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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
การตรวจสอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการของกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อใหบรรลุ
วัต ถุประสงคแ ละเปน ไปตามกฎ ระเบีย บ หลักเกณฑ อยา งมีประสิท ธิภ าพ ถูกตองตามระเบีย บและ
เปนไปอยางประหยัด ผูตรวจสอบภายในตองเปนผูรูในงานที่ปฏิบัติทั้งในวิธีการปฏิบัติงานและกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีหนาที่ตองศึกษาระเบียบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเบิกจา ยเงิน เพื่อลดปญหาขอทักทวง สามารถเบิกจายเงินใหผูมีสิทธิไดอยางรวดเร็ว สรางความพึง
พอใจใหแกเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ํา
ดวยเหตุดังกลาว กลุมตรวจสอบภายในจึงไดจัดทําคูมือการตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของกรมทรัพ ยากรน้ํ า เพื ่อ ใหเ จา หนา ที ่ก ลุ ม ตรวจสอบภายในไดใ ชเ ปน แนวทางในการ
ตรวจสอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจแกผูตรวจสอบภายใน ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ
และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหผูตรวจสอบภายในทราบและเขาใจกระบวนงานตางๆ ของการดําเนินงานดานการ
ตรวจสอบใบสําคัญคาใชจาย เรื่องคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
3. เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัตงิ านตามระเบียบและขอกําหนดของทางราชการ
ขอบเขตของเนื้อหา
ศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางในการตรวจสอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ประกอบดวย ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1. ผูตรวจสอบภายในมีคูมือในการตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการที่มีลักษณะใกลเคียงกันได
2. ผูตรวจสอบภายในสามารถให ข อสังเกตและข อเสนอแนะแกหนวยรับตรวจและผูที่ เกี่ ยวของ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได
3. เพื่อใหการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบและ
เปนไปอยางประหยัด ลดปญหาขอทักทวง และสามารถเบิกจายเงินไดอยางรวดเร็ว

-2กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวของ
1. พระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
2. พระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
3. พระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
4. พระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529
5. พระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
6. พระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541
7. พระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
8. พระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
9. พระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
10. ระเบียบกระทรวงคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
11. ระเบียบกระทรวงคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
12. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0502/13649 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2526 เรื่อง การ
เบิกคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการของผูที่มไิ ดเปนขาราชการหรือลูกจาง
13. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 71 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2539 เรื่อง
การเบิกคาธรรมเนียมเขาประเทศ (วีซา)
14. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0528.5/13807 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2542 เรื่อง
การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
15. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0208.2/6250 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2542 เรื่อง
การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
16. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0205/ว 139 ลงวันที่ 2 กันยายน 2542 เรื่อง การ
ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
17. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0530.4/ว 1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่อง แบบ
ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
18. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/ว 40842 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เรื่อง การเบิก
คาธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ
19. หนั งสื อกระทรวงการคลั ง ที่ กค 0406.6/ว 13 ลงวั นที่ 4 กุ มภาพั น ธ 2546 เรื่ อง
หลักเกณฑการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
20. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 24 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง การ
เบิก จายคาผานทางดวนพิเศษ
21. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 74 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เรื่อง การเบิก
จายคาโดยสารเครื่องบินของบริษัท โอเรียนทไทย แอรไลน จํากัดและบริษัทไทยแอรเอเชีย จํากัด
22. หนั งสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 27 ลงวันที่ 15 กุมภาพั นธ 2548 เรื่อง การ
เบิกจายคาผานทางดวนพิเศษ
23. หลักเกณฑการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

-324. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 164 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548
เรื่อง การเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
25. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ
26. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 399 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ซอม
ความเขาใจการเบิกจายคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหวาง
ประเทศ
27. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2550 เรื่อง การ
เทียบตําแหนง
28. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 138 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 เรื่อง ซอม
ความ เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจาย
29. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406/ว 21 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการและฝกอบรมภายในประเทศ
30. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 121 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายเดินทางไปราชการและฝกอบรมภายในประเทศ
31. หนัง สือ สํา นัก งบประมาณ ที่ นร 0704/ว 2 ลงวัน ที่ 3 ตุล าคม 2555 เรื่อง ความ
เขาใจเกี่ยวกับการใชงบประมาณรายจายรายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
32. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 16 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558
เรื่องการเบิกคาใชจายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
33. หนั งสื อสํ านั กเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ด วนที่ สุ ด ที่ นร 0506/ว 54 ลงวั นที่ 5 มี นาคม
2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ตางประเทศ
34. หนั งสื อกระทรวงการคลั ง ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวั นที่ 22 ธั นวาคม 2559 เรื่ อง
หลักเกณฑ และหลักฐานประกอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินสูญหาย
35. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 35 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง
การอนุมัติหลักการเบิกจายคาใชจายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝกอบรม การจัดงาน
และการจัดประชุมระหวางประเทศ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)
ความรับผิดชอบ
กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้าํ

บทที่ 2
ความรูเกี่ยวกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ค าใช จ ายในการเดิ นทางไปราชการ หมายถึ ง ค าใช จ ายที่ ทางราชการจ ายให แก ผู เดิ นทางไป
ปฏิบัติงานนอกทองที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดคาใชจายระหวางการเดินทาง เพื่อมิใหผูเดินทางเดือดรอน
คาใชจายที่ทางราชการจายใหจะเปนรายจายที่จําเปน ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ทางราชการจายใหนี้มิใช
คาตอบแทนในการทํางานแตเปนคาใชจายเพื่อใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ โดยแบงออกเปน 2 ประเภท
ดังนี้
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ผูม ีสทิ ธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก
 ขาราชการ
 ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว
 พนักงานราชการ
 บุคคลภายนอก
 บุคคลซึ่งเคยรับราชการมากอน
สิทธิการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตอ งได รับ อนุ มั ติ ให เดิ น ทางไปราชการ จากผู บั ง คั บ บั ญ ชาก อ นออกเดิ น ทางถา ออกเดิ น ทาง
ลวงหนาหรือไมสามารถเดินทางกลับสํานักงานไดเมื่อเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเหตุสวนตัวและ
ไดรับอนุ มัติใหลากิจหรือลาพั กผอนใหมี สิทธิเบิกค าใชจายในการเดิ นทางไปราชการ เฉพาะการปฏิ บั ติ
ราชการตามคําสั่งของราชการเทานั้น

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
การเดินทางไปราชการ แบงออกเปน 3 ลักษณะ
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
2. การเดินทางไปราชการประจํา
3. การเดินทางกลับภูมลิ ําเนาเดิม

1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก

• การไปปฏิบตั ิราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา
หรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
• การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมตั ิจากผูบงั คับบัญชา
• การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนงหรือไปรักษาราชการแทน
• การเดิน ทางไปราชการเฉพาะระหวา งเวลาที่อยูในราชอาณาจักรของผูซึ่ง รับ ราชการ
ประจําในตางประเทศ
• การเดินทางขามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนตางประเทศตามขอตกลง
ระหวางประเทศ
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ราชการหรือวันที่ออกจากราชการ แลวแตกรณี
ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจําเปน
และเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถเดินทางกลับทองที่ตั้ง
สํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุผลสวนตัวโดยไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอน
ตามระเบียบวาการนั้น และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางตามหลักเกณฑ
ที่ กระทรวงการคลังกํ าหนดด วยแล ว ให มี สิ ทธิได รับค าใช จายในการเดิ นทางไปราชการตามที่ พ ระราช
กฤษฎีกานี้กําหนดไวตอเมื่อไดมีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการแลว
คาใชจายทีผ่ ูเดินทางไปราชการชั่วคราวมีสิทธิเบิก ไดแก
- คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
- คาใชจายอืน่ ที่จําเปนตองจาย เนื่องในการเดินทางไปราชการ
คาเบี้ยเลี้ยง
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับ
ทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว การนับเวลาเดินทางไปราชการ
เพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการใหนับเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ
เปนตนไป และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ
การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการ
แหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกิน 120 วัน นับแตวันที่ออกเดินทางถาเกินตองไดอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับ
ปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย
ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนผูไดรับอนุมัติเบี้ยเลี้ยงเดินทางประจํา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามพระราช
กฤษฎีกานี้ไดเมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา
วิธีนบั เวลาคาเบี้ยเลี้ยง
• ใหเริ่มนับเวลาตั้งแตเริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการจนถึงเวลาเดินทางกลับ
ถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
• กรณีพักแรมใหนับ 24 ชม.เปน 1 วัน สวนทีไ่ มถงึ 24 ชม. แตนับไดเกิน 12 ชม.ใหนับเปน 1 วัน
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12 ชม.แตนับไดเกิน 6 ชม.ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดครึง่ วัน
• กรณีเดินทางลวงหนาเนื่องจากลากิจ/พักผอนกอนปฏิบัติราชการใหนับตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ
(08.30 น.)
• กรณีไมเดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ / พักผอน ใหนับถึงสิ้นสุด
เวลาปฏิบัติราชการ (16.30 น.)
• กรณีเจ็บปวย พักรักษาพยาบาลเบิกคาเบีย้ เลีย้ งไดไมเกิน 10 วัน โดยตองมีใบรับรองแพทยที่
ทางราชการรับรองและถาไมมีแพทยในทองที่เจ็บปวยผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ
วิธีคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงราชการ
กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได 2 วัน 13 ชั่วโมง ใหเบิก เบี้ยเลี้ยงได 3 วัน
เนื่องจาก 13 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง จึงนับไดอีก 1 วัน
 กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได 2 วัน 7 ชั่วโมง ใหเบิก เบี้ยเลีย้ งได 2 วัน
เนื่องจาก 7 ชั่วโมง ไมเกิน 12 ชั่วโมง ใหปดทิ้ง
ตัวอยาง นาย ก. เดินทางออกจากบานพักวันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 06.00 น. และเดินทางกลับถึงบานพัก
วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น. คํานวณไดดงั นี้
1 มี.ค. 2 มี.ค. 3 มี.ค. 3 มี.ค.
06.00 06.00 06.00 19.00
24 ชม. 24 ชม. 13.00 ชม.
----------------------------------------------------------------= 1 วัน = 1 วัน = 1 วัน
รวมคํานวณเบี้ยเลี้ยงได เทากับ 3 วัน
อัตราคาเบี้ยเลี้ยง
ประเภท

อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
ลูกจางประจํา / ลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
บริหาร
อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป

ระดับ

ระดับตน
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัตงิ าน ชํานาญงาน อาวุโส
ทุกประเภท
ทุกประเภท
ระดับตน ระดับสูง
ระดับสูง
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
ทักษะพิเศษ

อัตรา : บาท / คน
240

270
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ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551
ลูกจางทุกประเภท

ประเภท

พนักงานราชการ
-กลุมงานบริการ/เทคนิค
-กลุมงานบริหารทั่วไป/วิชาชีพเฉพาะ
(เริ่มรับราชการ -9 ป)
(รับราชการ 10 -17 ป)
(รับราชการ 17 ปขึ้นไป)
(ผูที่ไดรับคาตอบแทนในอัตราสูงสุด ของบัญชีอัตราคาตอบแทน)
-กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ

เทียบเทาขาราชการประเภท
ทั่วไป -ระดับปฏิบัตงิ าน
ทั่วไป -ระดับปฏิบัตงิ าน
วิชาการ -ระดับปฏิบัติการ
วิชาการ –ระดับชํานาญการ
วิชาการ -ระดับชํานาญการพิเศษ
วิชาการ -ระดับเชี่ยวชาญ
วิชาการ -ระดับเชี่ยวชาญ

คาเชาทีพ่ ัก
คาเชาทีพ่ ัก เบิกไดในกรณีจาํ ตองพักแรม ใหเบิกจายได ดังนี้
การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไมสะดวกในการเดินทางไปกลับระหวางสถานที่
ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู ใหเบิกคาเชาที่พักระหวางที่ไปราชการไดเพียงระยะเวลาไมเกิน 120 วัน นับ
แตวันที่ออกเดินทางถาเกิดตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง
ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกันกับปลัดกระทรวงเป นผูอนุมัติ ทั้ งนี้ ใหพิ จารณาถึงความจําเปนและ
ประหยัด
คาเชาทีพ่ ักกรณีเดินทางไปราชการเปนหมูค ณะ
การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติราชการดวยกันตั้งแต 2 คน ขึ้นไป
โดยไปในเนื้องานเดียวกัน ณ สถานที่ปฏิบตั ิราชการเดียวกัน
การเบิกคาเชาที่พักมี 2 ลักษณะ
1. คาเชาที่พักเหมาจาย
2. คาเชาที่พักจายจริง
หลักเกณฑการเบิกคาเชาทีพ่ ัก
กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวใหเลือกเบิกคาทีพ่ ักแบบเหมาจายหรือจายจริงอยางใดอยาง
หนึ่งตลอดของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น
กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเลือกเบิกคาทีพ่ กั เหมือนกันทั้งคณะตลอดการเดินทาง
การเดินทางเปนหมูคณะกรณีเลือกเบิกจายจริงใหพักรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง เวนแต เปนกรณีที่ไม
เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจาํ เปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาทีจ่ ายจริงไมเกินอัตราคา
เชาที่พักคนเดียว
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• การพักแรมในยานพาหนะ เชน การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจําทาง ที่ตองคางคืนบนรถ
• การพักแรมในที่พักที่ราชการจัดให เชน บานพักรับรอง
อัตราคาเชาทีพ่ ักเหมาจาย
ประเภท

ระดับ

อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
ลูกจางประจํา / ลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ

ระดับตน
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัตงิ าน ชํานาญงาน อาวุโส
ทุกประเภท
ทุกประเภท

บริหาร
อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป

ระดับตนระดับสูง
ระดับสูง
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
ทักษะพิเศษ

บาท : วัน : คน
อัตรา
800

1,200

การเบิกคาเชาที่พักเหมาจาย ไมตองแนบหลักฐานการขอเบิก
อัตราคาเชาทีพ่ ักจายจริง
ประเภท
อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
ลูกจางประจํา / ลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
กรณีเดินทางเปนหมูคณะใหพัก
รวมกันสองคนตอหนึ่งหอง เวนแต
มีเหตุจาํ เปนหรือไมเหมาะสม

ระดับ
ระดับตน
ปฏิบัติการ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัตงิ าน ชํานาญงาน อาวุโส
ทุกประเภท
ทุกประเภท

หองพัก หองพักคู
คนเดียว
1,500
850
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ระดับ

บริหาร
อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
จะเบิกอัตราหองพักคนเดียวหรือ
หองคูก็ได

ระดับตน
ระดับสูง
เชี่ยวชาญ
ทักษะพิเศษ

บริหาร
วิชาการ
จะเบิกอัตราหองพักคนเดียวหรือ
หองคูก็ได

ระดับสูง
ทรงคุณวุฒิ

หองพัก
คนเดียว
2,200

หองพักคู

2,500

1,400

1,200

สําหรับขาราชการประเภทบริหาร ระดับสูง ประเภทวิชาการทรงคุณวุฒิ ในกรณีเดินทางไปราชการ
เปนหมูคณะ และผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนหัวหนาคณะมีความจําเปนตองใชสถานที่เดียวกันกับที่พัก
เพื่อเปนที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น ใหเบิกคาเชาที่พัก ไดเพิ่มขึ้นอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชา
หองพักคนเดียวหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนในอัตรา ไมเกิน 2 เทาของอัตราคาเชาหองพักคนเดียวก็ได
หลักฐานประกอบการขอเบิกคาเชาที่พัก
* กรณีจายจริง
1. กรณีพักโรงแรม ใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม (FOLIO)
2. กรณีที่พักแรมอื่น ใชใบเสร็จรับเงิน ที่มีที่อยูผูรับเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่ไดรับวันที่เขา
พักและวันที่ออก
• ในกรณีการเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว เบิกคาเชาที่
พักเพิ่มไดอีก 25%
• ในกรณีที่เจ็บปวยในระหวางเดินทางไปราชการและตองพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ผูเดินทางให
งดเบิกคาเชาที่พัก
* กรณีเหมาจาย
• ไมตองมีใบเสร็จรับเงิน
คายานพาหนะ
การเดิน ทางไปราชการโดยปกติใหใชย านพาหนะประจํ า ทาง และใหเบิก คา พาหนะไดโ ดย
ประหยัดในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็ว เพื่อประโยชนแกราชการใหใช
พาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิก
เงินคาพาหนะนั้น

-10หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะ
การเบิกคาพาหนะรับจางใหเบิกไดสําหรับกรณีดังตอไปนี้
(1) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ
ประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
(2) การเดิน ทางไปกลับ ระหวา งสถานที่อ ยู ที ่พ ัก กับ สถานที ่ป ฏิบ ัติร าชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกันวันละไมเกิน 2 เที่ยว
(3) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
การเดินทางตาม (1) หากเปนการเดินทางขามเขตจังหวัดใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง
แตตองไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาพาหนะรับจางตาม (2) ไมได
คาพาหนะแบงเปน 3 ลักษณะ คือ
1. พาหนะรับจาง
2. พาหนะประจําทาง
3. พาหนะสวนตัว
1. พาหนะรับจาง เชน คารถแท็กซี่ รถจักรยานยนตรับจาง ใหเบิกไดตามหลักเกณฑดงั นี้
1. ไมมีพาหนะประจําทาง
2. มีพาหนะประจําทาง แตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ โดยผูเดินทางไปราชการตอง
ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานขอเบิกคาพาหนะนั้น
3. ไป – กลับ ระหวางที่พัก หรือที่ทํางานกับสถานียานพาหนะประจําทาง หรือสถานที่จัดยานพาหนะ
ที่ตองใชในการเดินทาง
3.1 กรณีเปนการเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดตอกับกรุงเทพฯ
หรือการเดินทางขามเขตจังหวัดที่ผานเขตกรุงเทพฯ ใหเบิกเทาที่จายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไมเกิน 600 บาท
3.2 การเดินทางขามเขตจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากขอ (3.1) ใหเบิกเทาที่จา ยจริงภายใน
วงเงินเที่ยวละไมเกิน 500 บาท
4. ไป – กลับ ระหวางที่พักกับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไมเกิน 2 เที่ยว
* หลักฐานประกอบการเบิกคาพาหนะรับจาง ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
2. พาหนะประจําทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจําทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะอื่นที่ใหบริการ
ขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจํา มีเสนทาง คาโดยสารและคาระวางที่แนนอน

-11หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะประจําทางใหเบิกไดตามจายจริงแตไมเกินสิทธิ ดังนี้
ผูม ีสทิ ธิ
ขาราชการ ประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 พนักงานราชการ
(ยกเวน กลุมเชี่ยวชาญ)
 ลูกจางทุกประเภท

รถโดยสาร
ประจําทาง
ตามจายจริง

ตามจายจริง
 ขาราชการ ประเภท
บริหาร อํานวยการ
วิชาการ ระดับชํานาญการ, ขึ้นไป
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน, ขึ้นไป

สิทธิการเบิก
รถไฟ
ตามจายจริง สําหรับ
การเดินทาง โดย
รถดวน หรือรถดวน
พิเศษ ชั้นที่ 2
นั่งนอนปรับอากาศ
(บนอ.ป.) ลงมา

เครื่องบิน
ไมมีสิทธิ(ยกเวนกรณีมี
ความจําเปนเรงดวน
เพื่อประโยชนแกทาง
ราชการ และไดรับ
อนุมัติจากอธิบดี)

ตามจายจริง สําหรับ เทาที่จายจริง ชั้น
การเดินทาง โดย
ประหยัด
รถดวน หรือรถดวน
พิเศษ ชั้นที่ 1
นั่งนอนปรับอากาศ
(บนอ.ป.)

* กรณีจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิไดเมื่อไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
หลักฐานประกอบการขอเบิกคาพาหนะประจําทาง
1. คา รถโดยสารประจําทาง รถไฟ ถาไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูให บริการได ให ผูเดิ นทางใช
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
2. คาโดยสารเครื่องบิน ใชหลักฐานดังนี้ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว
165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559)
2.1 กรณีสวนราชการเปนผูดําเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ใหใชใบแจงหนี้ของบริษัท
สายการบิน หรือตัวแทนจําหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเปนหลักฐานประกอบการเบิกคาบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และใชใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานการจายของสวนราชการ
2.2 กรณีผูเดินทางเปนผูดําเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ใหใชใบเสร็จรับเงินของบริษัท
สายการบิน หรือตัวแทนจําหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง
ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุลผูเดินทาง ตนทาง–ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง
จํานวนเงิน ที่พิมพออกจากระบบอิเล็กทรอนิกสเปนหลักฐานประกอบการเบิกคาบัตรโดยสารเครื่องบิน และ
ใชแบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเปนหลักฐานการจายของสวนราชการ
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1. ใหผูเดินทางประสานงานกับบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจําหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนํา
เที่ยว เพื่อขอสําเนาหรือภาพถายใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองในเอกสารดังกลาว พรอมคํารับรองจากผูเดินทางไปราชการวา ยังไมเคยนําฉบับจริงมาเบิก
เงินจากทางราชการ แมห ากคนพบในภายหลัง ก็จ ะไมนํา มาเบิกเงิน กับ ทางราชการอีก เปน หลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงิน เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นอธิบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ และเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว ก็ใหใชเอกสารดังกลาวเป น
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินได
2. กรณีที่ไมสามารถขอสําเนาหรือภาพถายใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียด
การเดินทางตามขอ 1 ได ใหผูเดินทางทําหนังสือรับรองการจายเงินโดยชี้แจงสาเหตุของการสูญหายและ
ไมอาจขอสําเนาหรือภาพถายเอกสารนั้น พรอมทั้งใหผูเดินทางทําคํารับรองวา ยังไมเคยนําฉบับจริงมาเบิก
เงินจากทางราชการ แมห ากคน พบในภายหลัง ก็จ ะไมนํา มาเบิกเงินกับ ทางราชการอีก เปน หลัก ฐาน
ประกอบการเบิกจายเงิน เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นอธิบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี เพื่ อพิจารณาอนุมัติ และเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว ก็ใหใชเอกสารดังกลาวเปน
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินได
3. พาหนะสวนตัว หมายถึง รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคลที่มิใชของทางราชการ โดย
มีขั้นตอนดังนี้
เมื่อไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ โดยผูมีอํานาจอนุมัตเิ พื่อที่จะขอเบิกเงินชดเชย อัตราเงินชดเชย
ในการใชพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปราชการ
• รถยนตสวนบุคคล
กิโลเมตรละ 4 บาท
• รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท
ใชใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111 และหนังสือขออนุมัติการใชยานพาหนะสวนตัว
ผูเดินทางไปราชการตองจายคาใชจายอื่นที่จําเปนใหเบิกไดโดยประหยัด และตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
คาใชจายอื่น
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินชดเชย
 เปนคาใชจายที่จําเปนตองจาย หากไมจายไมอาจถึงจุดหมายแตละชวงที่เดินทางไปปฏิบัติราชการได
เชน คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง คาปะยางรถยนต สําหรับคาผานทางดวนใหนําไปเบิกจากคาใชจายใน
การบริหารงาน
 ตองไมเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการกําหนดไวเปน
การเฉพาะ
 ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวของกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ (เปนคาใชจายในการบริหารงานของ
สวนราชการ) เชน คาถายเอกสาร
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2. การเดินทางไปราชการประจํา ไดแก

• การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน รักษาการในตําแหนง หรือรักษาการเพื่อดํารงตําแหนงใหม ณ
สํานักงานแหงใหม
• การเดินทางไปประจําสํานักงานเดิมในทองที่ใหมในกรณียา ยสํานักงาน
• การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการ หรือไปชวยราชการที่กําหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการ หรือ
การชวยราชการไวชัดเจน ซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป
• การเดินทางไปชวยราชการที่ไมอาจกําหนดระยะเวลาสิ้ นสุดหรือมีกําหนดเวลาไมถึง 1 ป แตสวน
ราชการ มีความจําเปนตองใหอยูชวยราชการ ณ ที่เดิมใหนับเวลาตอเนื่อง และถือเวลาตั้งแตวันที่ครบกําหนด
1 ป เปนการเดินทางไปราชการประจํา
ผูม ีสทิ ธิ ไดแก
ขาราชการผูเดินทาง
บุคคลในครอบครัว -คูสมรส และบุตร
- บิดา มารดาของตนเอง และของคูสมรส
- ผูตดิ ตาม : ผูด ํารงตําแหนง ประเภท : ระดับ ไมเกิน 2 คน
* ตําแหนงประเภททั่วไป : อาวุโส , ทักษะพิเศษ
* ตําแหนงประเภทวิชาการ : ชํานาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ทรงคุณวุฒิ
* ตําแหนงประเภทอํานวยการ : ตน , สูง
* ตําแหนงประเภทบริหาร : ตน , สูง
: ผูด ํารงตําแหนง ประเภท : ระดับ ไมเกิน 1 คน
* ตําแหนงประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัตงิ าน , ระดับชํานาญงาน
* ตําแหนงประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ , ระดับชาญการ
*** หมายเหตุ : ไปประจําตางสังกัด เบิกจากสังกัดใหมทไี่ ปประจํา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา ประกอบดวย
1. เบี้ยเลีย้ งเดินทาง (นับออกจากที่อยูถึงสถานที่พักแหงใหม)
2. คาขนยายสิ่งของสวนตัว
3. คาเชาที่พัก
4. คาพาหนะ
5. คาใชจายอืน่ ที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา
ประเภทคาใชจาย
หลักเกณฑการเบิก
คาเบี้ยเลี้ยง
ใหนับตั้งแตเดินทางออกจากที่อยูถึงสถานทีพ่ ักแหงใหม
คาขนยายสิ่งของสวนตัว
ใหเบิกในลักษณะเหมาจาย ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
คาเชาที่พัก
ผูเดินทาง เบิกตามสิทธิ
บุคคลในครอบครัวใหเบิกในอัตราเดียวกับผูเดินทาง
คายานพาหนะ
ยกเวน ผูติดตามใหเบิกในระดับต่ําสุด
คาใชจายอืน่ ที่จําเปน
เบิกในลักษณะเดียวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราว

-14คาเชาทีพ่ ักในทองทีป่ ระจําแหงใหม
1. ตองเปนกรณีไมอาจเขาบานพักทางราชการ หรือบานเชาได
2. เบิกไดไมเกิน 7 วัน นับแตวันถึงทองที่ตั้งสํานักงานนั้น (ถามีความจําเปนจะตองเบิกคาเชาที่พัก เกิน 7
วัน ตองไดรับอนุมัตจิ ากปลัดกระทรวงเจาสังกัดเดิม)
3. ตองไดรับอนุมัติจากผูบงั คับบัญชา ระดับอธิบดีขึ้นไปหรือหัวหนาสํานักงาน กรณีมีสํานักงานแยก
ตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม
4. ตองไมใชสิทธิเบิกคาเชาบานขณะนัน้
5. กรณีโอนยายตางสังกัด
- สังกัดเดิมเปนผูอนุมตั ิ
- สังกัดใหมรับรองเหตุผลความจําเปนในการขอเบิก และเปนผูเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาเชาทีพ่ ักในทองทีป่ ระจําแหงใหม
ผูม ีสทิ ธิ 1. ผูเดินทาง
2. บุคคลในครอบครัวเดินทางพรอมผูมสี ิทธิ
- เบิกอัตราเดียวกับผูมสี ิทธิ
- ผูตดิ ตามเบิกเทาระดับต่าํ สุด
ในกรณีจําเปนซึ่งไมอาจนําบุคคลในครอบครัวไปพรอมกับผูเดินทางได ใหผูเดินทางรายงานชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนและกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูดํารงตําแหนงอธิบดี
หรือปลัดกระทรวง หรือตําแหนงที่เทียบเทา แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หรือ ผูวาราชการ
จังหวัดสําหรับการบริหารสวนภูมิภาคแตถาผูเดินทางดํารงตําแหนงอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดใหเสนอ
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง การขอเลื่อนการเดินทาง ใหขอกอนที่ขาราช หรือลูกจางผูนั้นจะเดินทาง
ผูบังคับบัญชามีอํานาจอนุญาตใหเลื่อนการเดินทางไดภายในเวลาอันสมควร แตตองไมเกิน 1 ป นับแตวันที่
ปรากฏในคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

3. การเดินทางกลับภูมิลาํ เนา

หมายถึง การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมของผูเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการ หรือ
ถูกสั่งพักราชการ ภูมิลําเนาเดิมหมายถึง ทองที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการ หรือไดรับ การบรรจุเปน
ลูกจางครั้งแรก หรือครั้งสุดทายแลวแตกรณี
คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนา ประกอบดวย
1. คาเชาที่พัก
2. คาพาหนะ
3. คาขนยายสิ่งของสวนตัว
สิทธิในการเบิก
1. กรณีออกจากราชการ , เลิกจาง
2. กรณีตาย
- ใหทายาทที่อยูดวยเปนผูเบิก
- ถาไมมีทายาทก็ใหทายาทที่มิไดอยูดวยเปนผูเบิก การเบิกใหเบิกเฉพาะเดินทางทางกลับเทานั้น

-153. กรณีใชสิทธิเบิกไปทองที่อื่น
- คาใชจายไมสงู กวากลับภูมลิ ําเนาเดิม
- ตองไดรับอนุมัตจิ ากผูบงั คับบัญชาระดับอธิบดีขนึ้ ไป
4. การเดินทางและการขนยาย ตองกระทําภายใน 180 วัน นับแตออกจากราชการ เลิกจาง ตาย
หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนา
มีสิทธิเบิก
1. ขาราชการซึง่ ออกจากราชการหรือ ลูกจาง
ซึ่งทางราชการเลิกจาง
2. บุคคลในครอบครัว
- คูสมรส
- บุตร
- บิดา มารดาของตนและของคูสมรส
- ผูตดิ ตาม

คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลาํ เนาเดิม
1. คาเชาทีพ่ ัก
2. คาพาหนะ
3. คาขนยายสิง่ ของสวนตัว
เงื่อนไข
- ใหเบิกไดตามสิทธิของผูเดินทางในอัตราสําหรับตําแหนง
ระดับครั้งสุดทายกอนออกจากราชการ หรือเลิกจาง
- ตองเดินทางและขนยายสิ่งของสวนตัวภายใน 180 วัน

 กรณีขาราชการหรือลูกจางผูมีสิทธิถึงแกความตายกอน ใหทายาทที่อยูดวยขณะที่ถึงแกความตาย
เปนผูใชสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมถาไมมีทายาทอยูดวย ใหทายาทคนใดคนหนึ่ง
เปนผูใชสิทธิเบิกคาใชจายสําหรับตนเองเฉพาะ การเดินทางกลับ
 ถาผูมีสิทธิเบิกตองการเดินทางไปยังทองที่อื่น ที่ไมใชภูมิลําเนาเดิม ก็สามารถเบิกคาใชจายใน
การเดินทางตามหลักเกณฑดังกลาวได ทั้งนี้ตองไมเปนการเบิกคาใชจายในการเดินทางสูงกวา โดยตองขอ
อนุมัติหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ
อัตราคาขนยายสิ่งของสวนตัว
ระยะทาง (กม.)
อัตรา (บาท)
ระยะทาง (กม.)
อัตรา (บาท)
1 - 50
2,000
751 - 800
11,500
51 - 100
2,500
801 - 850
12,000
101 - 150
3,000
851 - 900
13,000
151 - 200
4,000
901 - 950
13,500
201 - 250
4,500
951 - 1000
14,000
251 - 300
5,000
1001 - 1050
15,000
301 - 350
6,000
1051 - 1100
15,500
351 - 400
6,500
1101 - 1150
16,000
401 - 450
7,000
1151 - 1200
17,000
451 - 500
8,000
1201 - 1250
17,500
501 - 550
8,500
1251 - 1300
18,500
551 - 600
9,000
1301 - 1350
19,000

-16อัตราคาขนยายสิ่งของสวนตัว
ระยะทาง (กม.)
601 - 650
651 - 700
701 - 750

อัตรา (บาท)
9,500
10,000
11,000

ระยะทาง (กม.)
1351 - 1400
1401 - 1450
1451 - 1500

อัตรา (บาท)
19,500
20,000
20,500

สําหรับระยะทางที่เกิน 1500 กิโลเมตรขึ้นไปใหอยูในดุลยพินจิ ของหัวหนาสวนราชการตนสังกัดที่
จะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดตามความจําเปนเหมาะสม
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ความหมาย ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 มาตรา 47 (1)
การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก การเดินทางไปประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี
หรือปฏิบัติหนาที่อยางอื่นเปนครั้งคราว ตามความจําเปน
การอนุมัติการเดินทาง
ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ซึ่งเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ จะออก
เดินทางจากประเทศไทยได ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราวแลว โดยผูมีอํานาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการตางประเทศ ไดแก ปลัดกระทรวง สําหรับ
การเดินทางของขาราชการและลูกจางทุกตําแหนงในสังกัดกระทรวงหรือทบวง
ในกรณีการเดินทางของขาราชการในสวนราชการที่มีวิธีปฏิบัติในการเดินทางเขาออกโดยใช
เอกสารอยางอื่น ซึ่งมิใชหนังสือเดินทาง เวลาที่ถือวาเปนเวลาเขาและออกจากประเทศไทย ใหเปนไปตาม
วิธีที่ถือปฏิบัตินั้น
การอนุมัติระยะเวลาในเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
ประเทศทีเ่ ดินทางไปราชการ
1. ประเทศในทวีปเอเชีย
2. ออสเตรีย นิวซีแลนด ประเทศ
ในทวีปยุโรป หรือประเทศในทวีป
อเมริกาเหนือ
3. ประเทศในทวีปอเมริกาใตหรือ
ประเทศในทวีปแอฟริกา

กอนเริ่มปฏิบัติราชการ
ไมเกิน 24 ชั่วโมง
ไมเกิน 48 ชั่วโมง

หลังเสร็จสิ้นการปฏิบตั ิราชการ
ไมเกิน 24 ชั่วโมง
ไมเกิน 48 ชั่วโมง

ไมเกิน 72 ชั่วโมง

ไมเกิน 72 ชั่วโมง

คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ประกอบดวย
1. คาเบี้ยเลี้ยง
2. คาเชาที่พัก
3. คาพาหนะ รวมทั้งคาเชาพาหนะ คาเชื้อเพลิง หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจาง
คนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
4. คารับรอง
5. คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ เชน คาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) คาวีซา
คาธรรมเนียมสนามบิน
6. คาของที่ระลึกมอบใหชาวตางชาติ
7. คาเครื่องแตงตัว
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/อาหารแบงเปน 2 กรณี
กรณีที่ 1 เหมาจาย

ประเภท/ระดับ
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ระดับตน ผูอํานวยการกอง
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : ผูเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : ระดับสูง ผูอํานวยการสํานัก
บริหาร : หัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ

บาท/วัน/คน
เหมาจาย
2,100
3,100

การนับเวลาเพื่อคํานวณเบีย้ เลี้ยง
- ตั้งแตประทับตราหนังสือเดินทางออกจนถึงประทับตราเขาไทย
- พักแรม 24 ชม. นับ 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเปน 1 วัน
- ไมพักแรมเกิน 6 ชม. นับครึ่งวัน
- เดินทางลวงหนาเนื่องจากลากิจ/พักผอนใหเริ่มนับเบีย้ เลีย้ งไดตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ
- ไมเดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ/พักผอนใหนับเบีย้ เลีย้ งไดถงึ สิน้ สุด
เวลาปฏิบัติราชการ
กรณีที่ 2 จายจริงจะมีสิทธิเบิก
คาใชจาย
วงเงิน (บาท/วัน)
1. คาอาหาร-เครื่องดื่ม
จายจริงไมเกิน 4,500
2. ภาษี บริการที่โรงแรม รานคาเรียกเก็บ
3. ทําความสะอาดเสื้อผา (เดินทางเกิน 7 วัน)
จายจริงไมเกิน 500
4. ใชสอยเบ็ดเตล็ด
เหมาจายไมเกิน 500

-192. คาเชาทีพ่ ัก ตามทีจ่ ายจริงไมเกินดังนี้
1) อัตราคาที่เชาพักประเภท ก ,ข และ ค
ประเภท
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน ชํานาญงานอาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ระดับตน
ผูอํานวยการกอง
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : ผูเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : ระดับสูง
ผูอํานวยการสํานัก
บริหาร : หัวหนาสวนราชการ
รองหัวหนาสวนราชการ

ประเภท ก
เดี่ยว
คู
7,500 5,250

ประเภท ข
เดี่ยว
คู
5,000 3,500

บาท/วัน/คน
ประเภท ค
เดี่ยว
คู
3,100 2,170

10,000

7,000

4,500

-

รายชื่อประเทศ : ประเทศทีพ่ ักประเภท ก , ข และ ค
ประเภท ก
ประเภท ข
1. สาธารณรัฐออสเตรีย
1. เครือรัฐบาฮามาส
2. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2. จอรเจีย
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. จาเมกา
4. สาธารณรัฐเกาหลี (ใต)
4. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
5. ราชรัฐโมนาโก
5. มาซิโดเนีย
6. มาเลเซีย
6. ยูเครน
7. แคนาดา
7. รัฐกาตาร
8. เครือรัฐออสเตรเลีย
8. รัฐคูเวต
9. ไตหวัน
9. รัฐบาหเรน
10.เติรกเมนิสถาน
10.รัฐอิสราเอล
11.นิวซีแลนด
11.ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
12.บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
12.ราชอาณาจักรตองกา
13.ปาปวนิวกินี
13.ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน
14.ราชรัฐลักเซมเบิรก
14.สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
15.ราชรัฐอันดอรรา
15.สหภาพพมา

-

-

ประเภท ค
ประเทศอื่นนอกจากที่กําหนดใน
ประเภท ก , ข , ง และ จ

-20ประเภท ก
16.ราชอาณาจักรกัมพูชา
17.ราชอาณาจักรเดนมารก
18.ราชอาณาจักรนอรเวย
19.ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
20.ราชอาณาจักรโมร็อกโค
21.ราชอาณาจักรสวาซิแลนด
22.ราชอาณาจักรสวีเดน
23.รัฐสุลตานโอมาน
24.โรมาเนีย
25.สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
26.สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
27.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
28.สาธารณรัฐโครเอเชีย
29.สาธารณรัฐชิลี
30.สาธารณรัฐเช็ก
31.สาธารณรัฐตุรกี
32.สาธารณรัฐบัลแกเรีย
33.สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย
34.สาธารณรัฐฟลิปปนส
35.สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร-เลสเต
36.สาธารณรัฐเปรู
37.สาธารณรัฐโปแลนด
38.สาธารณรัฐฟนแลนด
39.สาธารณรัฐมอริเซียส
40.สาธารณรัฐมอลตา
41.สาธารณรัฐโมซัมบิก
42.สาธารณรัฐเยเมน
43.สาธารณรัฐลิทัวเนีย
44.สาธารณรัฐสโลวัก
45.สาธารณรัฐสโลวีเนีย

ประเภท ข
16.สหรัฐเม็กซิโก
17.สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
18.สาธารณรัฐกานา
19.สาธารณรัฐแกมเบีย
20.สาธารณรัฐโกตดิวัวร (ไอเวอรี่โคส)
21.สาธารณรัฐคอสตาริกา
22.สาธารณรัฐคีรกิซ
23.สาธารณรัฐเคนยา
24.สาธารณรัฐแคเมอรูน
25.สาธารณรัฐคาซัคสถาน
26.สาธารณรัฐจิบูตี
27.สาธารณรัฐชาด
28.สาธารณรัฐซิมบับเว
29.สาธารณรัฐเซเนกัล
30.สาธารณรัฐแซมเบีย
31.สาธารณรัฐเซียรราลีโอน
32.สาธารณรัฐไซปรัส
33.สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
34.สาธารณรัฐตูนิเซีย
35.สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
36.สาธารณรัฐเนปาล
37.สาธารณรัฐไนเจอร
38.สาธารณรัฐบุรุนดี
39.สาธารณรัฐเบนิน
40.สาธารณรัฐเบลารุส
41.สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
42.สาธารณรัฐปานามา
43.สาธารณรัฐมอลโดวา
44.สาธารณรัฐมาลี
45.สาธารณรัฐยูกันดา
46.สาธารณรัฐลัตเวีย
47.สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา

ประเภท ค
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46.สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน
47.สาธารณรัฐอินเดีย
48.สาธารณรัฐเอสโตเนีย
49.สาธารณรัฐแอฟริกาใต
50.สาธารณรัฐไอซแลนด
51.สาธารณรัฐไอรแลนด
52.สาธารณรัฐฮังการี
53.สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
54.ฮองกง

ประเภท ข
48.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
49.สาธารณรัฐอารเจนตินา
50.สาธารณรัฐอารเมเนีย
51.สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
52.สาธารณรัฐอาหรับอียิปต
53.สาธารณรัฐอิรัก
54.สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
55.สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
56.สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
57.สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
58.สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ประเภท ค

2) อัตราคาที่เชาพักประเภท ง และ จ (เบิกเพิม่ ขึ้นจากประเภท ก ไดอีก 40% และ 25% ตามลําดับ)
บาท/วัน/คน
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท
เดี่ยว
คู
เดี่ยว
คู
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน ชํานาญงานอาวุโส
10,500 7,350
9,375 6,562.50
วิชาการ : ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ระดับตน ผูอํานวยการกอง
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
14,000
12,500
วิชาการ : ผูเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : ระดับสูง ผูอํานวยการสํานัก
บริหาร : หัวหนาสวนราชการ
รองหัวหนาสวนราชการ
รายชื่อประเทศ : ประเทศทีพ่ ักประเภท ง และ จ
ประเภท ง
1. ญี่ปุน
2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3. สหพันธรัฐรัสเซีย
4. สมาพันธรัฐสวิส
5. สาธารณรัฐอิตาลี

ประเภท จ
1. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
2. ราชอาณาจักรสเปน
3. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
4. สหรัฐอเมริกา
5. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ
6. สาธารณรัฐโปรตุเกส
7. สาธารณรัฐสิงคโปร

-22เหตุไมเหมาะสมจะพักรวมกัน
- ตางเพศ
- หัวหนาคณะระดับ ชํานาญการพิเศษ
- เหตุจาํ เปนเนื่องจากโรคติดตอรายแรง
3. คาพาหนะ
คาพาหนะระหวางบานพัก-สนามบิน
ไดทุกระดับเหตุจากมีสัมภาระ (ตองเขียนในแบบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) รับรองการมี
สัมภาระดวย)
- เขตติดตอ/ผานกรุงเทพฯ เที่ยวละไมเกิน 600 บาท
- เขตติดตอจังหวัดอื่น (ไมผานกรุงเทพ) เที่ยวละไมเกิน
500 บาท
คาเครื่องบิน
ตามที่จายจริง
1. กรณีตั้งแต 9 ชั่วโมงขึ้นไป
1. ตองเดินทางโดยสายการบินไทยเปนหลัก (มีหนังสือสอบถาม)
ชั้นหนึ่ง : บริหารระดับสูง วิชาการ (ทรงคุณวุฒิ) 2. กรณีตาม 1. ไมแจงผลภายใน 3 วันทําการ หรือ จัด
ชั้นธุรกิจ : บริหารระดับตน อํานวยการ ระดับสูง บัตรโดยสารใหไมได สามารถใชสายการบินอื่นได
ชั้นประหยัด : ตําแหนงอื่นๆ
3. กรณีจะใชสายการบินอื่นตองมีราคาถูกกวาการบินไทย
2. กรณีต่ํากวา 9 ชั่วโมง
ไมนอยกวา 25%
ชั้นหนึ่ง : เลขาธิการฯ
4. กรณีจําเปนใหสามารถซื้อบัตรโดยสารการบินไทยกับ
ชั้นธุรกิจ : บริหารระดับสูง วิชาการ (ทรงคุณวุฒิ) ตัวแทนหรือธุรกิจนําเที่ยวไดแตราคาตองถูกกวา
ชั้นประหยัด : ตําแหนงอื่นๆ
คาพาหนะในตางประเทศ
ตามที่จายจริง
4. คาเครื่องแตงตัว
- จําเปนตองใช
- ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
- ไมใชประเทศที่หามเบิก
- หากเคยไดรับแลว จะรับใหมตองเกิน 2 ปนับจากวันที่เดินทางกลับมา
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน
วิชาการ : ปฏิบัติการ
ทั่วไป : ชํานาญงาน ขึ้นไป
วิชาการ : ชํานาญการ ขึ้นไป
อํานวยการ
บริหาร

ประเภท

เหมาจาย
7,500
9,000

บาท/คน

-23ประเทศทีห่ ามเบิกคาเครื่องแตงตัว
1. สหภาพพมา
2. เนการาบรูไนดารุซาลาม
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
4. ราชอาณาจักรกัมพูชา
5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6. มาเลเซีย
7. สาธารณรัฐฟลิปปนส

8. สาธารณรัฐสิงคโปร
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
11. สาธารณรัฐหมูเกาะฟจิ
12. ปาปวนิวกินี
13. รัฐเอกราชซามัว
14. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต

5. คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย
- จําเปนตองจาย หากไมจายไมอาจเดินทางถึงจุดหมาย
- เหตุสุดวิสัย ที่ไมเกี่ยวของกับผูเดินทาง
- เบิกเทาที่จา ยจริง เชน
1. หนังสือเดินทาง
3. วัคซีนปองกันโรค
2. วีซา
4. ประกันชีวิต
6. คารับรอง
เดินทางไมเกิน 15 วัน
เดินทางเกิน 15 วัน
7. คาใชจายสมทบกรณีไดรบั ความชวยเหลือ
คาเบี้ยเลี้ยง

จายจริงไมเกิน 67,000 บาท
จายจริงไมเกิน 100,000 บาท

ต่ํากวาสิทธิ : เบิกสมทบไดไมเกินสิทธิ
จัดเลี้ยงทุกมื้อ : งดเบิก
จัดเลี้ยง 2 มื้อ : เบิก 1 ใน 3
จัดเลี้ยง 1 มื้อ : เบิก 2 ใน 3
คาที่พัก
จัดให : งดเบิก
ต่ํากวาสิทธิ : เบิกเพิ่มสวนที่ขาด/ไมเกินสิทธิ
คาเครื่องบิน
ไดรับไป-กลับ : งดเบิก
เที่ยวเดียว : เบิกอีกหนึ่งเที่ยวชั้นเดียวกัน ไมสูงกวาสิทธิ
เชน ไดรับชั้น economy เบิกอีกเที่ยวก็ตองเปน
economy แมวาสิทธิจะไดชั้นธุรกิจก็ตาม
คาพาหนะ/คาเครื่องแตงตัว/คาใชจายอื่นที่จําเปน เบิกสมทบแลวไมเกินสิทธิ

-248. อัตราแลกเปลี่ยน
แลกกับธนาคาร
แลกที่อื่น (ไมมีหลักฐาน)
ใชบัตรเครดิต

ถือวันที่แลกคํานวณทั้งไป-กลับ

แนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร

ถืออัตราของธนาคารแหงประเทศ
ไทย 1 วันทําการกอนเดินทาง
คํานวณคาใชจายตลอดการเดินทาง

พิมพอัตราแลกเปลี่ยนจาก
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แนบหลักฐานใบแจงยอด

เอกสารที่ใชประกอบการขอเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการตางประเทศ
ประเภทรายจาย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ

หลักฐาน/ใบสําคัญ
1. เบี้ยเลี้ยง

หลักฐาน/เอกสารที่ใชเบิกจาย
1. ใหเขียนรายงานขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(แบบ 8708)
2. แนบบันทึก/คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ขอสั่งการ ที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจใหเดินทางไปราชการ
3. แนบแบบขอเบิกจายเงินงบประมาณ (ใบตัดงบ)
เหมาจายไมตองมีหลักฐานแสดง

2. คาเชาที่พัก

1. เหมาจายไมตองมีหลักฐานแสดง
2. จายจริง
- ใชใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีของโรงแรมหรือผูประกอบการ
- ใบแจงรายการของโรงแรม (FOLIO) หรือผูประกอบการ

3. คาพาหนะ

1. คาพาหนะระหวางบานพัก-สนามบิน(คาแท็กซี่ในประเทศ) :
ใชแบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
2. คาเครื่องบินโดยสารไป-กลับ : ใชใบเสร็จรับเงินและกากบัตร
โดยสารเครื่องบินกรณีซื้อ E-ticket ใหใช Itinerary Receipt
3. คาพาหนะในตางประเทศ : ใชแบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(บก.111) แนบใบเสร็จรับเงิน/หลักฐาน (ถามี) คํานวณเปนเงิน
บาทตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ แลวแตกรณีเชา
เหมารถในตางประเทศ ตองดําเนินการตามขั้นตอนพัสดุดวย

4. คาเครื่องแตงตัว

ใชใบรายงานขอเบิกคาเครื่องแตงกายและใบสําคัญรับเงิน

-25ประเภทรายจาย
หลักฐาน/เอกสารที่ใชเบิกจาย
5. คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย 1. ใชใบเสร็จรับเงิน
(Passport Visa วัคซีน
2. กรณีแสดงรายการไมครบถวนใหแนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ประกันชีวิต)
(แบบ บก.111)
6. คารับรอง

1. ใชใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
2. คํานวณเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

แบบฟอรมสําคัญ
1. รายงานขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
3. ใบสําคัญรับเงิน

บทที่ 3
แนวทางการตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
แนวทางการตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
1. ตรวจสอบการมีสิทธิเบิก
ตรวจสอบการมีสิทธิของผูเบิกวามีสทิ ธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางวามีสทิ ธิถูกตองตาม มาตรา
8 แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 ที่กําหนดวาสิทธิที่จะ
ไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือวันที่ออกจาก
ราชการ แลวแตกรณี และใหผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตาม
ความจําเปน และเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
การอนุมัติเดินทางไปราชการ ผูมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 และที่แกไขเพิ่มเติมเปนผูอนุมัติ
2. การตรวจสอบความถูกตองในการเบิกจายเงิน
ตรวจสอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด วยการเบิ กค าใชจายในการเดิ นทางไปราชการ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2554 และพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 และหนังสือที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑ ดังนี้
2.1 ลักษณะของการเดินทางไปราชการ
- ไปราชการชัว่ คราว
- ไปราชการประจํา
- กลับภูมิลาํ เนาเดิม
ในการพิ จ ารณาว า การเดิ น ทางไปราชการนั้ น สามารถเบิ ก จ า ยค า ใช จ า ยได ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ไดหรือไมนั้นตองเปนการ
เดินทางที่เขาลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังกลาว
2.2 คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ตามมาตรา 14 แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ไดแก
- เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- คาเชาทีพ่ ัก
- คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
- คาใชจา ยอื่นทีจ่ ําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
หลักเกณฑการตรวจสอบการเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหตรวจสอบระยะเวลาเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางที่ขอเบิก โดยใหนับเวลาที่ใชคํานวณตั้งแตออกจากสถานที่อยูที่พกั /สถานที่ปฏิบตั ิราชการจนกลับถึง
สถานที่อยูที่พัก/สถานที่ปฏิบัติราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้

-27- กรณีพักแรมใหนับครบ 24 ชั่วโมง เปน 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมง นับเปน 1 วัน
- กรณีไมพักแรมเกิน 12 ชั่วโมง เปน 1 วัน เศษเกิน 6 ชัว่ โมง นับเปนครึ่งวัน
อัตราคาเบี้ยเลีย้ งเดินทาง ใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวง
การคลังกําหนด ตามบัญชีหมายเลข 2
คาเชาทีพ่ ัก
หลักเกณฑการตรวจสอบการเบิกคาเชาที่พัก ตองเปนการเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม
เวนแตการพักแรมซึ่งโดยปกติตองพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่
พักไวใหแลว ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจาย หรือในลักษณะจายจริงก็ได ทั้งนี้
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีเปนเดินทางในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว อยูในดุลพินิจหัวหนาสวน
ราชการเจาของงบประมาณพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาเชาที่สูงกวาอัตราที่กําหนดเพิม่ ขึ้นอีกไมเกินรอยละ
ยี่สิบหา
ในกรณีเดินทางไปเปนหมูคณะซึ่งผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงระดับ 10 ขึ้นไป หรือเทียบเทา เปนหัวหนาคณะ หากมีความจําเปนตอง
ใชสถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเปนที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น ใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มขึ้น
สําหรับหองพักอีกหองหนึ่ง หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ไดเทาที่จายจริง ไมเกิน 2,500 บาท หรือ
5,000 บาท แลวแตกรณีตามลําดับ
ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข 5 แนบทายระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปนและเหมาะสม
การตรวจสอบการเบิกคาเชาที่พัก ใหตรวจสอบวาเปนผูที่มีชื่อไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
หรือไมจากหนังสืออนุมัติการเดินทาง และมีหลักฐานการจายเงิน ไดแก ใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดใน
การเขาพักเพื่อตรวจสอบอัตราการเบิกจายใหอยูในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยใน
ใบเสร็จรับเงินตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ชื่อ ที่อยู โรงแรม
2. ชื่อผูเขาพัก วันที่เขาพัก
3. อัตราคาหองพัก และลายมือชื่อผูรับเงิน
คาพาหนะ
หลักเกณฑการตรวจสอบการเบิกคาเชาที่พัก ตามระเบียบกําหนดใหใชพาหนะประจําทางและให
เบิ กค าพาหนะไดเท าที่ จายจริงโดยประหยัด ไมเกินสิทธิที่ ผูเดินทางพึ งไดรับตามประเภทของพาหนะที่ ใช
เดินทาง ดังนี้
การเดิ น ทางโดยรถโดยสารประจํ า ทาง ให เบิ ก ค า พาหนะได โดยประหยั ด ไม เกิ น อั ต ราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด
การเดินทางโดยรถไฟ ใหเบิกไดเทาที่จายจริง รถดวน หรือรถดวนพิเศษ ชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ
สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญการ ขึ้นไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา

-28การเดินทางโดยเครื่องบิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(1) ชั้นธุรกิจ สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล
(ข) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
(ค) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
(ง) ประธานสภาผูแ ทนราษฎร และรองประธานสภาผูแ ทนราษฎร
(จ) รัฐมนตรี
(ฉ) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
หรือตําแหนงที่ เทียบเท า สมุหราช องครักษ ผูบั ญชาการทหารสูงสุด ผูบัญ ชาการทหารบก ผูบั ญชาการ
ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(2) ชั้นประหยัด สําหรับผูดาํ รงตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการ
อธิ บ ดี หรื อตํ าแหน งที่ เที ย บเท า ผู ว าราชการจั งหวั ด เอกอั ครราชทู ต ตํ าแหน งประเภทวิ ชาการระดั บ
ทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา
หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรีขึ้นไป
(ข) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหน งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิ เศษ ตําแหน ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน หรือ
ขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโทขึ้นไป ทั้งนี้
นอกจากที่ระบุใน (ก)
(ค) ผูดํ ารงตํ าแหน งระดั บ หรือยศ ต่ํ ากวาที่ ระบุ ใน (ก) หรือ (ข) เฉพาะกรณี ที่ มี ความ
จําเปนรีบดวนเพื่อประโยชนแกทางราชการ
ในกรณีผูเดินทางตาม (2) (ก) มีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิ
ใหผูดํารงตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได โดยตอง
ไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด ผูบัญชาการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค สมุหราช
องครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ
และผูบัญ ชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงใหผู บังคั บบั ญชาที่ มีอํ านาจ
เชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ
การเดิ น ทางซึ่ง ไมเขา หลั กเกณฑ ต าม (1) หรือ (2) จะเบิ ก คา ใชจ ายไดไม เกิ น ค า
พาหนะในการเดินทางภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได”
ตามมาตรา 28 ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนาคณะ
ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภท
ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือ ขาราชการ
ตํารวจ ซึ่งมียศ

-29พัน ตํา รวจเอก อัต ราเงิน เดือ นพัน ตํา รวจเอกพิเศษ ขึ้น ไป หากมีค วามจํา เปน ตอ งเดิน ทางพรอ มกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อประโยชนในการประสานสั่งการในระหวางเดินทางไปราชการ ใหเบิกคาพาหนะได
เทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิที่
ตนเองไดรับ หรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราต่าํ สุดของที่พกั นั้น แตไมเกินอัตราที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก”
การเบิกคาพาหนะรับจาง
การเดิน ทางไปราชการ โดยปกติใหใชย านพาหนะประจํา ทางและใหเบิก คา พาหนะไดโดย
ประหยัดในกรณีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ ใหใช
พาหนะอื่นได แตผูเดินทางไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคา
พาหนะ นั้น
การเบิกคาพาหนะรับจางใหเบิกไดสําหรับกรณีดงั ตอไปนี้
(1) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ
ประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน
(2) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไมเกินสองเทีย่ ว
(3) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
การเดินทางตาม (1) หากเปนการเดินทางขามเขตจังหวัด ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จาย
จริง แตตองไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับ
ทองที่ตั้งสํานักงานปกติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิ บัติราชการเพราะมีเหตุผลสวนตัวตามมาตรา 8/1 ใหเบิ กค า
พาหนะเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทางใน
ระหวางการลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ
การตรวจสอบการเบิกคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชยและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย
เนื่ องในการเดินทางไปราชการตองเป นไปตามหลั กเกณฑ ตามหนั งสือกระทรวงการคลั ง ดวนที่ สุ ด ที่ กค
0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ดังนี้
1. อัตราคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัดระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับ
สถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ
2. กรณีเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดตอ เบิกไดตามที่จายจริง ไม
เกินเที่ยวละ 600 บาท
3. กรณีเดินทางขามเขตจังหวัดอื่นๆ เบิกไดตามทีจ่ ายจริงไมเกินเที่ยวละ 500 บาท
4. เงินชดเชยในการใชยานพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปราชการตองไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะเหมาจายไดดงั นี้
4.1 รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
4.2 รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท

-305. การเบิกคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย หากไมจายไมอาจเดินทางถึงจุดหมายแตละชวงที่เดินทาง
ไป ปฏิบัติราชการได
6. เปนคาใชจายจําเปนตองจายหากไมจายไมอาจเดินทางถึงจุดหมายแตละชวงที่เดินทางไป
ปฏิบัติราชการได
7. ตองไมเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑขอบังคับหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวง
การคลังกําหนดไวเปนการเฉพาะ
8. ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเปนคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ
การตรวจสอบการเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิง เบิกไดเฉพาะรถราชการ ซึ่งจะตองมีหนังสืออนุมัติขอใชรถ
ราชการ พรอมระบุหมายเลขทะเบียนกอนเดินทาง โดยตรวจสอบใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ระบุหมาย
เลขทะเบียนรถในใบเสร็จใหตรงกับหนังสืออนุมัติดวย
3. การตรวจสอบความถูกตองในการเบิกจายเงิน
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการเบิกจายใหครบถวน สมบูรณและ
ถูกตอง ดังนี้
1. หนังสือสั่งการ หรือหนังสืออนุมัติใหไปราชการ ซึ่งตองระบุชื่อผูเดินทาง วันที่เดินทางและสถานที่ที่ไป
2. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 สวนที่ 1 และสวนที่ 2 (กรณีเบิกเปน
คณะ) มีการกรอกขอความถูกตองครบถวน โดยแสดงรายการขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ และ
คาใชจายอื่นๆ ของผูเดินทาง วันที่เริ่มตนและสิ้นสุดการเดินทาง
3. ใบเสร็จรับเงินคาเชาหองพักของโรงแรม/ใบแจงรายการของโรงแรม (FOLIO) แสดง ชื่อผูขอเบิก
วันที่เขาพั ก และอัตราที่ ขอเบิ ก เพื่ อตรวจสอบการเขาพั กจริง และตรวจสอบอัตราที่ ขอเบิ กให เป นไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดใหในระเบียบฯ
4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 สําหรับการเบิกคารถแท็กซี่ ซึ่งผูเบิกตอง แสดงที่
อยูที่พักไวอยางชัดเจนเพื่อใหสามารถตรวจสอบกับจํานวนเงินที่ขอเบิกวาเปนไปอยางเหมาะสม หรือไมและ
การขอเบิกคาชดเชยรถยนตสวนตัว ผูเดินทางตองรับรองระยะทางที่ขอเบิก เพื่อประกอบการตรวจสอบ
การขอเบิก ซึ่งผูตรวจสอบจะตองตรวจสอบระยะทางเปรียบเทียบกับระยะทางตามเสนทางของกรมทางหลวง
5. ใบขออนุญาตการใชรถของทางราชการ ตองระบุชื่อพนักงานขับรถยนต หมายเลขทะเบียนรถ
วัน เดือน ป ที่ขอใชรถยนต ตองสอดคลองกับชวงเวลาที่เดินทางไปราชการ
6. การเบิกคาโดยสารเครื่องบิน กรณีมีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอน ใหตรวจสอบจาก
ใบแจ ง หนี้ข อง บริ ษั ท การบิ น /กรณี จ า ยเงิ น สด ใหตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการ
เดินทาง/กรณีซื้อ E-ticket ใหตรวจสอบจากใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt)
โดยตรวจสอบรายชื่ อผู เดิ นทางให ตรงกั บหนั งสื ออนุ มั ติ การเดิ นทาง และตรวจสอบการเบิ กจ ายเป นไปตาม
หลักเกณฑที่ระเบียบฯ กําหนด

-31แนวทางการตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
1. ตรวจสอบการมีสทิ ธิเบิก
ตรวจสอบการมีสิท ธิข องผูเบิก วา มีสิท ธิที่จ ะไดรับ คา ใชจา ยในการเดิน ทางวา มีสิท ธิถูก ตอ ง
ตามมาตรา 8 แหง พระราชกฤษฎีก าคา ใชจ า ยในการเดิน ทางไปราชการ (ฉบั บที่ 7) พ.ศ. 2548 ที่
กําหนดวาสิทธิที่จ ะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไป
ราชการหรือวันที่ออกจากราชการแลวแตกรณี และใหผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการ
เดินทางไปราชการตามความจําเปน และเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
การอนุมัติเดินทางไปราชการ ผูมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 และที่แกไขเพิ่มเติมเปนผูอนุมัติ
2. การตรวจสอบความถูกตองในการเบิกจายเงิน
ตรวจสอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 และหนังสือที่
เกี่ยวของตามหลักเกณฑ ดังนี้
2.1 การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548 ไดแก
(1) การเดิ น ทางของผู รั บ ราชการประจํ า ในประเทศไทยซึ่ ง เดิ น ทางไปราชการนอก
ราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหนาที่อยางอื่น
เปนครั้งคราว ตามความจําเปน
(2) การเดิ นทางของผูรั บ ราชการประจํา ในต า งประเทศซึ่งเดินทางไปราชการ ณ ที่ใดๆ
ในตางประเทศหรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงาน นอกที่ตั้ง
สํานักงานในเขตอาณาหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือ
(3) การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศ ซึง่ เดินทางไปชวยราชการรักษาการ
ในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนตางสํานักงานในตางประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พัก ซึ่งเปนที่ตั้ง
สํานักงานแหงเดิมจนถึงทีพ่ ักซึ่งเปนที่ตงั้ สํานักงานแหงใหม
2.2 คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
ตามมาตรา 48 แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ไดแก
- เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- คาเชาที่พัก
- คาพาหนะรวมทั้งคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
- คารับรอง
- คาใชจายอื่นทีจ่ ําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

-32คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
การตรวจสอบการเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในการนับเวลาสําหรับคํานวณเงินเพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดิน ทางใหนับ ตั้ง แตเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย จนถึงเวลาที่ประทับตรา
หนังสือเดินทางเขาประเทศไทย
- กรณีพักแรมใหนับครบ 24 ชั่วโมง เปน 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมง นับเปน 1 วัน
- กรณีไมพักแรมเกิน 12 ชั่วโมง เปน 1 วัน เศษเกิน 6 ชัว่ โมง นับเปนครึ่งวัน
อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหเบิกไดภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด ตาม
บัญชีหมายเลข 6
กรณีมไิ ดเลือกในลักษณะเหมาจาย ใหเบิกคาใชจายได ดังนี้
1. คาอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งคาภาษีและบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคาเรียกเก็บ
จากผูเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ใหเบิกเทาที่จายจริงไมเกินวันละ 4,500 บาทตอคน
2. คาทําความสะอาดเสื้อผา สําหรับระยะเวลาที่เกิน 7 วัน ใหเบิกเทาที่จายจริงไมเกินวันละ
500 บาทตอคน
3. คาใชสอยเบ็ดเตล็ด ใหเบิกในลักษณะเหมาจายไมเกินวันละ 500 บาทตอคน คาใชจายตาม 12 ใหคิดคํานวณเบิกจายในแตละวัน จํานวนเงินสวนที่เหลือจายในวันใด จะนํามา สมทบเบิกในวันถัดไปไมได
คาเชาทีพ่ ัก
การตรวจสอบการเบิกคาเชาที่พักใหเบิกไดเทาที่จายจริง แตตองไมเกินอัตราและสิทธิตามที่กระทรวง
การคลังกําหนด ตามบัญชีหมายเลข 7
การตรวจสอบการเบิกคาเชาที่พัก ใหตรวจสอบวาเปนผูที่มีชื่อไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
หรือไมจากหนังสืออนุมัติการเดินทาง และมีหลักฐานการจายเงิน ไดแก ใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดใน
การเขาพักเพื่อตรวจสอบอัตราการเบิกจายใหอยูในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยใน
ใบเสร็จรับเงินตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ชื่อ ที่อยู โรงแรม
2. ชื่อผูเขาพัก วันที่เขาพัก
3. อัตราคาหองพัก และลายมือชื่อผูรับเงิน
คาพาหนะ
รวมทั้งคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจาง
คนหาบหามและอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
การเบิกคาพาหนะสําหรับผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหเบิกไดเทาทีจ่ ายจริง

-33คาโดยสารเครื่องบิน
การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ หรือจากตางประเทศ
กลับประเทศไทย หรือการเดินทางในตางประเทศ สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ใหเดินทางโดยชั้นหนึง่
(1) หัวหนาคณะผูแ ทนรัฐบาล
(2) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
(3) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
(4) ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภาผูแทนราษฎร
(5) รัฐมนตรี
(6) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
หรือตําแหนงที่เทียบเทา สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ
ผูบัญชาการทหารอากาศ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
มาตรา 53/1 การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ
หรือจากตางประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดิน ทางในตา งประเทศที่มีร ะยะเวลาในการเดินทาง
ตั้งแตเกาชั่วโมงขึ้นไป ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ชั้นหนึ่ง ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการ
อธิ บ ดี หรื อตํ าแหน งที่ เที ย บเท า ผู ว าราชการจั งหวั ด เอกอั ครราชทู ต ตํ าแหน งประเภทวิ ชาการระดั บ
ทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พลโท
พลเรือโท พลอากาศโท หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจเอก พลตํารวจโท
(2) ชั้นธุรกิจ หรือชั้น ระหวา งชั้น หนึ่ง กับ ชั้นประหยัด สํา หรับผูดํา รงตํา แหนงประเภท
บริหารระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการทหารซึ่งมี
ยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี
(3) ชั้นประหยัด สําหรับผูดาํ รงตําแหนงระดับ ชั้น หรือยศ นอกจากที่ระบุใน (1) และ (2)
ในกรณี ผู เดิ นทางตาม (2) มี ความจํ าเป นต องโดยสารเครื่ องบิ นในชั้ นที่ สู งกวาสิ ทธิ ให ผู ดํ ารง
ตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได โดยตอง
ไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด ผูบัญชาการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคสมุหราชองค
รักษ ผู บัญชาการ ทหารสูงสุด ผูบั ญชาการทหารบก ผูบั ญชาการทหารเรือ ผูบั ญชาการทหารอากาศ และผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับ
ปลัดกระทรวง เปนผูอนุมัติ
มาตรา 53/2 การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ
หรือจากตางประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในตางประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ํากวาเกาชั่วโมง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ชั้ นหนึ่ ง สํ าหรับผู ดํ ารงตํ าแหน งประเภทบริหารระดั บสูง ได แก รองปลั ดกระทรวง
ผูตรวจราชการ อธิบดี หรือตําแหนงที่เทียบเทา ผูวาราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต หรือตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พลโท พล
เรือโท พลอากาศโท หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจเอก พลตํารวจโท

-34(2) ชั้นประหยัด สําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับตน ตํา แหนงประเภทวิชาการระดับชํา นาญการพิเศษ ตํา แหนงประเภททั่วไประดับ
อาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ตําแหนงประเภท
วิชาการระดับ ปฏิบัติก าร ตํา แหนง ประเภททั่ว ไประดับ ปฏิบ ัติง าน หรือ ตํา แหนง ที่เ ทีย บเทา หรือ
ขาราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ลงมา หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรีลงมา
ในกรณีผูเดินทางตาม (1) และ (2) มีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิ ใหผูดํารง
ตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได โดยตองไดรับ
อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด ผูบัญชาการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคสมุหรา
ชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ และ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับ
ปลัดกระทรวง เปนผูอนุมัติ เวนแตผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ชํานาญงาน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือตําแหนงที่
เทียบเทา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวา
อากาศเอกพิเศษ ลงมา หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ลงมา
ใหโดยสารชั้นประหยัด”
คารับรองในการเดินทางไปตางประเทศชั่วคราว
การเบิกคารับรองในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหเบิกไดภายในวงเงินและเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
หลักเกณฑการเบิกคารับรองตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไดกาํ หนดไวดงั นี้
(1) ผูเดินทางซึง่ ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ใหเบิกเงินคารับรองไดเทาที่จา ยจริง
(ก) ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี
(ข) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
(ค) ประธาน หรือรองประธานของสภาซึง่ เปนองคกรนิติบญ
ั ญัติ
(ง) ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ
(2) ผูเดินทางนอกจากที่กลาวใน (1) ใหเบิกคารับรองไดเทาทีจ่ ายจริง ทั้งในกรณีเดินทางไป
ราชการเปนคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไมเกินอัตรา ดังตอไปนี้
(ก) กรณีเดินทางไมเกิน 15 วัน ไมเกิน 67,000 บาท
(ข) กรณีเดินทางเกิน 15 วัน ไมเกิน 100,000 บาท
(3) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกคารับรองตาม (2) ได ตองเปนการเดินทางกรณีใดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้
(ก) เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล ผูแทนรัฐสภา
หรือผูแทนสวนราชการ แตไมรวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ
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ฐานะผูแทนรัฐบาลไทย
(ค) เป น ผู เดิ น ทางไปปรึ ก ษาหารื อ หรื อ เข า ร ว มประชุ ม เกี่ ย วกั บ ความร ว มมื อ ระหว า ง
หนวยงานของรัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ
(ง) เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาล
ตางประเทศ
(จ) เปนผูเดินทางไปรวมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ
(ฉ) เปนผูเดินทางไปจัดงานแสดงสินคาไทย หรือสงเสริมสินคาไทยในตางประเทศ หรือ
สงเสริมการลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย หรือสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ
(ช) เปนผูเดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ
คาใชจายอื่นทีจ่ ําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการ ใหเบิกจายเทาที่จายจริง
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน และคาธรรมเนียมวีซา ใหเบิกไดเทาทีจ่ ายจริง
คาเครื่องแตงตัว ในการเดินทางไปราชการตางประเทศชัว่ คราว ใหเบิกไดภายในวงเงินและ
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด ไดแก
1. จําเปนตองใชเครื่องแตงตัวพิเศษ หรือกรณีจําเปนอื่นโดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณ
2. ไมใชประเทศที่หามเบิก (ตามบัญชีหมายเลข 9)
3. กรณีเคยไดรับมาแลวจะรับใหมไดตองเกิน 2 ป กรณีขา ราชการชวยราชการ
คาของที่ระลึกมอบใหชาวตางประเทศ
กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว หรือกรณีที่ชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย
ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลยพินิจเบิกจายเงินไดเทาที่จายจริงตามความเหมาะสม
จํา เปน ตามขอ 12 ของระเบีย บกระทรวงการคลัง วา ดว ยการเบิก จา ยเงิน เกี่ย วกับ คา ใชจ า ยในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553
การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหลักฐานการเบิก
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการเบิกจายใหครบถวน สมบูรณ และถูกตอง
ดังนี้
1. หนังสือแสดงการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ จะตองระบุชื่อผูเดินทาง วันที่เริ่มตนและวัน
สิ้นสุดภารกิจ สถานที่ไปราชการ
2. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 สวนที่ 1 และสวนที่ 2 (กรณีเบิกเปนคณะ)
มีการกรอกขอความถูกตองครบถวน โดยแสดงรายการขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะและคาใชจาย
อื่นๆ ของผูเดินทาง วันที่เริ่มตนและสิ้นสุดการเดินทาง
3. หลักฐานการเบิกคาเชาที่พัก ใหใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม (FOLIO) หรือที่
พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่
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แจงรายการคาเชาที่พั กที่บั นทึกดวยเครื่องอิเล็กทรอนิ กสที่ แสดงวาไดรับชําระเงินจากผูเดินทางแลว เป น
หลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พักโดยไมตองลงลายมือชื่อเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ไดแต
ทั้งนี้ผูเดินทางจะตองลงลายมือชื่อรับรองวาผูเดินทางไดชําระคาเชาที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บเทานั้น
4. หลักฐานการเบิกคาโดยสารเครื่องบิน กรณีมีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอน ใหตรวจสอบ
จากใบแจงหนี้ของ บริษัท การบิน/กรณี จา ยเงินสด ใหตรวจสอบใบเสร็จ รับเงิน และรายละเอีย ดการ
เดินทาง/กรณีซื้อ E-ticket ใหตรวจสอบจากใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt)
กับหนังสือ อนุมัติการเดินทางประกอบการเบิกจายโดยใหตรวจสอบรายละเอียดใหถูกตองตรงกันและใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่ระเบียบฯ กําหนด
5. การเบิกคารับรอง ใหทุกหนวยงานที่ขอเบิกจัดทํารายละเอียดการใชจายเงินคารับรองพรอม
แนบใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินกรณีไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินไดทุกรายการ
6. หลักฐานการเบิกอัตราแลกเปลี่ยน
6.1 มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร กรณียืมเงินใหถืออัตราขายของธนาคาร กอนออก
เดินทาง หากมีเงินเหลือใชหลักฐานอัตราซื้อของธนาคารคํานวณเงินเหลือสงใชคืน โดยใหแนบหลักฐานในการ
แลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารประกอบดวย
6.2 ไมมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารใชอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย
วันทําการกอนออกเดินทาง และถืออัตราวันทําการหลังวันที่เดินทางกลับคํานวณการสงใชเงินยืม
6.3 ใชบัตรเครดิตราชการ ใหถืออัตราตามใบแจงยอด แนบหลักฐานใบแจงยอด
6.4 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ใหใชใบสําคัญรับเงินแนบประกอบ
การสรุปผล และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบจะรวบรวมขอมูล/ตั้งขอสังเกต/และการประเมินความเสี่ยงไวในกระดาษทําการซึ่งขอเท็จจริง
สรุปจากหลักฐานที่ไดระหวางการตรวจสอบทั้งดานที่ดี และดานที่เปนปญหาเพื่อรวบรวมใหผูเกี่ยวของทราบ
กระดาษทําการถือวาเปนเอกสารที่สํา คัญ และจําเปนของผูตรวจสอบ ซึ่งจัดทําขึ้นในระหวาง
การตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดและขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ เชน ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ผลการตรวจทั้งดานดีและปญหาขอบกพรองที่ควรแกไขโดยระบุถึงขอตรวจ
พบสาเหตุของปญหา/ผลกระทบพรอมขอเสนอแนะ เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผลการตรวจสอบตอไป
ทั้งนี้ผูตรวจสอบภายในสามารถศึกษาหรือปรับเพิ่มเติมรูปแบบและรายละเอียดในกระดาษทําการได
ตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้นตองานตรวจสอบภายใน
การสรุป ป ญ หา/สาเหตุ /ผลกระทบที่ ต รวจพบจากกระดาษทํ า การ ข อเท็ จ จริง ที่ ได จ ากการ
ตรวจสอบและขอคิดเห็นตางๆ แลว ใหผูตรวจสอบนําปญหาที่สําคัญ ขอเสนอแนะ ที่เห็นวานาจะเปนประโยชน
ตอสวนราชการนําไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนวยรับตรวจ/ผูรับตรวจ/ผูบริหาร เพื่อเปนการสอบทาน
ความถูกตองของขอตรวจพบ และปองกันมิใหมีขอโตแยงในภายหลังจากนั้นจึงจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
อยางเปนทางการตอไป
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เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก
1. การตรวจสอบเอกสารใบสํ าคั ญ โดยตรวจสอบเอกสารหลั กฐานประกอบการเบิ กจ ายเงินทั้ งนี้ ผู
ตรวจสอบควรตรวจสอบเอกสารดวยความระมัดระวังวาเปนเอกสารฉบับจริงและมีการอนุมัติรายการตาม
ระเบียบของทางราชการ
2. การคํานวณและเปรียบเทียบ โดยพิสูจนความถูกตองของตัวเลข เชน การคํานวณและเปรียบเทียบ
ของผูเบิกวาถูกตองตามระเบียบหรือไม
3. การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล โดยตรวจสอบรายการที่เกี่ยวของสัมพันธกัน เนื่องจากขอมูล
รายการหนึ่งๆ อาจมีความสัมพันธกับรายการอื่นๆ ได
4. การสังเกตการณ เปนการสังเกตในสิง่ ที่ตองการทราบอยางระมัดระวังโดยใชวิจารณญาณ
พิจารณาสิ่งที่ไดเห็น แลวบันทึกเหตุการณตา งๆ ไว
สําหรับเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบยังมีอีกมาก เชน การสุมตัวอยาง การตรวจนับ การตรวจหารายการ
ผิดปกติ การวิเคราะหเปรียบเทียบ การสืบสวน เปนตน การจะเลือกใชเทคนิคใดขึ้นอยูกับวิจารณญาณของ
ผูตรวจ ที่จะเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ

กรณีศึกษา
กลุมตรวจสอบภายใน ไดสรุปขอตรวจพบประจําปงบประมาณ 2562 โดยรวบรวมประเด็นขอ
ตรวจพบและขอ เสนอแนะ ของกรมทรัพ ยากรน้ํ า เพื ่อ เปน ประโยชนข องหนว ยงาน ในการนํ า
ขอเสนอแนะไปเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานและลดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี อยางเครงครัด โดยสามารถสรุปไดดังนี้
คําถาม
คําตอบ
การเดินทางไปราชการในชวงเดือนกันยายน กรณี ที่ ต อ งเดิ น ทางไปราชการในช ว งเดื อ นกั น ยายน
คาบเกี่ ย วถึ ง เดื อ นตุ ล าคมจะขอยื ม เงิ น คาบเกี่ยวไปถึงเดือนตุลาคมของปงบประมาณสามารถขอ
ยืมเงิน งบประมาณป ปจ จุบั น โดยถื อวาเป นรายจา ยของ
งบประมาณในปปจจุบันไดหรือไม
ปงบประมาณปจจุบัน และใหใชจายไดไมเกิน 90 วัน นับ
แตวันเริ่มตนปงบประมาณใหมแตหากยืมไปเพื่อการปฏิบัติ
ราชการอื่ น ให ยื ม ได ไ ม เกิ น 30 วั น นั บ แต วั น เริ่ ม ต น ป
งบประมาณใหม
การเดิน ทางไปราชการเบิ กค าที่ พั ก บางวัน ไม ไ ด ต อ งเลื อ กเหมาจ า ยหรื อ จ า ยจริ ง ทุ ก วั น ตลอดการ
เหมาจาย บางวันพักโรงแรม มีใบเสร็จ เบิกได เดิ น ทางถ า เลื อ กจ า ยจริ ง ต อ งมี ใบเสร็จ แนบมาด ว ย การ
หรือไม
เดินทางไปราชการในคราวเดียวกัน เบิกไดลักษณะเดียวกัน
นาย ก และนาย ข ไดรับคําสัง่ ใหเดินทางไปราชการ ไม ได คํา สั่ง เดิ น ทางเป น หมู คณะตอ งเลือกเบิ ก เหมาจ า ย
พรอมกัน นาย ก ขอเบิกคาที่พักเหมาจายทุกวัน หรือจายจริงเหมือนกันทั้งคณะไมแยกเบิก
แตนาย ข พักโรงแรมขอเบิกจายจริง ทุกวันได
หรือไม
นายวิชัย ไดรับคําสั่งดวนใหเดินทางมาชี้แจง เบิกได ในกรณีมีความจําเปนเรงดวนและเกิดความเสียหาย
งบประมาณที่สํานักงบประมาณในวันพรุงนี้ แกทางราชการแตตองขออนุมัติเบิกคาโดยสารเครื่องบิน
ตอนเชาจึงจําเปนตองเดินทางโดยเครื่องบิน เปนกรณีพิเศษ
นายวิชัย จะเบิ กคา เครื่องบิ นไดห รือไม นาย
วิชัยตําแหนงปฏิบัติการเทานั้น
คาปะยางสรุปนํามาเบิกในคาใชจายเดินทาง ได คาปะยางถือเปนคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดินทางไป
ไปราชการไดหรือไม
ราชการ
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ถาทําหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงินที่
แสดงรายละเอี ย ดการเดิ น ทาง (Itinerary
Receipt) หาย จะเบิกคาโดยสารเครื่องบินได
หรือไม

คําตอบ
ได ใหผูเดินทางประสานงานกับสายการบิน หรือตัวแทน
จําหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว เพื่อขอสําเนาหรือ
ภาพถายใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอีย ด
การเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารดังกลาว
พรอมคํารับรองจากผูเดิน ทางไปราชการวา ยังไมเคยนํ า
ฉบั บ จริ ง มาเบิ ก เงิ น จากทางราชการ แม ห ากค น พบใน
ภายหลั ง ก็ จ ะไม นํ า มาเบิ ก เงิ น กั บ ทางราชการอี ก เป น
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน

กรณี ข อสํ า เนากั บ บริ ษั ท สายการบิ น หรื อ ใหผูเดินทางทําหนังสือรับรองการจายเงินโดยชี้แจงสาเหตุ
ตั ว แทนจํ า หน า ย หรื อ ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ของการสูญหาย และไมอาจขอสําเนาหรือภาพถายเอกสาร
นําเที่ยวแลวแตไมไดตองทําอยางไร
นั้น พรอมทั้งใหผูเดินทางทําคํารับรองวา ยังไมเคยนําฉบับ
จริงมาเบิกเงินจากทางราชการ แมหากคนพบในภายหลังก็
จะไม นํ า มาเบิ ก เงิ น กั บ ทางราชการอี ก เป น หลั ก ฐาน
ประกอบการเบิกจายเงิน
ใบเสร็จ รับ เงิน ค า โดยสารเครื่ อ งบิ น ของ บ. เบิกได แตตองถายเอกสารใบเสร็จที่เปน Sale Slip แนบใน
ไทยแอรเอเชีย จํากัด ที่เปน Sale Slipใชเบิก การขอเบิกดวย
ไดหรือไม
นายวันชัยไดรับคําสั่งไปราชการที่กรมฯ วัน
จันทรที่ 10 แตนายวันชัยปฏิบัติงานและพักที่
บานพักโครงการจังหวัดพิษณุโลกในวันปกติ
และจะกลั บ ไปหาครอบครั ว ที่ เชี ย งใหม ใ น
วั น หยุ ด และออกเดิ น ทางจากเชี ย งใหม ไ ป
กรุงเทพฯ จะเบิกคาเครื่องบินจากเชียงใหมไป
กรุงเทพฯ ไดหรือไม

ไมได เนื่องจาก จ.เชียงใหมไมใชสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ
การเดินทางไปราชการตองเดินทางจากที่พักหรือสถานที่
ปฏิบัติราชการปกติไปยังสถานที่ไปติดตอราชการ ดังนั้น
นายวันชัยจึงสามารถเบิกคาเครื่องบินจากพิษณุโลกซึ่งเปนที่
ปฏิบัติราชการปกติไปยังกรุงเทพฯได
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คา โดยสารเครื่อ งบิ น ของ บ.ไทยแอรเอเซี ย
จํ า กั ด ที่ มี รายการระบุ เป น ค า Booking
Service Feeหรื อPick A Seat หรื อcheck-in
Baggage-up to 15kg ใน Invoice รายการ
ดังกลาวเบิกไดหรือไม

คําตอบ
เบิ ก ไม ไ ด เนื่ อ งจากรายการดั ง กล า วเป น ค า ใช จ า ยที่ ไ ม
จํ า เป น หากไม จ า ยก็ ส ามารถเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น ได
เนื่ อ งจาก Booking service เป น ค า ธรรมเนี ย มการจอง
Pick A Seat เป นค า เลื อกที่ นั่ ง check-in baggage-up to
15kg เปนคาน้ําหนักกระเปาเกิน 15 กก. คาใชจายเหลานี้
จายเพื่อประโยชนสวนตัวของผูเดินทางจึงไมสามารถเบิกได

จะเดินทางไปราชการและเขารับการฝกอบรม สามารถทําคําสั่งเดินทางชุดเดียวกันได ถาสถานที่เดินทาง
ในคราวเดีย วกัน จัด ทํ า คํ า สั ่ง เดิน ทางไป ไปราชการปกติกับสถานที่เขารับการฝกอบรมอยูจังหวัด
ราชการชุดเดียวกันไดหรือไม
เดียวกันหรืออยูใกลเคียงกัน
แลวการเบิกคาใชจายเบิกรวมกันไดหรือไม

ไมได ตองแยกเบิกคนละชุด

ถ า วั น แรกเป น การเดิ น ทางไปราชการก อ น ชุดแรกเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางปกติเริ่มนับเวลาตั้งแตออกจาก
สวนวัน ที่ ส องและสาม เขา รับ การฝ กอบรม ที่ พั ก จนถึ ง เวลาที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการเสร็ จ คื อ 16.30 น.
จะแยกเบิกอยางไร
คา ใช จ า ยที่ เบิ ก ได คื อค า เบี้ ย เลี้ย ง กับ ค า พาหนะเที่ ย วไป
เทานั้น ชุดที่สอง เบิกเปน คชจ.ฝกอบรม เริ่มนับตั้งแตเวลา
หลั งปฏิ บั ติ ราชการปกติ เสร็ จสิ้ นคื อ 16.30 น.เป นต นไป
จนถึงเวลาที่เดินทางกลับถึงที่พัก คชจ.ที่เบิกได คือ คาเบี้ย
เลี้ ยง หั กดวยค าอาหารกรณี ที่ ผูจัดเลี้ย ง ค าที่พั กจายจริง
และคาพาหนะเที่ยวกลับ
นาย จ เปนขาราชการประเภททั่วไป ระดับ ได ขาราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานสามารถโดยสารรถ
ปฏิบัติงานไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการจะ ประจําทาง VIP 24 ที่นั่งได ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เบิกคารถประจําทาง VIP 24 ที่นั่งไดหรือไม วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ขอ 9
พนักงานขับรถยนตเบิกคาที่พักเหมาจายได การเดิ น ทางไปราชการสามารถเลื อ กเบิ ก ค า เช า ที่ พั ก ใน
หรือไม
ลักษณะจายจริงหรือเหมาจายก็ไดเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
ตลอดการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น หากพนักงานขับ
รถยนตเดินทางไปราชการก็สามารถเลือกเบิกคาเชาที่พักใน
ลักษณะเหมาจายได
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คําตอบ
คาแท็กซี่จากบานพักถึงสถานีขนสง เพื่อเดินทาง ไมนับรวมกัน เนื่องจาก คาแท็กซี่จากที่พักถึงสถานีขนสง
ไปราชการที่กรมนับรวมกับ คาแท็กซี่ 2 เที่ยว เปนการเดินทางระหวางที่พัก กับสถานียานพาหนะที่ตองใช
ตอวันหรือไม
ในการเดินทางไปราชการ ตามมาตรา 22 วรรคสาม ขอ 1
ส ว น ค า แท็ ก ซี่ 2 เที่ ย วต อ วั น เป น การเดิ น ทางไป-กลั บ
ระหวางสถานที่อยู ที่พัก กับ สถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกัน วันละไมเกิน 2 เที่ยว ตามมาตรา 22
วรรคสาม ขอ 2
นาย ป เคยเดิ น ทางไปราชการที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อ 15 –25 ม.ค. 54 โดยใช
สิ ท ธิ เบิ ก ค า เค รื่ อ งแ ต งตั ว ไป รา ช ก า ร
ตางประเทศชั่วคราวไปแลว ตอมาวันที่ 23
ธ.ค. 55 ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการที่
ประเทศนิวซีแลนด นาย ป จะเบิกคาเครื่อง
แตงตัวไดอีกหรือไม
การเดินทางไปราชการ กรณีเบิกคาเชาที่พัก
จ า ยจริ ง เกิ น กว า อั ต ราที่ ก ระทรวงการคลั ง
กํ า หนด จะสามารถเบิ ก ได ต ามที่ จ า ยจริ ง
หรือไม

นาย ป ไมสามารถเบิกคาเครื่องแตงตัวได เนื่องจากสิทธิการ
เบิกคาเครื่องแตงตัว ในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่ว คราว ต อ งมี ระยะห า งจากการเดิ น ทาง ครั้ง สุ ด ท า ยที่
ไดรับเครื่องแตงตัวเกินกวา 2 ปนับแตวันที่เดินทางออกจาก
ประเทศไทย
ไมได เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา
17 กําหนดวาคาเชาที่พักตองเบิกภายในวงเงินและเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนด

จะเดินทางไปประชุมที่ประเทศญี่ปุนวันที่ 3-7 เบิกไมได เนื่องจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการแลวตั้งแตวันที่ 7
มิ.ย. 56 และขอลาทัศนศึกษาตอ ในวันที่ 8-10 มิ.ย.56 ดังนั้นคาที่พักวันที่ 7,8,9 ผูเดินทางตอง
มิ.ย. 56 คาที่พักคืนที่ 7,8, และ 9 จะสามารถ รับผิดชอบคาใชจายเอง
เบิกไดหรือไม

ภาคผนวก

กระดาษทําการตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
หนวยรับตรวจ.............................................................................
เดือนที่ตรวจสอบ..........................................................................................ปงบประมาณ พ.ศ. ..............................................
ลําดับ ประเด็นการตรวจสอบ
ที่
1

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ
หลักฐานประกอบการ
เบิกจาย

รายการที่ตรวจ
1. หนังสืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ (ฉบับจริง) จากผูมีอํานาจลงนาม ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
- ชื่อ นามสกุล ตําแหนง ผูเดินทาง
- ระยะเวลา สถานที่ในการเดินทาง
- วัตถุประสงคของการเดินทาง
- ระบุแหลงงบประมาณทีข่ อใช
2. กรณีเดินทางโดยรถยนตราชการ ระบุชื่อพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ ในหนังสืออนุมัติใหเดินทางไป
3. กรณีใชพาหนะสวนตัวไปราชการมีหนังสืออนุมัติใหใชยานพาหนะสวนตัวจากผูมีอํานาจ
4. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ปฏิบัติตามหนังสือเวียนสัง่ การของกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0530.4/1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545
5. กรณีใชสิทธิเบิกคาพาหนะทีไ่ มสามารถขอใบเสร็จรับเงิน ไดใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
6. หลักฐานการจาย เชน
1) กรณีเดินทางโดยรถยนตราชการ ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชือ้ เพลิง ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต และ
ตองมีรายละเอียดครบถวน ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.
2562 สวนที่ 2 หลักฐานการจาย ขอ 46
2) หลักฐานการขอเบิกคาเครื่องบิน
- กรณีมีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอน มีใบแจงหนี้เปนหลักฐานในการเบิกเงิน
- กรณีจายเปนเงินสด มีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และกากบัตรโดยสารเครื่องบิน
- กรณีซื้อ E-ticket มีใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt)
- มีการแนบ Boarding Pass ทุกกรณีตามหลักเกณฑที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กําหนด

ผลการตรวจสอบ
ถูกตอง/ ไมถูกตอง/
ครบถวน ไมครบถวน ไมไดปฏิบัติ
√
x
-

หมายเหตุ

กระดาษทําการตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
หนวยรับตรวจ.............................................................................
เดือนที่ตรวจสอบ..........................................................................................ปงบประมาณ พ.ศ. ..............................................
ลําดับ ประเด็นการตรวจสอบ
ที่
2

รายการที่ตรวจ

ตรวจสอบความถูกตอง 1. คาเบี้ยเลี้ยง
อัตราคาใชจายในการ
- อัตราการเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เปนไปตามบัญชีหมายเลข 2 ของระเบียบทีก่ ําหนด
เดินทางไปราชการ*
- การนับเวลาในการเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
2. คาเชาที่พัก
1) กรณีเบิกลักษณะจายจริง อัตราตามบัญชีหมายเลข 3 (1) ของระเบียบที่กําหนด
2) กรณีเบิกลักษณะเหมาจาย อัตราตามบัญชีหมายเลข 3 (2) ของระเบียบที่กําหนด
3) การเดินทางเปนหมูคณะ เบิกคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกัน
4) การเบิกคาเชาที่พักตามที่จายจริง ผูเดินทางไดแนบใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียด
การเขาพักไมครบถวนได แนบใบแสดงรายละเอียดการเขาพัก (Folio) คาเชาที่พักในลักษณะเดียวกัน
3. คาพาหนะ
1) การเดินทางโดยรถไฟเบิกคาพาหนะเทาที่จายจริงโดยประหยัด
2) การเดินทางโดยรถไฟขบวนรถดวนพิเศษ ชั้นที่ 1 นัง่ นอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) เบิกไดเฉพาะ
ขาราชการประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ประเภทอํานวยการระดับตน/สูง ประเภทบริหาร ระดับตน/สูง
3) การเดินทางโดยพาหนะรับจางปฏิบตั ิพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 และอัตราทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้
กรณีเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพกับจังหวัดที่มีเขตติดตอกับกรุงเทพ หรือเดินทางขามเขตที่ผาน
เขตกรุงเทพใหเบิกเทาที่จาย ภายในวงเงินเที่ยวละไมเกิน 600.- บาท การเดินทางขามเขตจังหวัดนอกจาก
กรณีแรกใหเบิกใหเทาที่จายจริง ภายในวงเงินเที่ยวละไมเกิน 500. บาท
4) เดินทางโดยยานพาหนะสวนตัว เบิกเงินชดเชยการใชพาหนะสวนตัว ดังนี้
รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 4.- บาท รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 2.- บาท
5) เดินทางโดยเครื่องบิน ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ
ทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 27 และมาตรา 28

ผลการตรวจสอบ
ถูกตอง/ ไมถูกตอง/
ครบถวน ไมครบถวน ไมไดปฏิบัติ
√
x
-

หมายเหตุ

กระดาษทําการตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
หนวยรับตรวจ.............................................................................
เดือนที่ตรวจสอบ..........................................................................................ปงบประมาณ พ.ศ. ..............................................
ลําดับ ประเด็นการตรวจสอบ
ที่

รายการที่ตรวจ
4. คาใชจายที่จําเปนตองจาย ปฏิบตั ิตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่
26 กรกฎาคม 2550 เรื่องหลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัดเงินชดเชยและคาใชจายที่
จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

ผลการตรวจสอบ
ถูกตอง/ ไมถูกตอง/
ครบถวน ไมครบถวน ไมไดปฏิบัติ
√
x
-

หมายเหตุ

สรุปผลการตรวจสอบ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ขอตรวจพบ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลกระทบ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................
ผูตรวจสอบ
วันที.่ ........../............./................

........................................................................
ผูตรวจสอบ
วันที.่ ............./......................../...................

รายละเอียดแนบการตรวจใบสําคัญประกอบการเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการ

หนวยรับตรวจ...............................................
ผูรับตรวจ......................................................
งวดที่ตรวจพบ...............................................
ลําดับที่

เลขที่ฎีกา

เลขที่อางอิง

ผูจัดทํา...........................................................................
วัน เดือน ป ที่จัดทํา.......................................................
ผูสอบทาน......................................................................
วัน เดือน ป ทีส่ อบทาน..................................................
รายการ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ

