารเครื่องบิน  
15. ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการรับเงิน (Itinerary Receipt) 
16.  อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ขอรับเอกสารจากหน่วยรับตรวจ 

คัดแยกเอกสารใบส าคัญ 

การเบิกจ่าย 

สอบทานเข้ากับ
ทะเบียนคุม 
การเบิกจ่าย 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

1. บันทึกขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ 
2. ต้นเรื่องการเดินทางไป
ราชการ  
3. ก าหนดการ 
4. การค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง 
5. การขออนุมัติการใช้พาหนะ
ส่วนบุคคล 
6. หลักเกณฑ์การเบิกค่าน้ ามัน
พาหนะส่วนบุคคล 
7. ค่าที่พัก 
8. รายงานเดินทางไปราชการ  
(แบบ 8708) 
9. สัญญาการยืมเงิน 
10. หลักฐานคา่ตอบแทน
พนักงานขับรถ 
11. ใบเสร็จรับเงิน 
12. หลักฐานอื่นๆที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ 
13. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 

- ติดตามผลการด าเนิน 

ตามข้อเสนอแนะ 

- สรุปผลการตดิตาม 
 

รายงานผล
การติดตามผล

การด าเนิน
ตาม

อธิกำร 

หน่วยงำน 

สิ้นสุด 



บทที่ 5  
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 

 
 

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
1.  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่พิมพ์ออกจากเครื่อง
อัตโนมัติของปั้มน้ ามันต่าง ๆ ที่ให้บริการจะใช้เป็นหลักฐาน
ทางราชการได้หรือไม่ 
 

1.  ใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ ถ้าตรวจสอบ
แล้วว่าในใบเสร็จรับเงินนั้นมีสาระส าคัญครบทั้ง 
5 รายการได้แก่  
       1 .ชื่อสถานที่ที่อยู่ผู้รับเงิน 
       2. วัน เดือน ปี 
       3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าค่าอะไร 
       4. จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  
       5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน  
สามารถใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้ ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงิน และน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41   
 

2. การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับคัดเลือก สามารถ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่ 
 

2. เบิกได้ หากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  
แต่ห้ามเบิกค่าพาหนะรับจ้างในการเดินทาง 
ไปและกลับ ระหว่างสถานที่อยู่ที่พักกับสถานที่
ท าการคัดเลือกในระหว่างวันที่สอบคัดเลือก 
(มาตรา 22) 
 

3. นาย ข เดินทางไปราชการชั่วคราว แล้วเกิดเจ็บป่วยระหว่าง
เดินทาง  นาย ข จะสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักได้
หรือไม่ 
 

3. นาย ข. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักได้  
แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเบิกจ่าย 
หากนาย ข ต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 
ให้งดเบิกค่าเช่าที่พักเว้นแต่กรณีที่จ าเป็น และ
ต้องชี้แจงเหตุผลต่อหัวหน้าส่วนราชการด้วย     
  

4. การเดินทางไปราชการในช่วงเดือนกันยายนคาบเก่ียว 
ถึงเดือนตุลาคม จะขอยืมเงินงบประมาณปัจจุบันได้หรือไม่   

4. สามารถขอยืมเงินงบประมาณปีปัจจุบันได้ 
โดยถือว่าเป็นรายจ่ายของปีงบประมาณปัจจุบัน
และให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่เริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่ 

5. การเดินทางไปราชการ หากต้องจ่ายค่าเช่าที่พักสูง 
กว่าอัตราท่ีระเบียบก าหนด จะสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ 
 

5. ได้ หากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ ก าหนดเป็นท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง 
และอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราท่ี
ก าหนดในบัญชีหมายเลข 3 ตามระเบียบ
ฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า 



ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
6. กรณีข้าราชการได้เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาตามวันเวลาที่ก าหนดจากส่วนกลาง ต่อมามีการ
เลื่อนการประชุมดังกล่าว แต่ได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินชนิด
ไม่สามารถคืนได้ จะน าค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสาร
เครื่องบินดังกล่าวมาเบิก จากทางราชการได้หรือไม่ 
 

6. การเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินดังกล่าว 
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เนื่องจาก 
ทางราชการเป็นเหตุจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น  
ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้
ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่าย
จริงตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2549 
 

7. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีส่วน
ราชการ ผู้จัดฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ
ทั้งหมด 

7. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในกรณีส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมไม่จัดหาอาหาร 
ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมด กรณีนี้ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
20 ซึ่งก าหนดให้ “กรณีส่วนราชการผู้จัดการ
ฝึกอบรมไม่จัด อาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ
ทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วนให้ส่วนราชการ
ผู้จัดการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วน
ที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ 11 แต่ถ้าบุคคลตามข้อ 
11 (4) และ (5) เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่าย
จากต้นสังกัด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ” รายการใดบ้างที่ผู้จัดจัดให้
หรือไม่จัดให้สามารถดูได้จากก าหนดการและ
รายละเอียดการฝึกอบรม  
 

8. กรณีเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 
ต้องปฏิบัติตามระเบียบอะไรบ้าง 

8. การเดินทางไปราชการโดยใช้ยานพาหนะ
ส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางต้องปฏิบัติตาม 
พ.ร.ก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548) 
มาตรา 25 ที่ก าหนดว่า การใช้พาหนะส่วนตัว 
ไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาต 
จากผู้บังคับบัญชา ดังต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิเบิกเงิน
ชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย 
ให้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นพาหนะส่วนตัวได้   
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ



ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
อนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524 (ข้อ 11 (3) ส่วน
การเบิกจ่ายเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการ ต้องปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0409.6/ว42 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงิน
ชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ ข้อ 2 เงินชดเชยในการ
ใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ (1) 
รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท (2) 
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท  
โดยต้องจัดท าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
(บก 111) และหนังสือที่ผู้เดินทางได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชามาประกอบเป็นหลักฐานการ
เบิกจ่าย 
 

9. หลักฐานการจ่ายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) มีรายการ  
ไม่ครบถ้วน ตามท่ีระเบียบก าหนด เช่น ค่าผ่านทางพิเศษ ค่า
บัตรโดยสารเครื่องบิน ต้องท าอย่างไร 

9. ใบเสร็จรับเงินที่มีรายการไม่ครบถ้วนตาม 
ที่ระเบียบก าหนด ให้ผู้เบิกจัดท าใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจ่าย  
- ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงิน ส่งคลัง พ.ศ. 2551  
ข้อ 43 
 

10. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างส าหรับผู้ไม่มีสิทธิเบิก 
(ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการลงมา) ต้องท าอย่างไร 

10. ให้ผู้เบิกระบุในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
(แบบ บก.111) ว่าพร้อม “สัมภาระ” หากไม่มี
สัมภาระให้ระบุเหตุผลที่ต้องเดินทางด้วยพาหนะ
รับจ้าง   
- ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 มาตรา 22 
 

11. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง  
ไม่ครบถ้วนตามระเบียบก าหนด หรือไม่ระบุเวลาไป-กลับ แต่
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 

11. ให้ผู้เบิกเบี้ยเลี้ยงค านวณเวลาหรือระบุเวลา
ไป-กลับให้ครบถ้วน ตามท่ีระเบียบก าหนด จึงจะ
สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 16 



ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
12. การไม่ระบุวัน เวลา กรณีการเดินทางไปราชการเป็น 
หมู่คณะโดยเดินทางไป-กลับไม่พร้อมกัน 

12. ให้ผู้เดินทางไป-กลับไม่พร้อมกับคณะระบุ 
วัน เวลาที่เดินทาง ไป-กลับไว้ในหมายเหตุของ
รายงานการเดินทาง  หนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค 0530.4/ว 1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 
2545 เรื่อง แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน  
ทางไปราชการ 
 

13. การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินให้ผู้ไม่มีสิทธิ 13. ให้ผู้ขออนุมัติระบุเหตุผลความจ าเป็นและ 
ความเสียหายของราชการ หากไม่ได้เดินทาง 
โดยเครื่องบิน  
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
8) พ.ศ. 2553 มาตรา 27 
 

14. การเดินทางไปราชการคนเดียว ผู้เบิกต้องแนบ 
แบบ 8708 ส่วนที่ 2 หรือไม่ 

14. ผู้เบิกไม่ต้องแนบแบบ 8708 ส่วนที่ 2  
(ใบขวาง) 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0530.4/ว 1177  
ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่อง แบบใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

15. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักเหมาจ่าย ผู้เบิก 
ต้องแนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินหรือไม่ 

15. ผู้เบิกไม่ต้องจัดท าใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากระเบียบได้ก าหนด 
ให้ระบุไว้ในรายงานการเดินทางส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2 
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
8) พ.ศ. 2553 มาตรา 15 มาตรา 17  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 3 
 

16. การเขียนรายงานการเดินทางและใบรับรอง 
แทน ใบเสร็จรับเงินก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางได้หรือไม่ 

16. ผู้เบิกต้องเขียนรายงานการเดินทางและ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)  
หลังเสร็จสิ้นการเดินทาง 
- ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช่จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 8) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 
 



ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
17. การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ผู้เบิกได้เบิกค่าผ่านทางพิเศษ 
รวมไว้ด้วย 

17. ผู้เบิกสามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะค่าพาหนะ
รับจ้างเท่านั้น ส่วนค่าผ่านทาง พิเศษไม่สามารถ
เบิกได้ตามระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2553  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 96  
ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 
 

18. การเดินทางไปราชการด้วยรถยนต์ส่วนกลาง และขอเบิก
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง โดยไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถ 

18. ให้ผู้เบิกระบุหมายเลขทะเบียนรถไว้ใน
ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือความ
โปร่งใส และสามารถสอบยันกับเอกสารการจัด
รถเพ่ือใช้ ในการไปราชการของงานยานยนต์ 
 

19. การเดินทางไปราชการด้วยรถยนต์ส่วนตัวเบิกชดเชยค่า
พาหนะ เหมาจ่าย โดยไม่มีหนังสือขออนุมัติเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัว 

19. ให้ผู้เดินทางต้องขออนุมัติการเดินทาง 
ด้วยรถยนต์ส่วนตัว จึงจะสามารถเบิกชดเชย 
ค่าพาหนะเหมาจ่ายได้ 
- ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2526 มาตรา 25 
 

20. การขออนุมัติเบิกค่าพาหนะรับจ้างแบบเหมาจ่าย 20. ผู้เบิกสามารถเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ตามที่
จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ตามท่ีระเบียบก าหนด โดย
ไม่สามารถเบิกแบบเหมาจ่ายได 
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
ข้อ 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก 
ตัวอย่ำง 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


