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ค ำน ำ 
 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติระหว่างกันและกัน ในการเดินทางไป
ราชการแต่ละครั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามภายใต้กฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และหนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องทั้งการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เป็น
ระยะ ท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และผู้มีสิทธิเบิกต้อง
ศึกษา ค้นคว้า และท าความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการปฏิบัติงานและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่
ถูกต้อง แม่นย า รัดกุม ที่ไม่ให้องค์กรเสียผลประโยชน์และทุกคนมีสิทธิในการได้รับเงินอย่างเป็นธรรม
ตามความเหมาะสมในข้อระเบียบที่กล่าวอ้างนี้ 
 ข้าพเจ้าได้จัดท า “คู่มือตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ” ขึ้น
จากการสรุปและรวบรวมตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และจาก
ประสบการณ์ในการตรวจสอบเอกสารส่งเบิก โดยสรุปค่าใช้จ่ายและสิทธิที่พึงได้รับจากการเดินทางไป
ราชการ พร้อมแนวทางในการตรวจสอบหลักฐานที่แนบเบิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบเพ่ือให้สามารถเข้าใจการค านวณค่าใช้จ่ายที่พึงได้ของผู้เดินทาง ซ่ึงยังช่วยให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและ
น าไปใช้อย่างเกิดสูงสุดประโยชน์ต่อทางราชการ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คูม่ือการตรวจสอบ
หลักฐานการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ” เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ โดยเป็นส่วน
ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ ที่ต้องการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ได้น าไปพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน     

 
 

      จัดท าโดย 
 

 

 

 

 

นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค 
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
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หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไข้เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒)  และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มี
ความส าคัญที่ผู้เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องถือปฏิบัติ  การตรวจสอบเอกสาร
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการให้กับข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
อนุมัติมีค าสั่งให้เดินทางไปราชการได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง  และลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจาก
ความไม่เข้าใจของผู้เดินทางที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ การตรวจสอบเอกสารเป็นการช่วย
ป้องกันไม่ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกเงินเกินกว่าอัตราที่ระเบียบก าหนดและไม่ให้ถูกเรียกเงินคืนใน
ภายหลัง อีกทั้ง สามารถให้ผู้เดินทางแก้ไขเอกสารได้ทันและช่วยไม่ให้ถูกด าเนินทางวินัยภายหลัง  
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ พบว่า การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการยัง
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเช่นบุคคลากรที่เบิกจ่ายขาดความ
เข้าในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง ฉะนั้นต้องมีแนวปฏิบัติ
ร่วมกันโดยเชิญประชุม ปรึกษาหารือ เสนอแนะแนวทางร่วมกับหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนนอย่างยั่งยืน ทุกหน่วยงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรที่เกิด โดยยึดแนวปฏิบัติอย่างมีระบบระเบียบที่ชัดเจน ลดปัญหาการแก้ไขเอกสาร
สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและไม่เกิดผลเสียอันอาจน ามาซึ่งการ
ทุจริตต่อระบบราชการได้ ผู้เขียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ จึงได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชานี มีความเข้าใจสิทธิในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอันจะ
น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือเป็นคู่มือในการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 1.2.2 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเบิกจ่าย 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและประหยัด 

 



 5 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1   เป็นคู่มือในการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน 
 1.3.2  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเบิกจ่ายได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและประหยัด 
  
ขอบเขตงำน 
 การจัดท าคู่มือตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นส าหรับ ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้รองรับกับกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงการคลัง หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมตั้งแต่ผู้ขออนุมัติ ผู้ยืมเงิน ผู้
ได้รับอนุมัติให้เดินทาง และสิ้นสุดกระบวนการส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้
ผู้ตรวจสอบตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ดังนี้  
 1.  ต้นเรื่องจากหน่วยงานของผู้เดินทางไปราชการ 
 2.  สัญญายืม 
 3.  แบบประมาณการใช้จ่ายเงิน 
 4.  ต้นเรื่องจากหน่วยงานภายนอก 
 5.  การได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
 6.  วันเวลา สถานที่เดินทางไปราชการ 
 7.  ใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองการจ่ายเงิน /รับรองแทนใบเสร็จ 
 8.  การค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
 9.  การลงนามผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน 
 10.  อื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น เหมาะสม ประหยัดการจัดท าคู่มือตรวจสอบเอกสารการ 
 
ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 1.5.1 การเดินทางไปราชการ  หมายความว่า  การเดินทางไปราชการตามพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุมในประเทศ
ความหมาย การประชุมในต่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในหน้าที่ราชการ หรือซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ราชการด้วยแต่ไม่รวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจ าในต่างประเทศ และการ
เดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
 1.5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และหรือค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ เพื่อ
การประชุม เจรจาธุรกิจปรึกษาหารือ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือหน้าที่อย่างอ่ืนเป็นครั้งคราวใน
ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ 
 1.5.3 ข้าราชการ  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
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ข้าราชการ พลเรือน ข้าราชการครู ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายตุลา
การ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบ 
ข้าราชการ พลเรือนในมหาวิทยาลัยข้าราชการรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา ข้าราชการต ารวจตาม กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการต ารวจและข้าราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 
 1.5.4 พนักงาน หมายความว่า พนักงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 1.5.5 ลูกจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายเว้นแต่ 
ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 
 1.5.6 นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย (แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัย) 
 1.5.7 ภูมิล าเนาเดิม หมายความวา ทองทีท่ี่เริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการใหม หรือ 
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทายแลวแตกรณี  
 1.5.8 การเดินทางกลับภูมิล าเนา หมายความว่า การเดินทางกลับภูมิลภูล าเนาเดิมของผู้ 
เดินทางไปราชการประจ าในกรณีที่ออกจากราชการ หรือถูกสั่งพักราชการ 
 1.5.9 บุคคลในครอบครัว หมายความวา บุคคลซึ่งอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยู กับผู้
เดินทางไปราชการ ดังตอไปนี้  
  1.5.9.1 คูสมรส  
  1.5.9.2 บุตร  
  1.5.9.3 บิดามารดาของผูเดินทางและหรือบิดามารดาของคูสมรส  
  1.5.9.4 ผูติดตาม มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม 
พระราชกฤษฎีกา 
 1.5.10 ยานพาหนะประจ าทาง หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง เครื่องบิน  
เรือ และยานพาหนะ อื่นที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจ า มีเส้นทางค่าโดยสารและค่า
ระวางที่แน่นอน หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะประจ าทางให้เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกินสิทธิที่พึงได้ 
 1.5.11 ยานพาหนะส่วนตัว หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ส่วน 
บุคคลที่มิใช่รถของทางราชการ 
 1.5.12 การเดินทางไปราชการประจ า หมายความว่า 
  1.5.12.1 การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน ไปรักษาการในต าแหน่ง หรือ 
ไปรักษาการเพ่ือด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานแห่งใหม่  
  1.5.12.2   การเดินทางไปประจ าส านักงานเดิมในท้องที่ใหม่ในกรณีย้ายส านักงาน  
  1.5.12.3   การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการ หรือไปช่วยราชการที่ก าหนด  
เวลาสิ้นสุดของโครงการหรือการไปช่วยราชการก าหนดไว้ชัดเจน ซึ่งมีก าหนดเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  
  1.5.12.4  การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมี 
ก าหนดเวลาไม่ถึง 1 ปี แต่ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องให้อยู่ช่วยราชการ ณ ที่เดิมให้นับเวลา
ต่อเนื่อง และถือเวลาตั้งแต่วันที่ครบก าหนด 1 ปี เป็นการเดินทางไปราชการประจ า 
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 1.5.13 การเดินทางไปราชการในประเทศ    แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
  1.5.13.1 การเดินทางไปราชการชั่วคราว  
  1.5.13.2 การเดินทางไปราชการประจ า  
  1.5.13.3 การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม 
 1.5.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
  1.514.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  1.5.14.2 ค่าเช่าที่พัก 
  1.5.14.3 ค่าพาหนะรวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ 
ยานพาหนะค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท านอง เดียวกัน 
  1.5.3.4  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าปะ           
ยางรถยนต์ ค่าซ่อมแอร์ ค่ากระจกรถยนต์ ค่าผ่านทางด่วน เป็นต้น 
 1.5.15 ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่  
  1.5.15.1 ข้าราชการ  
  1.5.15.2 ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  
  1.5.15.3 พนักงานราชการ 
  1.5.15.4 บุคคลภายนอก  
  1.5.15.5 บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน 
 1.5.16 การนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ตามประเภทผู้ขอเบิก ได้แก่ 
  1.5.16.1 การเดินทางพักค้างแรมให้นับเวลา 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน เศษเกิน 12      
ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน  หากไม่ถึง 12 ชั่วโมงให้ปัดทิ้ง  
  1.5.16.2   การเดินทางไม่พักค้างแรมนับได้ 12 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ไม่ถึง 12  
ชั่วโมงแต่เกิน 6 ชั่วโมงให้ได้ครึ่งวัน 
  1.5.16.3   อัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ได้แก่ ประเภท ก 270 
บาท/ คน/วัน  ประเภท ข 240/คน/วัน (หากจัดเลี้ยงอาหารให้คิดต่อมื้อๆ ละ 80 บาท/มื้อ/คน) 
  1.5.16.4   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกในลักษณะเหมา 
จ่ายไม่เกิน 2,100 บาท และ 3,100 บาท ตามประเภทผู้ขอเบิก 
 1.5.17 การเบิกจ่ายค่าท่ีพักไปราชการในประเทศ ได้แก่ 
  1.5.17.1 ค่าท่ีพักเหมาจ่าย  ตั้งแต่ระดับ 8 ลงไปไม่เกิน 800 บาท/คน/คืน และ          
ระดับ 9  ขึ้นไป 1,200 บาท/คน/คืน ตามประเภทผู้ขอเบิก 
  1.5.17.2 ค่าท่ีพักจ่ายจริง ตั้งแต่ระดับ 8 ลงไปพักเดี่ยวไม่เกิน 1,500 บาท/คน/ 
คืนพักคู่ไม่เกิน 850 บาท/คน/คืน และระดับ 9 ขึ้นไป พักเดี่ยว 2,200 บาท/คน/คืน และพักคู่  1,200 
บาท/คน/คืน ตามประเภทผู้ขอเบิก  
 1.5.18 การเบิกจ่ายคา่ที่พักไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่ 
  1.5.18.1  อัตราค่าที่พัก ระดับ 8 ลงไป ประเภท ก อัตรา7,500 บาท/คืน/คน  
ประเภท ข อัตรา 5,000 บาท/คน/คืน ประเภท ค อัตรา 3,100 บาท/คน/คืน ประเภท ง เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก ไม่เกิน 40% และประเภท จ  เพ่ิมข้ึนจากประเภท ก ไม่เกิน 25%  
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  1.5.18.2 อัตราค่าที่พักระดับ 9 ขึ้นไป ประเภท ก อัตรา 10,000 บาท/คน/คืน  
ประเภท ข อัตรา 7,000 บาท/คน/คืน ประเภท ค. อัตรา 4,500 บาท/คน/วัน ประเทภ ง  เพ่ิมข้ึน
จากประเภท ก ไม่เกิน 40% และประเภท จ  เพิ่มข้ึนจากประเภท ก ไม่เกิน 25%  
 1.5.19 สิทธิของผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดข้ึนระหว่างเดินทาง ได้แก่  
  1.5.19.1 การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
  1.5.19.2 การยืมเงินทดรองราชการ  
  1.5.19.3 การเดินทางไปราชการ และ  
  1.5.19.4 การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.6.1 พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ (7) พ.ศ.2548 , ฉบับที่ (8) พ.ศ.2553  
 1.6.2 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502/ว 42  ลว 26 กรกฎาคม 2550  
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ  
 1.6.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  
 1.6.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
 1.6.5 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0530.4/ว1177 ลว 11 มค. 2545 เรื่อง แบบใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 1.6.6 ที่ กค0409.6/ว24 ลว 20 กพ 2547 การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
 1.6.7 ที่ กค0409.6/ว73 ลว 22 ตค 2554 เรื่อง หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสาร 
เครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 1.6.8 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0409.6/ว 101 ลว 9 กย. 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายค่า
โดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 
 1.6.9 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0602/ว 32 ลว 3 มีค 2537 เรื่อง ซ้อมความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย เนื่องจากการเดินทางไปราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 
 1.6.10 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 78 ลว 15 กย. 2549 เรื่อง การ 
เบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 
 1.6.11 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 71 ลว 22 ตค. 2550 เรื่อง  
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 1.6.12 บันทึกขออนุมัติและเบิกจ่าย และแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการแบบ 8708 และแบบ บก 111 
 1.6.13 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 
 1.6.14 ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560   
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2.1 ประวัติมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ได้จัดตั้งขึ้นเม่ือปีพุทธศักราช   2530  โดยจัดตั้งเป็น วิทยาลัย
อุบลราชธานี   สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาความพยายามที่จะ ให้มีมหาวิทยาลัยเกิด ขึ้นใน
จังหวัดอุบลราชธานีของทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนในจังหวัดก็ได้ประสบผลส าเร็จในปี พุทธศักราช 
2533 รัฐบาลได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นล าดับที่ 19  
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  ซึ่งประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2533  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้แต่งตั้งให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี ด ารงต าแหน่งอธิการบดีในขณะนั้น ส่วนเรื่องการก่อสร้าง 
เริ่มต้นด้วยงบประมาณเพียง 16 ล้าน ในปี 2531 อาคารหลังแรกที่ก่อสร้างคือ อาคารเอนกประสงค์ 
(คือ บริเวณคณะบริหารศาสตร์ในปัจจุบัน) พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในปัจจุบันมีพ้ืนที่โดยประมาณจ านวน 5,228 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี
ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 10 - 11 บนถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  (ข้อมูลจาก : เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
web.ubu.ac.th/aboutubu/ubuold.htm) 

 สัญลักษณ์ 

 

 ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย (กันเกรา) 
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 กันเกราเป็นไม้สูงประมาณ 25 เมตร เปลือกสีน้ าตาลเข้ม แตกเป็นร่องลึก ใบดกหนาทึบ สี
เขียวแก่เป็นมัน  ดอกสีเหลืองอมแสด ออกดอกที่ช่อปลายกิ่ง  มีกลิ่นหอมเย็นระรื่นอยู่ 7 วัน  จากนั้น
จะมีกลิ่นเหม็น  ไม้กันเกราสื่อความหมายถึงเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ และท าให้เสาเรือนมั่นคง 

 ต้นกันเกราเป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยอุบล ราชธานี เป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่พบมาก
ใน บริเวณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียก “มันปลา” ภาคใต้ เรียก
“ต าเสา”ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนจะออกดอกเป็น ช่อสีเหลือง มีกลิ่นหอมขจรขจาย 
(ข้อมูลจาก : เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  web.ubu.ac.th/aboutubu/ubuold.htm) 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย 10 คณะ 1 วิทยาลัย ครอบคลุมทั้งระดับปริญญา
บัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ประกอบไปด้วยหน่วยงานทางด้านวิชาการด้านการเรียนการสอน ดังนี้ 
(ข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิกีพีเดีย) 

พุทธศักรำช คณะ, วิทยาลัย 

2531 
2537 
2542 
2544 
2546 
2547 
2548 
2549 
2553 

คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 พัฒนาความรู้ มุ่งสู่ปัญญา พร้อมคุณค่าคุณธรรม 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสติปัญญาของสังคม โดยการเสริมสร้างคุณภาพของประชากร
ทุกหมู่เหล่าและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือท้องถิ่น 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
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ด าเนินชีวิตและเอ้ืออ านวยให้สังคมพัฒนาไปได้อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยปัญญา โดยการบูรณาการ
ความรู้และเทคโนโลยีเข้ากับวัฒนธรรมของชุมชน ในการบริหารจัดการสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  1. เน้นนักศึกษา ชุมชน และคนจนเป็นส าคัญ 
  2. เน้นพื้นที่ให้บริการ 8 จังหวัด ในเขตอีสานใต้    ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด 
อุบลราชธานี   จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดยโสธร  จังหวัดอ านาจเจริญ    จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร 
  3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโดย
อาจจะประกอบด้วย  เครือข่ายองค์กรท้องถิ่น    เครือข่ายราชการ    เครือข่ายองค์กรภาคเอกชน 
(Non Government Organization : NGO)     เครือข่ายประชาชนกลุ่มต่างๆ   (เกษตรกร   กลุ่ม
อาชีพ   สมัชชา ฯลฯ)  และเครือข่ายธุรกิจ  (หอการค้า  สภาอุตสาหกรรม  สโมสร  ฯลฯ) 
  4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ทุก 5 ปี 
  5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เป็นจริงเป็นจังและโดนใจทุกฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักศึกษาและชุมชน 
  6. ประเมินผลจากตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators : KPIs) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น เชื่อถือได้และมีจิตส านึกในการท า
หน้าที่โดยมีคุณสมบัติส าคัญ คือ 
  1.1 รู้เหตุผลตามหลักการของแต่ละวิชา  
  1.2 ศึกษาฝึกฝนและอบรมตนด้วยตนเองได้ 
  1.3 มีปัญญาจากการคิดวิเคราะห์พินิจพิจารณาไตร่ตรองจากความเป็นจริง  
  1.4 มีสติรู้ตัวรู้หน้าที่ 
  1.5 มั่นในอุดมคติอันเกิดจากคุณธรรม  
 2. ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและบูรณาการวิทยาการต่างๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของคนในชาติและเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและอุตสาหกรรมท้องถิ่น  
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอันดีงามเพ่ือน ากลับมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศในลักษณะของการใช้วัฒนธรรมน าการพัฒนา 
 
2.2  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ 
 2.2.1  ด้านการปฏิบัติการ 
  2.2.1.1  จัดท ารายงานการเงินตามงบประมาณประจ ารายไตรมาส ของเงินงบประมาณ
และเงินรายได้ เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานด้านการบัญชี
ภาครัฐ ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
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  2.2.1.2  ตรวจสอบเอกสารส าคัญการเบิกจ่ายเงินภายใต้หน่วยงานส านักงานอธิการบดี 
จ านวน 12 หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดท าบัญชีถูกต้องตามระเบียบ 
  2.2.1.3  ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายคงเหลือหน่วยงานใต้ส านักงานอธิการบดีใน
ระบบโปรแกรม 3 มิติ (ระบบ UBUFMIS)  
  2.2.1.4  ติดตามทวงถามเอกสารค้างเบิกของหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดีให้
เบิกจ่ายเป็นปัจจุบันเพ่ือให้ทันภายในปีงบประมาณนั้น ๆ  
  2.2.1.5 ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้ส านักงาน
อธิการบดีให้เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  2.2.1.6 ให้ค าแนะน า ปรึกษา หารือร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน
อธิการบดี 
 2.2.2  ด้านการวางแผน 
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 2.2.3  ด้านการประสานงาน 
ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์   ตามที่ก าหนดไว้ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
 2.2.4  ด้านการบริการ 
ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการจัดท าบัญชี รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูลต่างๆเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงานและ
หลักเกณฑ์ 
 

2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

 กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง 
การบัญชีและพัสดุ ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และ
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ พร้อมทั้งมีบุคลากรและ
ระบบการกลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบและ
วิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานภายนอก พร้อม
ให้ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ประกอบการตัดสินใจ อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย สมดังปรัชญาและปณิธาน 
ของกองคลังที่ว่า   
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ปรัชญาและปณิธาน  “บริการด้วยน้ าใจ  ฉับไว  โปร่งใส  รว่มใจพัฒนา” 
วิสัยทัศน์ (Vision)  “ศูนย์กลางการคลังที่เชื่อถือได้ และตรงเวลา” 
ค่านิยมร่วม (Shared Values)  “ธรรมาภิบาล และจิตบริการ” 

  2.3.2.1  บริการรับ – เบิกจ่าย – รายงาน เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ
และเงินรายได้ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  2.3.2.2  ด าเนินการด้านการจัดหาและควบคุมพัสดุ ให้กับทุกหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดีและภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
  2.3.2.3  ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน
ให้กับทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
  2.3.2.4  จัดท ารายงานทางการเงิน เพ่ือแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
จัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพ่ือการสืบค้นและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  2.3.3.1  จากอ านาจ  เป็นหน้าที่ให้บริการ 
  2.3.3.2  จากถูกใจ  เป็นถูกต้อง และถูกระเบียบ 
  2.3.3.3  เน้นผลงาน มากกว่าวิธีการ 
  2.3.3.4  เน้นคุณภาพทางจิตใจ มากกว่าความสามารถ 
  2.3.3.5  เน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ 
  2.3.3.6  เน้นการท างาน ตามความถนัด และความชอบ 

  2.3.4.1 พัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงิน 
  2.3.4.2 พัฒนาระบบงานพัสดุ 
  2.3.4.3 พัฒนาระบบงานบัญชี 
  2.3.4.4 พัฒนาระบบการตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสถานการณ์การใช้จ่ายเงิน 

  2.3.5.1 ก าหนดเป้าหมาย สร้างกลไกและกระบวนการท างาน วางแผนและด าเนินการ
ตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และประเมินผลได้ตลอดเวลา สร้าง
ดัชนีวัดผลและระบบการติดตามตรวจสอบ 
  2.3.5.2 เปลี่ยนแปลงกลไกการท างาน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เน้นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว แม่นย า และถูกต้อง โดยใช้ทรัพยากรที่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.3.5.3 ให้ความส าคัญกับการศึกษาตลอดชีวิต เน้นกลไกส าคัญของกระบวนการ
การศึกษา ซึ่งก็คือ การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจาย
โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนทุกหมู่เหล่า มีการประเมินและปรับปรุงตลอดเวลา 
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หมำยเหตุ   * เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
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หมำยเหตุ *   หมายถึง  ช่วยราชการ 
 **  หมายถึง  เจ้าหน้าที่จ้างเหมา 
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3.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ านวนมากได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือมีความประสงค์ขอเดินทาง
ไปราชการตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย หรือจากหน่วยงานภายนอกมาราชการระหว่างส่วนราชการ
กับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งงบประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน ระหว่างเดินทางไปราชการ 
เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก หรือค่าลงทะเบียน สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่ กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นต้องเดินทางเร่งด่วนและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนราชการ ต้องได้รับอนุมัติหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาโดยอนุโลม เช่น การขออนุมัติใช้
รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ การโดยสารเครื่องบินกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อส่วนราชการ   
 เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างถูกต้อง รัดกุม แม่นย า 
โดยอาศัยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือวิธีปฏิบัติอื่นเพ่ือใช้ในการตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายส่วนราชการต้องได้รับประโยชน์สูงสุดและบุคลากรทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
การตรวจสอบหลักฐานการเดินทางไปราชการ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายตามสิทธิของผู้ขอเบิก 
ลักษณะการเดินทาง สถานที่ตั้งจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ทั้งนี้ การตรวจสอบเอการเบิกจ่ายต้องมี
หลักฐานแนบเบิกจ่ายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดอย่างน้อยดัง
รายการต่อไปนี้  

1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือท่ าทการของผู้รับเงิน 
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
4. จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน  
กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใดที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ให้ผู้รับ 

เงินลงชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย หากกรณีท่ีขอเบิกจ่ายเงินไปแล้วได้รับ
ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 – 5 ข้างบนนี้ หรือไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ให้ผู้
ขอเบิกท าใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อน ามาประกอบการขอเบิกจ่ายต่อส่วนราชการและเมื่อมีการ
จ่ายเงินแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้นเป็นหลักฐาน
ประกอบการจ่าย และหากมีการท าใบเสร็จสูญหายให้ใช้ใบส าเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็น
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย หากกรณีไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้ขอเบิกท าใบรับรองการ
จ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติกการณ์ที่สูญหายหรือไม่ขอส าเนาใบเสร็จรับเงินได้แล้วรับรองว่ายังไม่
เคยน าใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่ายแม้พบภายหลังจะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก  

ส าหรับการเดินทางไปราชการผู้เดินทางจะต้องเข้าใจในสิทธิและหน้าที่อันพึงกระท า 
ก่อนออกเดินทางเพ่ือให้สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ดังนี้ 
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1. การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
2. การยืมเงินทดรองราชการ  
3. การเดินทางไปราชการ และ  
4. การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย  

3.1.1 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้ขอเบิกต้องปฏิบัติตาม มีดังนี้ 
1) พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม ฉบับที่ (7) พ.ศ.2548 , ฉบับที ่(8) พ.ศ.2553  
2)  หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502/ว 42  ลว 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการ  

3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. 2550  

4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554  

5) ที่ กค0409.6/ว24 ลว 20 กพ 2547 การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
6) ที่ กค0409.6/ว73 ลว 22 ตค 2554 เรื่อง หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสาร 

เครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
7) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0409.6/ว 101 ลว 9 กย. 2547 เรื่อง การ 

เบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 
8) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0602/ว 32 ลว 3 มีค 2537 เรื่อง ซ้อมความ 

เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องจากการเดินทางไปราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 

9) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 78 ลว 15 กย. 2549 เรื่อง การ 
เบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 

10) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 71 ลว 22 ตค. 2550 เรื่อง  
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

11)  บันทึกขออนุมัติและเบิกจ่าย และแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการแบบ 8708 และแบบ บก 111 

12) หนังสือกระทรวงการคลัง ทีก่ค 0530.4/ว1177 ลว 11 มค. 2545 เรื่อง แบบ 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

13) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.  
2560 

14) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการ 
บริหารและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 

15) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ. 2559 
16) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน 2560 

http://home.kku.ac.th/praudit/law/05_journey/20_mof_0409.6-w24date20feb47.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/05_journey/11_mof_0530.4-w1177date11jan45.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/05_journey/11_mof_0530.4-w1177date11jan45.PDF
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17) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
จัดประชุมราชการ การรับรองบุคคลภายนอเข้าเยี่ยมชมหรือตรวจเยี่ยม และการแถลงข่าวของของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
 
3.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน 
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพ่ือให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวก
คล่องตัวในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการ  ในการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการต้องค านึงถึง หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือวิธี
ปฏิบัติอื่นเพ่ือให้ผู้เดินทางไปราชการได้รับสิทธิตามที่ตนจะได้รับในการไปปฏิบัติหน้าที่ เมื่อผู้ขอเบิก
เดินทางกลับจากปฏิบัติราชการจะต้องมีหลักฐานแนบเบิกได้อย่างถูกต้อง พร้อมรายงานการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามแบบฟอร์ม 8708 หรือแบบฟอร์ม บก 111  โดยผู้เดินทางจะต้องเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จหลังเสร็จสิ้นภาระกิจ ภายใน 15 วัน  
ดังนั้น ในการเดินทางไปราชการแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังก าหนดให้เบิกจ่ายได้ และ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

 
  3.2.1.1 ข้าราชการ 
  3.2.1.2 ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  
  3.2.1.3 พนักงานราชการ 
  3.2.1.4 บุคคลภายนอก  
  3.2.1.5 บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน 

  3.2.2.1 ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนออก 
เดินทางไปราชการ 
  3.2.2.2 ถ้าออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับส านักงานได้เมื่อเสร็จสิ้น
จากการปฏิบัติงานเพราะเหตุส่วนตัว และได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ เฉพาะการปฏิบัติราชการตามค าสั่งของทางราชการเท่านั้น 

  3.2.3.1   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
  3.2.3.2   ค่าเช่าที่พัก  
  3.2.3.3    ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้าง คนหาบหาม อ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน  
  3.2.3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องจากเดินทางไปราชการ 
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  3.2.4.1   การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ ตาม
ค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือ ตามหน้าที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ  
  3.2.4.2   การไปคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบังคับบัญชา  
  3.2.4.3   การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน  
  3.2.4.4   การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับ
ราชการประจ าในต่างประเทศ  
  3.2.4.5   การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพ่ือไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศ  
 3.2.5    ลักษณะการเดินทางไปราชการ   แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
  3.2.5.1 การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
   1) การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก  การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้ง 
ส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่งผูบังคับบัญชา การไปสอบคัดเลือกหรือรับการ คัดเลือก
ตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา การไปชวยราชการ ไปรักษาการในต าแหนง หรือไปรักษาราชการ
แทน เปนตน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
    1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง   1.2 คำเชำที่พัก  
    1.3 คำพำหนะ   1.4 คำใชจำยอ่ืนที่จ ำเปน 
 
    1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปราชการกรณีเดินทางเพ่ือพักแรมนับเวลาตั้งแต่
เริ่มออกจากท่ีพักจนสิ้นการปฏิบัติงานต้องได้ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมงคิดได้ 1 วัน ไม่
ถึง 12 ชั่วโมงปัดท้ิง หากเดินทางไป-กลับ นับได้ 12 ชั่วโมงข้ึนไปคิดได้ 1 วัน ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่เกิน 
6 ชั่วโมงได้ครึ่งวัน หากไม่ถึง 6 ชั่วโมงข้ึนไปไม่ให้เบิกจ่าย และหากมีการเลี้ยงอาหารให้หักม้ือๆ ละ 80 
บาท/คน/มื้อ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน สัมมนาฯ 
พ.ศ. 2555)  โดยเปรียบเทียบระดับต าแหน่ง ดังนี้ 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในประเทศ  
ประเภทต ำแหน่ง อัตรำ (บำท:วัน:คน) 

ระดับ 8 ลงไป 240 
ระดับ 9 ขึน้ไป 270 

 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในต่างประเทศ (เหมาจ่าย) 

ประเภทต ำแหน่ง อัตรำ (บำท:วัน:คน) 
ระดับ 8 ลงมา 2100 
ระดับ 9 ขึน้ไป 3100 

 
 
    1.2 ค่าเช่าที่พัก  ได้แก่ 
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     1) การเดินทางไปราชการที่จ าเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติ
ต้องพักแรมในยานพาหนะหรือการจัดให้พักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทาง
ไปราชการเบิกค่าเช่าที่ได้ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 
  - มีสิทธิเบิกได้ในกรณีท่ีผู้เดินทางจ าเป็นต้องพักแรม 
  - กรณีที่ผู้เดินทางมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ เพราะ
มีเหตุผลส่วนตัวและมีเหตุจ าเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ให้
เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติ 
    ราชการดังกล่าวไม่เกิน 1 วัน 
     2) กรณีท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการในท้องที่ท่ีมีค่าครองชีพ  สูงหรือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและจ่ายค่าที่พักสูงกว่า  อัตราที่ก าหนดให้หัวหน้างานระดับไม่ต่ ากว่าคณบดีใช้ ดุลยพินิจ
อนุมัติให้เบิกจ่ายเพ่ิมข้ึนได้ไม่ เกิน 25% ของอัตราดังกล่าว 
     3) กรณีการเดินทางเป็นหมู่คณะ ต้องอัตราค่าท่ีพัก ดังนี้ 
      - ผู้เดินทางจะต้องเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันจะเลือกเบิกใน
ลักษณะที่คนหนึ่งเบิกจ่ายจริงคือพักโรงแรมอีกคนเบิกเหมาจ่ายไม่ได้  
      - การเข้าพักโรงแรมผู้เดินทางจะต้องเข้าพักคู่เท่านั้น ยกเว้นผู้เดินทาง
เหลือเศษเป็นคี่หรือมีเหตุไม่  เหมาะสมที่จะพักร่วมกัน เช่น ต่างเพศที่มิใช่คู่ครองกัน  , มีสิทธิเบิกตา่ง
อัตรากัน หรือเป็น โรคติดต่อร้ายแรง   
     4) ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปสามารถเลือกพักเดี่ยวได้ 
     5) ผู้ขอเบิกสามารถเบิกจ่ายค่าที่พักได้ 2 กรณี 
      - ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 
      - ค่าท่ีพักจ่ายจริง 
     6) การเดินทางไปราชการที่ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ได้แก่  
      - การพักแรมในยานพาหนะ เช่น การเดินทางโดยรถไฟรถโดยสารประจ า
ทางท่ีต้องค้างคืนบนรถ  
      - การพักแรมในท่ีพักที่ราชการจัดให้ เช่น บ้านพักรับรอง 
 

อัตราค่าที่พักเดินทางไปราชการในประเทศ (เหมาจ่าย) 
ประเภทต ำแหน่ง อัตรำ (บำท:วัน:คน) 

ระดับ 8 ลงมา 800 
ระดับ 9 ขึน้ไป 1200 

หมำยเหตุ ไม่ต้องแนบหลักฐานการเบิกจ่าย 
 
 
 
 

อัตราค่าเช่าที่พักเดินทางไปราชการในประเทศ  (จ่ายจริง) 
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ประเภทต ำแหน่ง 
ห้องพักเด่ียว (บำท:

วัน:คน) 
ห้องพักคู ่

(บำท:วัน:คน) 
ระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า  1500 850 
ระดับ 9  หรอืด ารงต าแหน่งพิเศษ หรอืเทียบเท่า 2200 1200 
ระดับ 10 ขึน้ไป หรือด ารงต าแหน่งพิเศษหรือเทียบเท่า 2500 1400 

หมำยเหตุ  แนบหลักฐานคือ ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งรายการของโรงแรม-Folio)  
 
     7) อัตราค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
อัตราค่าที่พักในต่างประเทศเบิกจ่ายจริง 

ระดับ           ต าแหน่ง 
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค 

เดี่ยว คู ่ เดี่ยว คู ่ เดี่ยว คู ่
ต าแหน่งทั่วไป  
- ระดับปฏิบัติการ,ช านาญงาน และ 

อาวุโส 

ต าแหน่งวิชาการ  
-ระดับปฏิบัติการ, ช านาญการ, ช านาญ
การพิเศษ  
ต าแหน่งอ านวยการ  
- ระดับต้น 

 
 
 

7,500 
 

 
 
 

5,200 
 
 

 
 
 

5,000 
 
 

 
 
 

3,500 
 
 

 
 
 

3,100 
 
 

 

ต าแหน่งทั่วไป  
-ระดับทักษะพิเศษ  
ต าแหน่งวิชาการ  
-ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ  
ต าแหน่งอ านวยการ  
-ระดับสูง  
ต าแหน่งบริหาร 

-ระดับต้น และสูง 

 
 
 
 
10,000 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4,500 

 
 
 
 
 
 
 

      - ส าหรับการเบิกจ่ายค่าที่พักในต่างประเทศขึ้นอยู่ที่ผู้เดินทาง ประสงค์จะ
เดินทางไปราชการเพ่ือภารกิจในประเทศนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ต่อไปนี้ 
 1. ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้  

- แคนาดา   -  เครือรัฐออสเตรเลีย  
- ไต้หวัน    - เตริ์กเมนสถาน   
- นิวซีแลนด์    - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  
- ปาปัวนิวกีนี    - มาเลเซีย  
- ราชรัฐโมนาโก   - ราชรัฐลักเซมเบริก์  
- ราชรัฐอันดอร์รา   - ราชอาณาจักรกัมพูชา  
- ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  - ราชอาณาจักรนอร์เวย์  
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- ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  - ราชอาณาจักรโมร็อกโก  
- ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์  - ราชอาณาจักรสวีเดน  
- รัฐสุลต่านโอมาน   - โรมาเนีย  
- สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล - สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย  
- สหรัฐอาหรับอมิิเรตส์   - สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) 
- สาธารณรัฐโครเอเชีย   - สาธารณรัฐชิลี  
- สาธารณรัฐเช็ก   - สาธารณรัฐตุรก ี 
- สาธารณรัฐบัลแกเรีย   - สาธารณรัฐประชาชนจีน  
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย  
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต  
- สาธารณรัฐเปรู   - สาธารณรัฐโปแลนด์  
- สาธารณรัฐฟินแลนด์   - สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
- สาธารณรัฐมอริเซยีส   - สาธารณรัฐมอลตา  
- สาธารณรัฐโมซัมบิก  - สาธารณรัฐเยเมน  
- สาธารณรัฐลิทัวเนีย   - สาธารณรัฐสโลวัก  
- สาธารณรัฐสโลวีเนีย   - สาธารณรัฐออสเตรีย  
- สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน  - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
- สาธารณรัฐอินเดีย   - สาธารณรัฐเอสโตเนีย  
- สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  - สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  
- สาธารณรัฐไอร์แลนด์   - สาธารณรัฐฮังการี  
- สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) - ฮ่องกง 

 2. ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้  
- เครือรัฐบาฮามาส   - จอรเ์จีย  
- จาเมกา    - เนการาบรูไนดารุสซาลาฎ 
- มาซิโดเนีย    - ยูเครน  
- รัฐกาตาร์    - รัฐคูเวต  
- รัฐบาห์เรน    - รัฐอิสราเอล  
- ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  - ราชอาณาจักรตองกา  
- ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน  - สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย  
- สหภาพพม่า    - สหรัฐเม็กซิโก  
- สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย  - สาธารณรัฐกานา  
- สาธารณรัฐแกมเบีย   - สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)  
- สาธารณรัฐคอสตาริกา  -. สาธารณรัฐคีร์กิซ  
- สาธารณรัฐเคนยา   - สาธารณรัฐแคเมอรูน  
- สาธารณรัฐคาซัคสถาน  - สาธารณรัฐจิบูตี  
- สาธารณรัฐชาด   - สาธารณรัฐซิมบบัเว 
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- สาธารณรัฐเซเนกัล   - สาธารณรัฐแซมเบีย  
- สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน  - สาธารณรัฐไซปรัส  
- สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก  - สาธารณรัฐตูนิเซยี  
- สาธารณรัฐทาจิกสิถาน   - สาธารณรัฐเนปาล  
- สาธารณรัฐไนเจอร์   - สาธารณรัฐบุรุนดี  
- สาธารณรัฐเบนิน   - สาธารณรัฐเบลารุส 
- สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ - สาธารณรัฐปานามา  
- สาธารณรัฐมอลโดวา   - สาธารณรัฐมาลี  
- สาธารณรัฐยูกันดา   - สาธารณรัฐลัตเวีย  
- สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา   
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  - สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  
- สาธารณรัฐอาร์เมเนีย   - สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย  
- สาธารณรัฐอาหรับอยีิปต์ - สาธารณรัฐอิรกั  
- สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  - สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
- สาธารณรัฐอิสลามอิหรา่น  - สาธารณรัฐอุซเบกสิถาน 
- สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 3. ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอ่ืน ๆ นอกจากท่ีก าหนดในประเภท ก. ประเภท ข. 
ประเภท ง. และประเภท จ.  
 4. ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้  

- ญี่ปุ่น    - สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
- สหพันธรัฐรัสเซีย   - สมาพันธรัฐสวิส  
- สาธารณรัฐอิตาลี  

 
    1.3 ค่าพาหนะ ได้แก่ ค่ารถโดยสารประจ าทาง ค่าโดยสารเครื่องบิน เบิกจ่ายได้
ตามจริงไม่เกินสิทธิผู้ขอเบิก โดยใช้ใบเสร็จรับเงินในการเบิกจ่าย หรือแบบฟอร์ม บก 111 กรณีท่ีไม่
สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ พร้อมรับรองการจ่ายเงิน ดังนี้ 
     1) ค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัด ต้องปฏิบัติดังนี้ 
      - ค่าพาหนะข้ามจังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพเบิก
ตามจ่ายจริง เที่ยวละไม่เกิน 600.-บาท  
      - ค่าพาหนะข้ามเขตติดต่อจังหวัดอ่ืนเบิกตามจ่ายจริง    เที่ยวละไม่เกิน 
500.-บาท  
     2) การเดินทางไป -กลับระหว่างที่อยู่ที่พักกับสถานที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด
เดียวกันไม่เกินวันละ 2 เที่ยว       
     3) ค่าพาหนะส่วนตัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่
มิใช่ของทางราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
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- เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ก่อนการเดินทางต้องท าบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ต้องใช้
ยานพาหนะส่วนตัวเสนอผ่านหัวหน้าหน่วยควบคุมยานพาหนะให้รับรองโดยเส้นทางตามระยะทาง
ของกรมทางหลวง และสถานที่สิ้นสุด แล้วให้ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติเพ่ือที่จะขอเบิกเงินค่าชดเชยการ
ใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ อัตราค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ 
ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์กิโลเมตละ 2 บาท 
   1.4 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียผ่านทางด่วน เบิกจ่ายได้เฉพาะ
รถยนต์ส่วนราชการ ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าหนังสือผ่านแดน เป็นต้น ใช้ใบเสร็จรับเงินในการ
เบิกจ่าย หรือแบบฟอร์ม บก 111 กรณีที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ พร้อมรับรองการจ่ายเงิน 
  3.2.5.2 การเดินทางไปราชการประจ า  ได้แก่ 
   1) การเดินทางไปประจ าตางส านักงาน ไปรักษาการในต าแหนง หรือรักษาราชการ
แทนเพ่ือด ารงต าแหนงใหม ณ ส านักงานแหงใหม  
   2) การเดินทางไปประจ าส านักงานแหงเดิมในทองที่แหงใหมในกรณี ยายส านักงาน  
   3) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปชวย ราชการที่มี
ก าหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการหรือการชวยราชการไวชัดเจน ซึ่งมีก าหนดเวลา ตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป 
   4) การเดินทางไปชวยราชการที่ไมอาจก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือมีก าหนดเวลาไม
ถึงหนึ่งป ซึ่งตอมาภายหลังสวนราชการมีความจ าเปน ตองใหขาราชการผูนั้นอยู่ชวยราชการ ณ 
สถานที่แหงเดิมนั้น ใหนับ  เวลาการชวยราชการตอเนื่องและใหถือเวลาการชวย ราชการตั้งแตวันที่    
ครบก าหนดหนึ่งปเปนตนไปเปนการเดินทางไปราชการประจ า  
    - ผูเดินทางไปราชการประจ า  ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก  
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนที่จ าเปนเชนเดียวกับการเดินทางไปราชการ
ชั่วคราว และในกรณีที่ผูเดินทางดังกลาวมีความจ าเปนตองยายที่อยูใหม ใหเบิกคาขนยายสิ่งของสวน
ตัวในลักษณะเหมาจายไดภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลัง   
    -   ส าหรับระยะทางที่เกิน 1,500 กิโลเมตรขึ้นไป ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวน
ราชการตนสังกัดที่จะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจ าเปน   
    - ผูเดินทางไปราชการประจ าจะเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะส าหรับบุคคลใน
ครอบครัวไดโดยประหยัดและเหมาะสม   ดังนี้ 

  1.  ขาราชการซึ่งด ารงต าแหนงระดับ 6 ลงมาหรือต าแหนงเทียบเท่า เบิกใหผู
ติดตามได 1 คน  

 2. ขาราชการซึ่งด ารงต าแหนงระดับ 7 ขึ้นไปใหเบิกผูติดตามไดไมเกิน 2 คน ค่า
พาหนะและคาเชาที่พักส าหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผูติดตาม ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับผู
เดินทางไปราชการประจ า ส าหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการในต าแหนงระดับต่ าสุด 
   5.2.5.3 การเดินทางกลับภูมิล าเนา ไดแก การเดินทางเพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิมของผู
เดินทางไปราชการประจ าในกรณีที่ออกจากราชการ หรือถูกสั่งพักราชการ  

คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมขาราชการมีสิทธิไดรับคาใชจาย ในการเดินทาง
กลับภูมิล าเนาตามหลักเกณฑดังนี้   
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    1) กรณีออกจากราชการ มีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางส าหรับตนเอง และ
บุคคลในครอบครัวไดเฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาขนยายสิ่งของสวนตัว เพ่ือกลับภูมิล าเนา
เดิมของขาราชการ โดยใหเดินทางและขนยายสิ่งของภายใน 180 วัน นับแตวันออกจากราชการ        ถ
าเกนิตองไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง  
    2) กรณีถูกสั่งพักราชการ มีสิทธิเบิกคาใชจายส าหรับตนเองและบุคคลใน  
ครอบครัวเฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาขนยายสิ่งของสวนตัวเพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิม โดยไม 
ต้องรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้ 
   5.2.5.4 การเบิกจ่ายค่าเดินทางโดยสารเครื่องบิน มีดังนี้  
    1) กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อน : ให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐาน
ในการเบิกจ่ายเงินตามที่บริษัทออกให้ 
    2) กรณีจ่ายเป็นเงินสด : ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน และแสดงรายละเอียดการเดินทาง  
    3) กรณีซื้อ E-TICKET : ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinery 
Receipt) โดยจะต้องระบุรายละเอียดดังนี้ 

- ชื่อสายการบิน   -   วันที่ออก   
- ชื่อ/สกุลของผู้เดินทาง  -   ต้นทางและปลายทาง   
- เลขที่เที่ยวบิน   -  วันและเวลาที่เดินทาง  
- จ านวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ   
- จ านวนเงินรวม  

    4) ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ตัวอย่าง เช่น SEAT (ค่าจองที่นั่ง), INSA AirAsia 
In (ค่าประกันเพ่ิม), Value added tax (ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมที่คิดจากค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้), Processing 
fee กรณีหลักฐานประกอบการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินโดยสารสูญหาย ให้ด าเนินการดังนี้ 
     1. ขอส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) จากสายการ
บินหรือตัวแทนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และผู้เดินทางรับรองในเอกสารว่า “ข้าพเจ้าชื่อ...........สกุล
........ขอรับรองว่าหากพบฉบับจริงจะไม่น ามาเบิกจ่ายแก่ทางราชการอีก” แล้วลงนามรับรอง 
     2. กรณีท่ีไม่สามารถขอส าเนาได้ ให้ผู้เดินทางท าหนังสือรับรองการจ่ายเงิน 
โดยชี้แจงสาเหตุที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) นั้นสูญหายและไม่อาจขอส าเนา
ได้และเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
 

สิทธิผู้ขอเบิกในการเดินทางโดยสารเครื่องบิน 
ระดับต ำแหน่ง สิทธิกำรเดินทำง 

ระดับ 8 ลงมาถึงระดับ 6 หรอืเทียบเท่า ช้ันประหยัดหรือช้ันต่ าสดุ  
ระดับ 9 หรอืเทียบเท่า ช้ันธุรกิจหรือช้ันระหว่างช้ัน 1 กับช้ันประหยัด 
ระดับ 10 ขึน้ไปหรือต าแหน่งเทียบเท่า ช้ัน 1 (First Class) 

 
*หมำยเหตุ ผู้เดินทางตั้งแต่ระดับ 5 ลงมาที่ไม่สามารถโดยสารเครื่องบินได้ สามารถ

ด าเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้  
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 กรณีท่ี 1 ผู้เดินทางโดยสารด้วยเครื่องบินจะต้องขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบินเป็นกรณี
พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็นโดยเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางโดยสารเครื่องบิน เพ่ือไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
 กรณีท่ี 2 ผู้เดินทางโดยสารด้วยเครื่องบิน ต้องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโดยสารตามสิทธิของ
ตัวเองโดยเบิกตามอัตราของภาคพ้ืนดิน (รถทัวร์หรือรถไฟ) ตามสิทธิที่ตนเองเบิกได้ส่วนต่างของสิทธิผู้
เดินทางเป็นคนรับผิดชอบ 

หมำยเหตุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. 2554 , หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว.78  ลว. 15 กันยายน 2549 และ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ ที่ กค 0409.6/ว 42 ลว. 26 กรกฎาคม 2550 
 
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค ำนึงในกำรตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำย 

  3.3.1.1 การตรวจสอบเอกสารการเดินทางไปราชการแห่งใหม่แล้วยังไม่สามารถเข้า
บ้านพัก/บ้านเช่าได้ ก็ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ไม่เกิน 7 วัน โดยต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี/ผู้อ านวยการ
ส านัก/ผู้อ านวยการกอง แล้วแต่กรณี หากมีความจ าเป็นต้องเช่าที่พักเกิน 7 วัน ต้องได้รับอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวง สังกัดเดิม   (มาตรา 37)  
  3.3.1.2 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนด หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการในส่วนที่ 2 หลักฐานการเบิกจ่าย 
ตามข้อ 39-46  ผู้เดินทางต้องท าบันทึกชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการเบิกจ่ายได้ 
  3.3.1.3 การเดินทางไปราชการของพนักงานขับรถส่วนราชการ เพื่อน าข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างเดินทางไปราชการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน โดยมิได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่จัดการ
ฝึกอบรมด้วยถือว่าพนักงานขับรถยนต์มีค าสั่งให้เดินทางไปราชการสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไข
เพ่ิมเติมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2550  
  3.3.1.4 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
ก าหนดหรือไม่ระบุเวลาไป-กลับ แต่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค านวณเวลาหรือระบุเวลาไป-กลับให้ผู้เบิก
ครบถ้วน ซึ่งความจริงอาจจะค านวณเบี้ยเลี้ยงไม่ได้ตามท่ีขอเบิกก็ได้ ฉะนั้น ผู้ขอเบิกจะต้องระบุเวลา
ไป–กลับให้ครบถ้วน  
  3.3.1.5 การไม่ระบุวัน เวลา กรณีการเดินทางไปราชการเป็น หมู่คณะโดยเดินทางไป-
กลับไม่พร้อมกัน ให้ผู้เดินทางไป-กลับไม่พร้อมกับคณะ ให้ระบุวันเวลาที่เดินทางไป-กลับไว้ในหมาย
เหตุของรายงานการเดินทาง 
  3.3.1.6 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินให้ผู้ไม่มีสิทธิโดยสารเครื่องบิน ให้ผู้ขออนุมัติ
ระบุเหตุผลความจ าเป็นและความเสียหายของราชการหากไม่ได้เดินทางโดยเครื่องบิน ทั้งนี้ ควร
ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าในกรณีใดบ้างที่จะขออนุมัติให้เดินทางโดยเครื่องบิน 



 30 
 
  3.3.1.7 การเดินทางไปราชการคนเดียวผู้เบิกได้แนบแบบ 8708 ส่วนที่ 2 มาพร้อม ผู้
เบิกไม่ต้องแนบแบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) เพราะไม่ได้เดินทางเป็นหมู่คณะ 
  3.3.1.8 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักเหมาจ่าย ผู้เบิกไม่ต้องแนบใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน  เพราะรายละเอียดค่าใช้จ่ายก าหนดไว้ในรายงานการเดินทางส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
เรียบร้อยแล้ว 
  3.3.1.9 การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินก่อน
เสร็จสิ้นการเดินทาง ให้ผู้เบิกต้องเขียนรายงานการเดินทางและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่า
พาหนะ) หลังเสร็จสิ้นการเดินทาง 
  3.3.1.10 การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ผู้เบิกได้เบิกค่าผ่านทางพิเศษรวมไว้ด้วย ให้ผู้เบิก
สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะค่าพาหนะรับจ้างเท่านั้น ส่วนค่าผ่านทางพิเศษที่ไม่ใช้รถยนต์ส่วนราชการ
แล้วรถรับจ้างอื่น ๆ ไม่สามารถเบิกได้ 
  3.3.1.11 ในกรณีผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจ าเป็นต้องพักเพ่ือรักษาพยาบาล ให้
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน 10 วัน และต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีไม่มี
แพทย์ที่ทางราชการรับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลประกอบ 
  3.3.1.12 การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา (อธิบดีขึ้นไปหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง , หัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงินส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ซึ่งจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็น
ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัว 
  3.3.1.13 การตีความหมายของการเดินทางไปราชการและการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรมต้องให้มีความแตกต่าง เช่น ค่าท่ีพัก หากเดินทางไปราชการปกติให้เบิกเหมาจ่ายค่าที่พักได้ 
ส่วนการเดินทางไปราชการฝึกอบรมไม่สามารถเบิกเหมาจ่ายได้จะต้องออกเป็นใบเสร็จรับเงินเท่านั้น 

   3.3.2.1 ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการประจ าต่างสังกัด (ต่างกรม) ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการจากสังกัดเดิม (มาตรา 41)  
  3.3.2.2 ถ้าใบเสร็จรับเงินที่บริษัท/โรงแรมออกให้ในนามมหาวิทยาลัย ผู้ขอเบิกต้องระวัง
การออกใบเสร็จที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักฐานการจ่าย ข้อ 41 (มี 5 ข้อ) 
  3.3.2.3 ถ้าเดินทางไปราชการผู้เดินทางต้องระบุ สถานที่เดินทาง วัน เวลา เส้นทางหลวง
แผ่นดิน ทั้งไปและกลับให้ชัดเจน หากระบุเส้นทางไปราชการเป็นเท็จอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหมาย
ล่วงหน้าได้ (ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
  3.3.2.4 ถ้าเป็นการเดินทางล่วงหน้าโดยไม่ได้ขออนุมัติเดินทางก่อนล่วงหน้า สิทธิของผู้อ
เบิกจะไม่ครอบคลุมในวันที่เดินทางก่อนล่วงหน้า (ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 
  3.3.2.5 ถ้าท าใบเสร็จรับเงินสูญหายแล้วน าส าเนามาเบิกจ่าย ให้ท าบันทึกชี้แจงและ
รับรองว่าจะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก 
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  3.3.3.1 การเดินทางไปราชการทุกครั้งต้องมีต้นเรื่องจากหน่วยงานภายนอกหรือมีเหตุที่
จะเดินทางไปราชการตามภาระกิจของมหาวิทยาลัยหรือเพ่ือเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือได้รับอนุมัติ
เดินทางไปราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสูงสุด 
  3.3.3.2 ผู้เดินทางไปราชการต้องไม่ออกนอกเส้นทางตามที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการตามที่ตนระบุไว้ในบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
  3.3.3.3 ต้องไม่น าหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่กระทรวงคลังไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้มา
เบิกจ่าย เช่น ค่าผ้าเย็น , ค่าทิป , ไกด์ทัวร์ , ค่านักร้อง , ค่าเครื่องดื่ม (อทิเช่น ค่าเบียร์ ,เหล้า ,โซดา) 
เป็นต้น 
  3.3.3.4 ต้องปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในต้นเรื่องของต้นสังกัดที่ผู้ขอเดินทาง
ไปปฏิบัตราชการ เช่น เริ่มปฏิบัติงานเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
  3.3.3.5 ต้องไม่แนบเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท่ีพัก ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
  3.3.3.6 ต้องไม่ท าให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสื่อมเสีย และแอบอ้างชื่อเพ่ือใช้สิทธิใน
การเบิกจ่ายเงิน 
  3.3.3.7 ต้องตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
รัดกุม และมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุด 
  3.3.3.8 ต้องไม่เอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพร้องหรือผู้ที่มีความสนิทสมุนกับตนเองหาก
ตรวจสอบเอกสารพบข้อผิดพลาดต้องส่งคืนแก้ไขโดยด่วน 
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4.1 แผนกลยุทธ์ในกำรปฎิบัติงำน 
 4.1.1 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ท าให้ส่วนราชการเสียหาย ควรตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายต้องค านึงถึง
ความเร่งด่วนของเรื่องเบิกจ่ายแต่ละกรณีให้มีความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  1) เอกสารที่มีความเร่งด่วน คือ ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน  
  2) ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
  3) เมื่อพบปัญหาควรน าเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
  4) อธิบาย ให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ เพ่ือเกิดความเข้าใจและน าไปฏิบัติที่ดียิ่งข้ึน 
  5) ศึกษา ค้นคว้า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 4.1.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมและตรวจจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน กองคลัง ได้จัดท าปฏิทินในระดับคณะ/ส านัก/หน่วยงาน ให้
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการส่งเอกสารของ
หน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี ตามวันเวลาที่แน่นอนทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
เกิดผลสมฤทธิ์ต่อองค์กรอย่างชัดเจนทุกหน่วยงาน มีวิธีการจัดการตามรูปแบบหรือแนวปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากทุกคนถือปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

เรื่อง วันท่ีส่งเอกสารถึงกองคลัง 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้
1 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกหมวดรายจ่ายที่ได้

ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคา 2558 – วันท่ี 
26 สิงหาคม 2559 

วันพฤหัสบด ี

1 กันยายน 2559 
 

วันพฤหัสบด ี

1 กันยายน 2559 
 

2 2.1 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกหมวดรายจา่ย ท่ี
ได้ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 27 สิงหาคม 2559 – 
27 กันยายน 2559 

วันพุท 

28 กันยายน 2559 

เวลา 12.00 น. 

******************* 

******************* 

******************* 
 2.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกหมวดรายจา่ยที่ได้

ด าเนินการ ตั้งแต่วันท่ี 27 สิงหาคม 2559 – 30 
กันยายน 2559 

***************** 

***************** 

***************** 

วันพุธ 

30 กันยายน 2559 

เวลา 12.00 น. 
 2.3 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

ตั้งแต่วันท่ี 28-30 กันยายน 2559 ให้ยืมเงินทด
รองจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดนิ โดยแนบ
เอกสารดังนี้  
-บันทึกข้อความเพื่อยืมเงิน 

-สัญญายืมเงิน 

วันพุธ 

28 กันยายน 2559 

เวลา 12.00 น. 

******************* 

******************* 

******************* 

******************* 

******************* 

******************* 
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ล าดับ
ที ่

เรื่อง วันท่ีส่งเอกสารถึงกองคลัง 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้

-ใบรายงานผูกพันและเบิกจ่ายจากระบบ 
UBUFMIS 

******************* 

 2.4 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าเดือนกันยายน  
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม 
หรือสนามหญ้าให้ยมืเงินทดรองจา่ยจากเงินงบ
ปราณแผ่นดิน โดยแนบเอกสารดังนี้ 
-บันทึกข้อความเพื่อยืมเงิน 

-สัญญายืมเงิน 

-ใบรายงานผูกพันและเบิกจ่ายจากระบบ 
UBUFMIS 
 

วันศุกร์  
23 กันยายน 2559 

เวลา 12.00 น. 

******************* 

******************* 

******************* 

******************* 

******************* 

******************* 

******************* 

******************* 

******************* 

3 3.1 การเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างกรณีมีค่าปรับ 

วันพฤหัสบด ี

23 กันยายน 2559 

เวลา 12.00 น. 

วันศุกร์ 
30 กันยายน 2559  

เวลา 12.00 น. 
 
 

3.2 การเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างกรณีไม่มีค่าปรับ 

วันพฤหัสบด ี

29 กันยายน 2559 

เวลา 12.00 น. 

วันศุกร์  
30 กันยายน 2559 

เวลา 12.00 น. 
4 การเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายเงินอุดหนุนและงบ

เบิกแทนกัน 
วันศุกร์ 
23 กันยายน 2559 

เวลา 12.00 น. 

วันพุธ 

30 กันยายน 2559 

เวลา 12.00 น. 
 
 4.1.3 ปฏิทินก าหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ทั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านพบปัญหาส่งเอกสารเบิกจ่ายมี
ความล่าช้า ขาดระบบจัดการที่ดีไม่เคารพกฎกติกาท่ีตั้งไว้ระหว่างส่วนกลางกับคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
เพ่ือไม่ให้ปัญหาที่ซ้ าซ้อนในการเบิกจ่ายเงินภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองคลังร่วมกับคณะ/
ส านัก/วิทยาลัยได้สร้างปฏิทินการส่งเอกสารประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางหรือ
แนวปฏิบัติเดียวกัน โดยปฏิทินนี้สามารถบ่งชี้ถึงการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน
รายได้ของ คณะ/ส านัก/วิทยาลัย  
ถึงความตรงต่อเวลา เพ่ือไม่ให้เกิดข้อโต้งแย้งระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

เรื่อง วันท่ีส่งเอกสารถึงกองคลัง 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้
1 ส่งเอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง งบลงทุน และงบ

บูรณาการ (ครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง) ดังนี้ 
-วงเงินซื้อ/จ้างเกิน 500,000.- บาท 

-วงเงินซื้อ/จ้างไม่เกิน 500,000.- บาท 

  
 
 

4 สิงหาคม 2560 

  
 
 

4 สิงหาคม 2560 
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ล าดับ
ที ่

เรื่อง วันท่ีส่งเอกสารถึงกองคลัง 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้

1 กันยายน 2560 
 
 

1 กันยายน 2560 

2  ส่งเอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง 

2.1 งบด าเนินงาน 

2.2 งบรายจ่ายอื่น ได้แก ่

     2.2.1 งบบูรณาการ 

     2.2.2 โครงการบริการวิชาการ 

     2.2.3 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 1 กันยายน 2560 
  

1 กัยายน 2560  
  

3 ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณเบกิแทนกัน ปี 
2560 (งบประมาณแผ่นดิน 

19 กันยายน 2560 *****************  
***************** 

4 ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น
และเงินรับฝาก  

20 กันยายน 2560  20 กันยายน 2560  

5 ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบลงทุน  
 

25 กันยายน 2560  25 กันยายน 2560  

6 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ งบ
ด าเนินงานและงบลงทุนท่ีมีการจดัซื้อ/จ้าง
มูลค่าเกิน 100,000.-บาทขึ้นไป ท่ีไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2560 

25 กันยายน 2560  25 กันยายน 2560 

  

7 
 

 ขยายการกันเงินไวเ้บิกเหลื่อมปีงบประมาณ
รอบเดือน กันยายน ครั้งท่ี 2 (งบลงทุน) 

25 กันยายน 2560   25 กันยายน 2560 

8 
 
 
 
 
 
 
9  

 เอกสารส่งใช้ใบส าคัญงบรายจ่ายอื่น ได้แก่  
8.1 โครงการบริการวิชาการ 

8.2 โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

8.3 เงินเบิกแทนกัน 

**ให้ด าเนินส่งใช้ใบส าคัญเพื่อหักล้างเงินยืม
งบประมาณแผ่นดิน 

กองคลังแจ้งผลการอนมุัติการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีให้กับหน่วยงานที่ท าบันทึกขอกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี 2560 

22 กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 

2 ตุลาคม 2560 

 

***************** 

***************** 

***************** 

***************** 

***************** 

***************** 
 

2 ตุลาคม 2560 
 
 

10 ส่งเอกสารเบิกจ่ายการกันเงินไวเ้บกิเหลื่อมปีงบ
ด าเนินงาน 

ยกเว้น งบลงทุนท่ีขอกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการ
ขยายเงินกันรอบท่ี 2 สามารถขยายต่อไปได้อีก 
6 เดือน นักจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 
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4.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 4.2.1 ส าหรับการตรวจสอบเอกสารการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีอ านาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากสถานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
  4.2.1.2 อธิการบดี 
  4.2.1.3 รองอธิการบดี 
   4.2.1.4 ผู้ช่วยอธิการบดี 
 
 4.2.2 หลักเกณฑ์ในการเบิก ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
กฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด ได้แก่ 
  4.2.2.1 ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง 
  4.2.2.2 ถ้าออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับสถานที่ตั้งได้เมื่อเสร็จสิ้น
จากการปฏิบัติงานเพราะเหตุส่วนตัว และได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเฉพาะการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับอนุมัติให้ไปทางราชการเท่านั้น 
 4.2.3  ผู้มีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้เชิญให้มาปฏิบัติราชการให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งเปน็มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย   
ได้แก่ 
   4.2.3.1 ข้าราชการ  
   4.2.3.2 ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
   4.2.3.3 พนักงานราชการ 
   4.2.3.4 บุคคลภายนอก 
   4.2.3.5 บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน 
 2.4.4 การเดินทางไปราชการชั่วคราว  นอกจากจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้ว ผู้เดินทางต้องเข้าใจว่าสิทธิที่จะเกิดข้ึนระหว่างเดินทางไปราชการมีอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้
ผู้เดินทางต้องใช้จ่ายงบประมาณส่วนตัวและเป็นการช่วยให้ผู้เดินทางประมาณการค่าใช้จ่ายในระหว่าง
เดินทาง ดังนั้นค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางที่สามารถเบิกจ่ายได้มีดังนี้ 
  4.2.4.1 เบี้ยเลี้ยง  
  4.2.4.2 ค่าเช่าที่พัก  
  4.2.4.3 คาพาหนะ  
  4.2.4.4 คาใชจายอื่นท่ีจ าเปน 
   4.2.4.1.1 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ มี 2 แบบ คือ เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
และจ่ายจริง ดังนี้ 
   (1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในประเทศ(เหมาจ่าย) ได้แก่ อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการในประเทศ(เหมาจ่าย) ผู้เดินทางสามารถเบิกจ่ายได้อัตราเทียบต าแหน่งโดยแบ่ง
ประเภทต าแหน่งตามระดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

เปรียบเทียบต ำแหน่งกับอัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ   
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ประเภทต ำแหน่ง อัตรำ (บำท:วัน:คน) 
ระดับ 8 ลงไป 240 
ระดับ 9 ขึน้ไป 270 

    (1.1) การนับเวลาเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ มีดังนี้ 
     - ให้นับตั้งแต่ออกจากท่ีพักหรือสถานที่ปฏิบัติงานจนกลับถึงที่พักหรือสถานที่
ปฏิบัติงานปกติ  
     - กรณีพักแรม 24 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน และไม่ถึง 24   ชั่วโมง แต่เกิน 12 
ชั่วโมงข้ึนไป    ให้นับเป็น 1 วัน  
     - กรณีไม่พักแรมนับ 12 ชั่วโมงชึ้นไปเป็น 1 วัน หากไม่ถึง 12 ชั่วโมงแต่นับ
ได้เกินกว่า 6  ชั่วโมงให้นับเป็นครึ่งวัน  
     - กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/พักผ่อนก่อน ปฏิบัติราชการ ให้นับ
เฉพาะวันอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
     - กรณีเดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน 
ให้นับถึงวันสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ  
     - กรณีเจ็บป่วย พักรักษาพยาบาลเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่ เกิน 10 วัน โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการ รับรองและถ้าไม่มีแพทย์รับรองในท้องที่เจ็บป่วยผู้เดินทางต้องชี้แจง
เหตุผลประกอบ 
 
 ตัวอย่างการนับเวลาค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศในประเทศชั่วคราว 
 
 
 นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 33 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  โดยก าหนดการแข่งขันวันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 โดยได้รับอนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ 1-4 มิถุนายน 2557 ซึ่งออกเดินทางจากบ้านพัก วันที่ 1 มิถุนายน 
2557 เวลา 06.00 น. และกลับถึงบ้านพักวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 22.00 น.  
 
1 มิย. 57  2 มิย. 57  3 มิย. 57   4 มิย. 57 
ออกจากบ้านพัก         กลับถึงานพัก 
เวลา 06.00 น.   ช่วงเวลาแข่งขันกีฬา      22.00 น. 
     
                3 วัน 16 ชั่วโมง  
   

ให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่ออกจากบ้านพัก วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 06.00 น. ถึง วันที่ 2 
มิถุนายน 2558 เวลา 06.00 น. เป็น 1 วัน เริ่มแข่งขันกีฬาวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 
2558 เวลา 06.00 น. เป็น 1 วัน และวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 22.00 
น. เป็น 1 วัน กับอีก 16 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นเป็น 3 วันกับ 16 ชั่วโมง เศษของวันคือ  16 ชั่วโมงเกิน 12 
ชั่วโมงถือว่าเป็น 1 วัน เศษให้ปัดทิ้ง 
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ดังนั้น นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ 4 วัน (1 วัน เปน็ 
24 ชั่วโมง  และ 16 ชั่วโมงเกิน 12 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน เศษไม่น ามาคิดปัดทิ้ง) 
    (2) อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศ (เหมาจ่าย)ให้นับตั้งแต่เวลาหนังสือเดินทาง
จากประเทศไทย จนถึงเวลาประทับตราเข้าประเทศไทย การคิดเบี้ยเลี้ยงในอัตราเหมาจ่ายให้เบิกจ่าย
ได้ไม่เกินอัตรา นี้โดยเทียบต าแหน่ง ดังนี้ 

 

เปรียบเทียบต ำแหน่งและอัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปต่ำงประเทศ (เหมำจ่ำย) 
ประเภทต ำแหน่ง อัตรำ (บำท:วัน:คน) 

ระดับ 8 ลงมา 2100 
ระดับ 9 ขึน้ไป 3100 

 
 
 ตัวอย่างการนับเวลาค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศ (เหมาจ่าย) 
 

นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการร่วมประชุมแนวปฏิบัติการส่ง
เอกสารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคารออมสินผ่านระบบอิเล็กทรอนิค ณ ประเทศ
เวียดนาม  โดยศึกษาดูงานก าหนดวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการตั้งแต่
วันที่ 24-27 มีนาคม 2557 ซึ่งออกเดินทางจากบ้านพัก วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 07.00 น. และ
กลับถึงบ้านพักวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 20.30 น. ทั้งนี้ เวลาประทับตราหนังสือเดินทางออกจาก
ประเทศไทย เวลา 11.45 น. และเวลาประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย เวลา 15.45 น.  
24 มีค. 57  25 มีค. 57  26 มีค. 57   27 มีค. 57 
ออกจากบ้านพัก         กลับถึงานพัก 
เวลา 07.00 น.           19.30 น. 
 
            ช่วงเวลาดูงานในเวียดนาม 
  
ประทับตราหนังสือเดินทางออก     ประทับตราหนังสือเดินทางเข้า 
จากประเทศไทยเวลา 11.45 น.     ประเทศไทยเวลา 15.45 น. 

       ได้ 3 วัน  4  ชั่วโมง      
 

     (2.1) การนับเวลาเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ ดังนี้ 
      - เริ่มนับค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงจากเวลา 11.45 น. ตาม เวลาที่ประทับตรา
หนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย คือ วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 11.45 น.  
      - สิ้นสุดการนับเวลาค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงตามเวลาที่ประทับตราหนังสือเดิน
ทางเข้าประเทศไทย คือวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 15.45 น. 
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ดังนั้น รวมนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศได้ 3 วัน 4 ชั่วโมง นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค มี
สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ 3 วัน เศษ 4 ชั่วโมงไม่ถึง 12 ชั่วโมงปัดท้ิง 
 
ตัวอย่างการนับเวลาเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ กรณีลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติราชการ 

 
 ให้นับเวลาเพื่อค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออก
จากประเทศไทย ถึงเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติราชการตามค าสั่ง  
 นายก าลัง แข็งแรงดี ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยก าหนดการประชุมเริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – วันที่ 2 
เมษายน 2557 เวลา 16.30 น. โดยนายก าลัง แข็งแรงดีได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนวันที่ 3-5 เมษายน 
2557 และได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2557 – 5 เมษายน 
2557 ทั้งนี้ เวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย คือ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 
เวลา 22.30 น. และเวลาที่ประทิบตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 
เวลา 08.30 น. 

 
29 มีค.57 30 มีค.57  31 มีค.57   1 เมย. 57   2 เมย.57   3 เมย.57    4 เมย. 57    5 เมย.57 
 
 
        เริ่มประชุม      สิ้นสุดประชุม    
      เวลา 08.30 น.     เวลา 16.30 น.  
     
      
          
           ชว่งเวลาการประชุม                             ลาพักผ่อน      
  
ประทับตราหนังสือเดินทางออก     ประทับตราหนังสือเดินทางเข้า 
จากประเทศไทยเวลา 22.30 น.     ประเทศไทยเวลา 08.30 น. 
                       ได้ 3 วัน  19  ชั่วโมง  
 
      (2.2) การนักเวลาเพ่ือค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ เป็นดังนี้ 
      - เริ่มนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยง ตั้งแต่เวลาที่ประทับตราหนังสือ
เดินทางออกจากประเทศไทย วันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 22.30 น 
      - สิ้นสุดการนับเวลาค านวณเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ เป็นเวลาสิ้นสุดการ
ประชุมตามก าหนดการ คือ วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 16.30 น.  
      - วันลาพักผ่อนไม่น ามาค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ลา
พักผ่อนในวันที่ 3-5 เมษายน 2557 
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รวมนับเวลาเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศได้ 3 วัน 19 ชั่วโมง  
 
 ดังนั้น นายก าลัง แข็งแรงดี มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ 4 วัน 
และเศษของวัน 19 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมงถือเป็น 1 วัน  
 

หมำยเหตุ กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ ดังนี้  
 1.  ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือ
ร้านค้าเรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 4,500.00 บาทต่อคน  
 2. ค่าท าความสะอาดเสื้อผ้า ส าหรับระยะเวลาที่เกิน 7 วัน ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 
500.00 บาทต่อคน  
 3. ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ 500.00 บาทต่อคน 
ค่าใช้จ่ายตาม 1 – 2 ให้คิดค านวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จ านวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใด จะน ามา
สมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
  4.2.4.2 ค่าเช่าที่พัก  การเบิกค่าท่ีพักเดินทางไปราชการผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าที่พักได้
ต่อเมื่อต้องพักแรมเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 คืน  ได้แก่ 
   4.2.4.2.1 มีสิทธิเบิกได้ในกรณีท่ีผู้เดินทางจ าเป็นต้องพักแรม 
   4.2.4.2.2 กรณีท่ีผู้เดินทางมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติ
ราชการ เพราะมีเหตุผลส่วนตัวและมีเหตุจ าเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่ม
ปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวไม่เกิน 1 วัน 
   4.2.4.2.3 กรณีท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการในท้องที่ท่ีมีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวและจ่ายค่าที่พักสูงกว่าอัตราที่ก าหนด ให้หัวหน้างานระดับไม่ต่ ากว่าคณบดีใช้ดุลยพินิจ
อนุมัติให้เบิกจ่ายเพ่ิมข้ึนได้ไม่ เกิน 25% ของอัตราดังกล่าว 
   4.2.4.2.4 กรณีการเดินทางเป็นหมู่คณะ ต้องจ่ายอัตราค่าท่ีพัก ดังนี้ 
    - ผู้เดินทางจะต้องเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกัน จะเลือกเบิกในลักษณะที่
คนหนึ่งเบิกจ่ายจริงคือพักโรงแรมอีกคนเบิกเหมาจ่ายไม่ได้  
    - การเข้าพักโรงแรมผู้เดินทางจะต้องเข้าพักคู่เท่านั้น ยกเว้นผู้เดินทางเหลือเศษ
เป็นคี่หรือมีเหตุไม่เหมาะสมที่จะพักร่วมกัน   เช่น ต่างเพศที่มิใช่คู่สมรส , ระดับหัวหน้าที่มีสิทธิเบิก
ต่างอัตรากัน หรือเป็นโรคติดต่อ ร้ายแรง เป็นต้น  
    - ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปสามารถเลือกพักเดี่ยวได้การพัก 
หมายเหตุ กรณีการพักแรมห้ามมิให้เบิกจ่ายได้ ได้แก่ การพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมที่
ส่วนราชการจัดหาที่พักไว้ให้แล้ว 
 
 เปรียบเทียบต าแหน่งกับอัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ (เบิกเหมาจ่าย) 

ประเภทต ำแหน่ง อัตรำ (บำท:วัน:คน) 
ระดับ 8 ลงมา 800 
ระดับ 9 ขึน้ไป 1200 
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หมำยเหตุ ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  

 
 เปรียบเทียบต าแหน่งกับอัตราค่าเช่าที่พักในประเทศเบิกจ่ายจริง 

ประเภทต ำแหน่ง 
ห้องพักเด่ียว (บำท:

วัน:คน) 
ห้องพักคู ่

(บำท:วัน:คน) 
ระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า 1500 850 
ระดับ 9  หรอืด ารงต าแหน่งพิเศษ หรอืเทียบเท่า 2200 

 
1200 

 
ระดับ 10 ขึน้ไป หรือด ารงต าแหน่งพิเศษหรือเทียบเท่า 2500 1400 

หมายเหตุ แนบหลักฐานคือ ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งรายการของโรงแรม-Folio  
 ตัวอย่างการค านวณอัตราค่าที่พักเดินทางไปราชการในประเทศ 
 
 

 การเบิกค่าที่พักเดินทางคนเดียว กรณีเดินทางก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพ่ือปฏิบัติราชการ
ตามค าสั่ง  
 นายปิติ  ตื่นตันใจ  ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุมที่ กทม. ในวันที่ 1-3 
มกราคม 2558 เริ่มเดินทางวันที่ 1 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. (ซึ่งเดินทางล่วงหน้าเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในวันที่ประชุม 1 คืน) โดยถึงท่ีพักเวลา 20.30 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2558 เริ่มประชุม
วันที่ 2 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยเดินทางกลับวันที่ 3 มกราคม 2558 ถึงเวลา 
20.30 น.   
 
 
1 มค.58                              2 มค. 58          3 มค.58 
เริ่มเดินทาง                           เริ่มประชุม           ถึงท่ีพัก 
08.30 น.                          08.30 – 16.30 น.         020.30 น. 
     
      
      
                   
                                                   นับได้ 2 คืน 

ดังนั้น นายปิติ  ตื่นตันใจ  มีสิทธิเบิกค่าที่พักตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางก่อนล่วงหน้า 
1 วัน คือ วันที่ 1 มกราคม 2558 และวันที่ 2 มกราคม 2558 ได้ 1 คืน รวมมีสิทธิเบิกได้ 2 คืน 
 
 
 ตัวอย่างการค านวณอัตราค่าที่พักเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ 
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 การเบิกค่าที่พักเป็นหมู่คณะ กรณีเดินทางหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ 1 วัน ให้เบิก
ได้ตามค าสั่ง  
 นายมานะ อดทน ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการกับพวกร่วมกัน 5 คน ในวันที่ 1-4 
ธันวาคม 2557 โดยเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ถึงสถานท่ีพักวันที่ 2 
ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. พร้อมเข้าร่วมประชุม เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  จากนั้นเดินทาง
กลับในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 07.00 น. ถึงบ้านพักเวลา 20.00 น. ถือว่าพักค่าแรม 2 คืน ใน
คืนวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ผู้ร่วมเดินทางประกอบด้วยผู้หญิง 2 คน มีผู้ชาย 3 คน ซึ่ง 1 คนมี
ต าแหน่งเป็นหัวหน้าส านักงานมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
1 ธค.57          2 ธค.57                       3 ธค. 57               4 ธค.57 
ออกเดินทาง        เริ่มประชุม                  กลับถึงท่ีพัก    
17.00 น.      เวลา 08.30 น.                 เวลา 20.00 น.  
     
      
           
  
                                      ได้ 2 คืน  3  ชั่วโมง  
 
 
 

ดังนี้ ค่าที่พักผู้มีสิทธิขอเบิกได้ในคืนวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 (เบิกได้ 2 คืน) เพราะวันที่ 2 
ไม่สามารถกลับบ้านพักได้ทันจึงเดินทางกลับบ้านพักในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 07.30 น. และ
สิทธิตามระเบียบฯ เบิกค่าที่พักหลังเสร็จภารกิจได้ 1 คืน ส าหรับในการพักแรมผู้หญิงกับผู้หญิงพัก
รวมกันได้ 1 ห้อง ส่วนผู้ชายพักรวมกันได้ 1 ห้อง และอีก 1 ห้อง ให้สามารถพักเดี่ยวได้ (ในต าแหน่งที่
เหมาะสม)  แต่ไม่เกินอัตราค่าที่พักคู่ หรือผู้ร่วมเดินทางไปราชการ 2 คน เป็นผู้หญิง 1 คน ผู้ชาย 1 
คน ซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะไม่ใช้คู่สมรสกันให้แยกห้องพักเดี่ยวได้ 2 ห้อง หรือผู้ร่วมเดินทางเป็น
ผู้หญิง 2 คน ผู้ชาย 2 คน แต่มีคนใดคนหนึ่งมีโรดติดต่อร้ายแรง ให้สามารถเบิกจ่ายค่าที่พัก 3 ห้อง ได้
ในอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด 

 
 

เปรียบเทียบอัตรำค่ำที่พักในต่ำงประเทศเบิกจ่ำยจริง 
 

ระดับ           ต าแหน่ง 
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค 

เดี่ยว คู ่ เดี่ยว คู ่ เดี่ยว คู ่
ต ำแหน่งท่ัวไป  
- ระดับปฏิบัติการ,ช านาญงาน และ 
อาวุโส 
ต ำแหน่งวิชำกำร  
-ระดับปฏิบัติการ, ช านาญการ, ช านาญการพิเศษ  

 
 
 

7,500 
 

 
 
 

5,200 
 

 
 
 

5,000 
 

 
 
 

3,500 
 

 
 
 

3,100 
 

 



 42 
 

ต ำแหน่งอ ำนวยกำร  
- ระดับตน้ 
 
 
 

    

ระดับ           ต าแหน่ง 
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค 

เดี่ยว คู ่ เดี่ยว คู ่ เดี่ยว คู ่
ต ำแหน่งท่ัวไป  
-ระดับทกัษะพเิศษ  
ต ำแหน่งวิชำกำร  
-ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวฒุิ  
ต ำแหน่งอ ำนวยกำร  
-ระดับสูง  
ต ำแหน่งบริหำร 
-ระดับตน้ และสูง 

 
 
 
 
10,000 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ตัวอย่างการค านวณอัตราค่าที่พักเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ 
 

 การเบิกค่าที่พัก กรณีลาพักผ่อนก่อนการปฏิบัติราชการให้เบิกได้ตามค าสั่ง  
 นายอุดร  ทิศเหนือ  ได้รับอนุมัติให้ไปประชุมเพ่ือเสนอผลงานวิชาการท่ีประเทศมาเลเซีย 
โดยก าหนดการประชุมเริ่มวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 
16.30 น. โดยนายอุดร  ทิศเหนือ ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มกราคม 2558 
และได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเสนอผลงานในวันที่ 20-25 มกราคม 2558 ทั้งนี้ นายอุดร ทิศเหนือ 
เดินทางออกจากประเทศวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. และเดินทางกลับเข้ามาประเทศ
ไทย ในวันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. 

 
 
20 มค.58       21 มค.58        22 มค.58     23 มค.58        24 มค.58          25 มค.58 
                เริ่มประชุม    เสริจสิ้นการประชุม    

      08.30 น.      เวลา 16.30 น.  
 

      
         ช่วงลาพักผ่อน                         ช่วงประชุม 
    
               
 
           ได้ 2 คืน   
     เดินทางออกจากประเทศไทย          เดินทางกลับถึงประเทศไทย 
          เวลา 14.00 น.                   เวลา 15.00 น.  
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 สิทธิการเบิกค่าที่พักของนายอุดร ทิศเหนือ ตั้งแต่วันเดินทางออกจากประเทศไทย เวลา 
14.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2558 กลับเข้าประเทศไทยวันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. 
นับเวลาค่าที่พัก 2 คืน 
  4.2.3.3 คาพาหนะ ได้แก่ 
   - ค่าพาหนะประจ าทาง  ผู้มีสิทธิเบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัดไม่เกินสิทธิของตน
การลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนการปฏิบัติราชการหรือหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการให้เบิกค่าพาหนะ 
ดังนี้ 
   - เดินทางตามเส้นทางที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการในช่วงระหว่างลากิจหรือลา
พักผ่อน โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
- เดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการในช่วงเวลาการลา ให้เบิกค่าพาหนะได้
เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติราชการ 
 
 
 ตัวอย่างการเบิกค่าพาหนะประจ าทาง กรณีลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการและ
เดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฎิบัติราชการในช่วงเวลาดังกล่าว 
 
 นายปัญญา  อ่อนดี อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รับอนุมัติให้ลาพักผ่อนในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 
2558 โดยนายปัญญา อ่อนดี ได้รับอนุมัติให้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อประชุม
เสร็จได้มีภารกิจส่วนตัวในจังหวัดปทุมธานี โดยเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดปทุมธานี
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  

ดังนนั้น สิทธิการเบิกค่าพาหนะประจ าทางเริ่มจากอุบลราชธานีไปถึงกรุงเทพมหานคร  
และจากกรุงเทพมหานครถึงอุบลราชธานี ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 นายปัญญา อ่อนดี ไม่
สามารถเบิกค่ารถประจ าทางจากกรุงเทพมหานครไปยังปทุมธานีได้เพราะถือว่าออกนอกเส้นทางท่ี
ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการ แต่ให้เบิกค่าจ่ายในวันเดินทางกลับได้ตามที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง 
   4.2.3.3.1การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ได้แก่ 
    - สิทธิการเดินทางโดยสารเครื่องบิน เปรียบเทียบต าแหน่งและชั้นในการโดยสาร
เครื่องบิน 
 

เปรียบเทียบต าแหน่งและชั้นในการโดยสารเครื่องบิน 
 

ระดับต ำแหน่ง สิทธิกำรเดินทำง 

ระดับ 8 ลงมาถึงระดับ 6 หรือเทยีบเท่า ช้ันประหยัดหรือช้ันต่ าสดุ  
ระดับ 9 หรือเทียบเท่า ช้ันธุรกิจหรือช้ันระหว่างช้ัน 1 กับช้ันประหยัด 
ระดับ 10 ข้ึนไปหรือต าแหน่งเทียบเท่า ช้ัน 1 (First Class) 
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หมายเหตุ กรณีท่ี 1 ข้าราชการระดับต่ ากว่า 6 ลงมาหากประสงค์จะเดินทางโดยสารเครื่องบิน ต้องท า
บันทึกขออนุมัติจากหน้าส่วนราชการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติให้เดินทางโดยสาร
เครื่องบินได้ แต่ทั้งนี้ต้องเบิกจ่ายได้เท่ากับสิทธิภาคพ้ืนดิน  

กรณีท่ี 2 ข้าราชการระดับต่ ากว่า 6 ลงมา ได้รับค าสั่งจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปราชการเร่งด่วนโดยให้โดยสารเครื่องบินได้ แต่ต้องท าบันทึกขออนุมัติ
เดินทางไปราชการโดยสารเครื่องบินเร่งด่วนพร้อมเหตุผลการได้ให้ไปราชการเร่งด่วน สามารถเบิกจ่าย
โดยสารเครื่องบินได้เนื่องจากได้ตามอัตราจ่ายจริงเนื่องจากได้รับค าสั่งให้ไปเป็นกรณีพิเศษ เช่น ได้รับ
ค าสั่งให้เดินทางไปราชการในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เพ่ือประชุมในเวลา 08.30 น – 16.30 น. ของ
วันที่ 20 มีนาคม 2558 และต้องเดินทางกลับในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 18.15 น.  
 

4.2.3.3.2 ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบิน ต้องประกอบด้วย 
      - กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อน : ให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็น
หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินตามที่บริษัทออกให้   
      - กรณีจ่ายเป็นเงินสด : ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน และแสดงรายละเอียดการ
เดินทาง  
      - กรณีซ้ือ E-TICKET : ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง 
(Itinery Receipt) โดยจะต้องระบุรายละเอียดดังนี้ 

- ชื่อสายการบิน   -  วันที่ออก   
- ชื่อ/สกุลของผู้เดินทาง  -  ต้นทางแลปลายทาง 

 - เลขที่เที่ยวบิน   - นและเวลาที่เดินทาง  
- จ านวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ   
- จ านวนเงินรวม  

 
      - ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ตัวอย่าง เช่น SEAT (ค่าจองที่นั่ง), INSA 
AirAsia In (ค่าประกันเพ่ิม), Value Added tax (ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมที่คิดจากค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้), 
Processing fee 
หมำยเหตุ กรณีหลักฐานประกอบการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินโดยสารสูญหาย      ให้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ขอส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) จากสายการบินหรือตัวแทน
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และผู้เดินทางรับรองในเอกสารว่า “ข้าพเจ้าชื่อ...........สกุล........ขอรับรอง
ว่าหากพบฉบับจริงจะไม่น ามาเบิกจ่ายแก่ทางราชการอีก” แล้วลงนามรับรอง 
 2. กรณีที่ไม่สามารถขอส าเนาได้ ให้ผู้เดินทางท าหนังสือรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงสาเหตุ
ที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) นั้นสูญหายและไม่อาจขอส าเนาได้พร้อมลงนาม
รับรอง  
 
 ซึ่งทั้ง 2 กรณี ผู้เดินทางต้องขออนุมัติให้ใช้ส าเนาเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินได้จาก
ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้างานคลัง 
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   4.2.3.3.3 การเบิกค่าพาหนะเดินทางภายในต่างประเทศ ได้แก่ 
    - ค่าพาหนะเดินทางภายในต่างประเทศให้ใช้พาหนะประจ าทาง และเบิกจ่ายได้
เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด 
    - หากเส้นทางนั้นไม่มีพาหนะประจ าทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานให้ใช้พาหนะรับจ้างได้ โดยแจงเหตุผลและความจ าเป็นในการ
ขอเบิก 
    - ส าหรับหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน : ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก 
111  
  4.2.4.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย ได้แก่ 
   4.2.4.3.1 ค่าเครื่องแต่งตัวส าหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่ 
 

ค่าเครื่องแต่งตัว าหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
 

ข้ำรำชกำร อัตรำ (บำท : คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ หรือต าแหน่งระดับ ๕ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๑ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศ
ตรี ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจตรี ลงมา 

7,500 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ขึ้นไป ต าแหน่งประเภท 
วิชาการระดับช านาญการ ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร หรือต าแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการ
อัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท 
นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจ
โท ขึ้นไป 

9,000 

 
   4.2.4.3.2 ค่าเครื่องแต่งตัวส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศประจ า ได้แก่ 

 

4 ผู้เดินทำงไปรำชกำรประจ ำในต่ำงประเทศ 
อัตรำส ำหรับประเทศ (บำท : คน) 
ประเภท ก. ประเภท ข. 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือต าแหน่ง ระดับ ๕ 
ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือผู้ช่วย ผู้พิพากษา 
หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๑ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี 

40,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
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นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการต ารวจ 
ซึ่งมียศพันต ารวจตรีลงมา 

คูส่มรส 

บุตร 

25,000 

14,000 

18,000 

9,000 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ขึ้นไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญ การพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือ
ต าแหน่งระดบั ๖ ถึงระดับ ๙ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการ ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ถึงชั้น ๓ 
ขั้นต่ํา หรือ ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ถึง
ชั้น ๔ หรือ ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท 
นาวาอากาศโท ถึงยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือนาวา
อากาศเอก พิเศษ หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพัน
ต ารวจโท ถึง พันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจ
เอกพิเศษ 

คู่สมรส  
บุตร 

45,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

15,000 

32,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

10,000 

 
 
 

ผู้เดินทำงไปรำชกำรประจ ำในต่ำงประเทศ 
อัตรำส ำหรับประเทศ (บำท : คน) 
ประเภท ก. ประเภท ข. 

ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือต าแหน่งระดับ 
๑๐ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ ตุลา
การซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือข้าราชการ 
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการ ต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรีขึ้นไป 

คู่สมรส  
บุตร 
 

60,000 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 

18,000 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

15,000 
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   4.2.4.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง
ตามท่ีหน่วยงานเรียกเก็บ ดังนี้ 
-ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ เล่มละ 1,000 บาท 
-ค่าธรรมเนียมการเข้าประเทศ (VISA) 
-ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน 
-ค่าภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
-ค่าธรรมเนียมการรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศส าหรับประเทศที่ก าหนดให้รับวัคซีน
ก่อนเดินทางเข้าประเทศ ทั้งนี้หากมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว 
   4.2.4.3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงโดยเป็นดุลพินิจของ 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้แก่  
    - ค่าของขวัญที่มอบให้บุคคลส าคัญในต่างประเทศตามประเพณีและเพ่ือกระชับ
สัมพันธไมตรี โดยพิจารณาถึงกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับสิทธิในการรับมอบ(ถ้ามี) 
    - ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เฉพาะเรื่องราชการเร่งด่วน และมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งเพ่ือประโยชน์มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 
    - ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรสาร เฉพาะเรื่องราชการเร่งด่วนและความจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 
    - ค่าไปรษณียภัณฑ์ เฉพาะไปรษณียภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานที่น า
กลับมาปฏิบัติงานและไม่สามารถน ากลับมาพร้อมการเดินทางได้ 
 
- ส ำหรับหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำยใช้ในกำรเดินทำงไปรำชกำร ได้แก่ 
 1. บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
 2. บันทักข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 
 3. หนังสือเชิญจากหน่วยงาน  
 4. ใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 5. ใบเสร็จรับเงิน 
 6. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 กรณีเดินทางคนเดียว และ
ส่วนที่ 2 กรณีเดินทางหมู่คณะ  
 7. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (แบบ บก111)  
 8 หนังสืออ่ืนที่สามารถน ากลับมาแสดงในการประกอบการเบิกจ่ายได้ 
 
(หมำยเหต ุระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และการ
เขียนรายงานหลังกลับจากราชการกรณีหมู่คณะให้ใช้ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ส าหรับผู้
ร่วมเดินทางเป็นหมู่คณะในช่องค่าที่พักของแต่ละคน พร้อมแนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 
111) กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ตามหนังสือที่ กค 0530.4/ว 1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 
2545 กรมบัญชีกลาง) 
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 4.2.5 ขั้นตอนการขออนุมัติและการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดท าบันทึกขอ
อนุมัติเดินทางไป

ราชการ  

*ในบันทึกต้องระบุชื่อ-
สกุล ต าแหน่ง ขอผู้
เดินทางไปราชการ วัน
เดือนปีที่เดินทางไปและ
กลับ สถานที่ที่เดินทางให้
ชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติ
หลักการ ดังนี้ 
- หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุม/รายงานการเชิญ
ประชุมหรือหนังสืออย่าง
อ่ืนที่บ่งบอกเรื่องที่จะ
เดินทาง 
- ใบประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 
- แนบสัญญายืมเงิน 2 
ฉบับ  (กรณียืมเงิน)  

*หลังจากกลับจากเดินทางไป
ราชการเรียบร้อยแล้วผู้
เดินทางต้องจัดท าบันทึกขอ
อนุมัติเบิกจ่ายภายใน 15 วัน 
เพ่ือส่งใช้ลูกหนี้เงินยืม (กรณี
ยืมเงิน) กองคลังด าเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่าย 
ดังนี้ 
- บันทึกขออนุมัติเดินทาง 
- บันทึกขออนุมัติเบกจ่าย 
- หนังสือเชิญเข้าร่วมชุม /
หรือหนังสืออ่ืน 
-ใบประมาณการค่าใช้จ่าย 
- แบบรายงาน 8708 ส่วนที่ 
1 กรณีเดินทางคนเดียว ส่วน
ที่ 1และ 2 กรณีเดินทางเป็น
หมู่คณะ พร้อมลงนามการ
จ่ายเงิน 
- ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 
(กรณีจ่ายจริง) ถ้าเหมาจ่าย
ไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน 
- แบบ บก 111 (กรณีไม่
เรียกใบเสร็จรับเงินได้) 
- หลักฐานที่อ่ืนเพิ่มเติม เช่น 
รายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 

กองคลังตรวจสอบ
หลักฐานการขออนุมัติ 
พร้อมส่งหัวหน้างาน 
ก่อนน าเสนอผู้มี
อ านาจลงนามอนุมัติ 

ผู้มีอ านาจลง
นามอนุมัติ 

เจ้าหน้าที่จ่ายเช็คติดต่อ
ผู้ขอเบิกรับเช็ค 

กรณียืมเงินให้ส่งผู้จัดลูกหนี้เพ่ือ
ตัดลูกหนี้เงินยืม หากไม่ยืมเงิน

ให้จ่ายเช็คคืนผู้ขอเบิก 
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4.2.6 ขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกจ่ายจากคณะ/ส านัก/วิทยาลัยและส่วนกลางส านักงานอธิการบดี 

 
ผู้ขอเบิก คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน ส่วนกลำงส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 4.2.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ UBUFMIS  จากการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายตามที่
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบโปรแกรม UBUFMIS 
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและวิธีท าตามขั้นตอนในระบบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอการขออนุมัติ
หลักการ การขออนุมัติและเบิกจ่าย การโอนงบประมาณตามหมวดรายจ่าย การตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือ และการจัดท ารายกงานการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขอเดินทางไปราชการ ซึ่งรูปแบบการจัดการ
กับหน้าจอเมนูของระบบ UBUFMIS มีดังต่อไปนี้  
 

บันทึกขอเบิกจ่าย เอกสาร
ประกอบการ

เบิกจ่าย 

ธุรการคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 

คณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
ควบคุมงบประมาณท่ีขอเบิก 

บันทึกผูกพันและเบิกจ่าย (U) 
เอกสารประกอบ 

การเบิกจ่าย 

ธุรการคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
ส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงกองคลัง 

บันทึกขอเบิกจ่าย 
เอกสารประกอบการ

เบิกจ่าย 

ธุรการกองคลังลงรับเอกสาร 

หน่วยควบคุมฯ
ตรวจสอบความ

ถูกต้อง 

             เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย 

บันทึกผูกพันและ
เบิกจ่าย (F, U) 

เสนอหัวหน้างานลงนามตรวจสอบความถูกต้อง 

ธุรการเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

หน่วยฎีกาจัดท าใบสั่งจ่าย 
เช็คสั่งจ่าย 

ธุรการเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

เคาว์เตอร์แจ้งเจ้าหนี้รับเช็ค 
    ส่งงานประสาน
ประสานเจ้าหนี้ ณ 

กทม. งานบัญชี 
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1 

  4.2.7.1 หน้าจอการบันทึกผูกพัน กรณีที่ผู้ขอเบิกจัดท าบันทึกขออนุมัติเดินทางไป
ราชการมายังกองคลัง งานบริหารทั่วไปรับเอกสารส่งให้หน่วยควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือท าการ
ตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องและจัดท าบันทึกในระบบหน้าจอ UBUFMIS พร้อมกรอกรายการใน
ช่องสีขาว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 หน้าจอบันทึกผูกพัน (ตามบันทึกข้อความ แบบ ม.อบ.กง.-16) 
1. เลขท่ีคุมยอดผูกพัน   เมื่อท าการบันทึกจะได้เลขที่ F อัตโนมัติ 
2. วันที่คุมยอดผูกพัน   วันที่ที่ผูกพันปัจจุบัน 
3. ประเภทเรื่อง    BG 
4. ประเภทเรื่องย่อย   BG01 
5. เลขท่ีอ้างอิง    ใส่เลขท่ี ศธ หรือชื่อหน่วยงานก็ได้ 
6. วันที่เอกสารอ้างอิง   วันที่ตามบันทึกข้อความเดินทางไปราชการ 
7. วิธีด าเนินการ    ใส่อื่น 

1 

2 

3 

4 

5 
6
3 

7 8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 17 
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8. เรื่อง     หัวข้อเรื่องการเดินทางไปราชการเก่ียวกับ.......... 
9. รายละเอียด    เป็นการการเพ่ิมเติมส่วนของ “เรื่อง” ไปที่ไหน..... 
10. ปีงบประมาณ    ปีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
11. แหล่งเงิน    เลือก 2 เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
12. หน่วยงาน    หน่วยงานที่ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
13. โครงการย่อย   เลือกตามรหัสโครงการที่หน่วยงานขออนุมัติ 
14. กิจกรรม    เลือกกิจกรรมที่แผนจัดตั้งให้กับหน่วยงาน 
15. งบรายจ่าย    เลือกหมวดรายจ่าย “ค่าใช้สอย” 
16. รายการรายจ่าย   เลือกรายการค่าใช้จ่ายย่อยของ “งบรายจ่าย” 
17. จ านวนเงิน    ใส่ยอดเงินที่ขออนุมัติเดินทางตามประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

 
  4.2.7.2 เมื่อกรอกรายละเอียดครบทั้ง 15 ข้อแล้ว จากนั้นท าการบันทึกได้เลขท่ี F 
พร้อมคัดลอกเลขที่ F  

 

 
 
ภำพที่ 2  หน้าจอการบันทึกผูกพัน (F)  
 

คัดลอก F 

บันทึก 
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  4.2.7.3 วางเลขที่ F ในหน้าจออนุมัติผูกพัน ติ๊กช่องค าว่า “อนุมัติ” แล้วกดบันทึก  
พร้อมสั่งพิมพ์ใบอนุมัติผูกพัน  
 

 
 
ภำพที่ 3 หน้าจอการอนุมัติผูกพัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../มีต่อ 4.2.7.4 สั่งพิมพ์ใบอนุมัติผูกพัน... 

วาง F 

บันทึก 

สั่งพิมพ์ 
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  4.2.7.4 สั่งพิมพ์ใบอนุมัติผูกพันแนบกับต้นเรื่องขออนุมัติในหลักการ เพ่ือให้ผู้มีอ านาจ
ลงนามอนุมัติ  
 

 
 
ภำพที่ 4  หน้าจอสั่งพิมพ์ใบอนุมัติผูกพัน 
 
 4.2.8 หน้าจอบันทึกเบิกจ่าย กรณีท่ัวไป ให้ท าการเรียกเลขที่ (F) จากการท าในขั้นตอน 
4.2.7.1 ในช่อง “อ้างอิงเลขท่ีคุมยอดผูกพัน” จากนั้น ท าการใส่รายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 1 
“รายละเอียดใบเบิก” ให้ครบทุกช่อง แล้ไปยังส่วนที่ 2 “รายการ” ไปยังส่วนที่ 3 “รายการหัก” (ถ้า
มี) หากไม่มีให้ข้ามไปเลือกส่วนที่ 4 “รายการสั่งจ่าย”  
 
 
 
 
 

../มีต่อ 4.2.8.1 หน้าจอบันทึกเบิกจ่าย กรณีท่ัวไป.. 

พิมพ ์
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  4.2.8.1 หน้าจอบันทึกเบิกจ่าย กรณีทั่วไป โดยจะต้องค้นหาเลขที่ F เพ่ือมาเลือกส่วนที่ 
1 ให้ครบ  
 

 
 
ภำพที่ 5 หน้าจอบันทึกเบิกจ่าย กรณีทั่วไป ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 รำยละเอียดใบเบิก 
  1. อ้างอิงเลขท่ีคุมยอดผูกพัน  กรอกเลขที่ F ตามภาพที่ 3 
  2. เลขท่ีเอกสาร    ใส่หน่วยงานหรือเลขที่ ศธ 
  3. เจ้าหนี้    เลือกประเภทเจ้าหนี้สั่งจ่าย 
  4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1% การเดินทางไปราชการไม่มีภาษี ไม่ต้องใส่ 
  5. เลขที่อ้างอิง เล่มที่ใบส่งของ อ้างการส่งใช้ใบส าคัญหรือไม่ใส่ก็ได้ 
 
 
 
 

 
 

 
 

.../มีต่อ 4.2.8.2 ท าการบันทึกเรียบร้อยแล้วได้เลขที่ (U).. 

ค้นหา F 

ส่วนที่ 1 

1 3 4 5 
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  4.2.8.2 ท าการบันทึกเรียบร้อยแล้วได้เลขที่ (U)  คัดลอกเลขท่ี (U) ไปยังหน้าจอ 
“อนุมัตเิบิกจ่าย”  
 

 
 
ภำพที่ 6 หน้าจอบันทึกเบิกจ่าย กรณีทั่วไป 
 ส่วนที่ 2 รำยกำร 
  6. รายการรายจ่าย ระบบจะขึ้นโดยอัตโนมัติ แล้วให้กรอกจ านวนเงินตามที่ขอเบิกจ่าย
จริงช่อง “จ านวนเงินตัดงบ” 
  7. รายการรายจ่ายรายการที่ 2 ใส่จ านวนเงินตามที่ขอเบิกจ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก 

คัดลอก U 

6 

7 

ส่วนที่ 2 
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  4.2.8.3 กรณีส่วนที่ 3 รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากการเดินทางไปราชการไม่มี
รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฉะนั้นจึงไม่การด าเนินการ 
 

 
 
ภำพที่ 7 หน้าจอบันทึกอนุมัติเบิกจ่าย กรณีทั่ไป 
 
ส่วนที่ 3 รำยกำรหัก 
 8. ประเภทเจ้าหนี้ เลือกเจ้าหนี้ แต่เนื่องจากการเดินทางไปราชการไม่มีรายการหัก 
 
 
 

 
 
 
 
 

.../มีต่อ 4.2.8.2 4.2.8.4 วางเลขที่ U แล้วเลือกรายการ “อนุมัติ”... 

ส่วนที่ 3 

8 
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  4.2.8.4 วางเลขที่ U แล้วเลือกรายการ “อนุมัติ” และติ๊กเบิกครั้งสุดท้าย ท าการบันทึก
อนุมัติเพ่ือท าการสั่งพิมพ์ 
 

 
 
ภำพที่ 8  หน้าจอบันทึกอนุมัติเบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 

 

วาง U 

บันทึก 

ติ๊กอนุมัติ และเบกิจ่ายครั้งสุดท้าย สั่งพิมพ์ 

ส่วนที่ 4 

9 
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  4.2.8.5 สั่งพิมพ์ใบรายงานอนุมัติและเบิกจ่าย เพ่ือแนบกับต้นเรื่องเบิกจ่าย 
 

 
 
ภำพที่ 8 หน้าจอสั่งพิมพ์ใบ “รายงานผูกพันและเบิกจ่าย” 
 
ส่วนที่ 4 รำยกำรสั่งจ่ำย 
 9. รหัสประเภทการสั่งจ่ายเลือก CQ กรณีสั่งจ่ายเช็ค และเลือก AV กรณีตัดลูกหนี้เงินยืม 
 
 4.2.9 หน้าจอบันทึกผูกพันและเบิกจ่าย กรณีท่ัวไป (F, U) หลังจากท่ีผู้เดินทางไปราชการ
ด าเนินการท าบันทึกขออนุมัติในหลักการเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ขอเบิกเร่งจัดท าบันทึกเบิกจ่ายค่าเดินทาง
ไปราชการตามแบบฟอร์ม 8708 โดยไม่ชักช้า และแนบหลักฐานการขอเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
ให้ครบถ้วน จากนั้นผู้ตรวจสอบเอกสารจะด าเนินการบันทึกหน้าจอบันทึกผูกพันและเบิกจ่าย กรณี
ทั่วไป   
  4.2.9.1 เข้าสู่หน้าจอบันทึกผูกพันและเบิกจ่าย (กรณีเบิกจ่ายทั่วไป) โดยกรอก 
รายละเอียดให้ครบตามช่องว่างสีขาว ตามภาพที่ 9  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. ประเภทเรื่อง    BG 
2. ประเภทเรื่องย่อย   BG01 
3. เลขท่ีเอกสารอ้างอิง   ใส่เลขท่ี ศธ หรือชื่อหน่วยงานก็ได้ 
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4. วันที่เอกสารอ้างอิง   วันที่ตามบันทึกข้อความเดินทางไปราชการ 
5. วิธีด าเนินการ    ใส่อื่น 
6. เรื่อง     หัวข้อเรื่องการเดินทางไปราชการเก่ียวกับ.......... 
7. รายละเอียด    เป็นการการเพ่ิมเติมส่วนของ “เรื่อง” ไปที่ไหน..... 
8. ปีงบประมาณ    ปีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
9. แหล่งเงิน    เลือก 2 เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
10. หน่วยงาน    หน่วยงานที่ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
11. โครงการย่อย   เลือกตามรหัสโครงการที่หน่วยงานขออนุมัติ 
12. กิจกรรม    เลือกกิจกรรมที่แผนจัดตั้งให้กับหน่วยงาน 
13. งบรายจ่าย    เลือกหมวดรายจ่าย “ค่าใช้สอย” 
 

 
 
ภำพที่ 9 หน้าจอบันทึกผูกพันและเบิกจ่าย (กรณีเบิกจ่ายทั่วไป) ประกอบด้วย 4 ส่วน  
 

กรอกตามช่องว่างสีขาว 

1 2 

3 

5 

4 
6 7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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  4.2.9.2 หน้าจอบันทึกเบิกจ่าย กรณีทั่วไป หลังจากจัดท ารายละเอียดตามข้อ 4.8.3.1 
เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้จัดท าในหน้า “รายการใบเบิก” ส่วนที่ 1 ดังนี้ 
 

 
 
ภำพที่ 10 หน้าจอการ 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดใบเบิก 
1. เลขท่ีเอกสาร   ใส่เลขท่ี ศธ หรือชื่อหน่วยงาน 
2. เจ้าหนี้   เจ้าหนี้สั่งจ่ายเช็คหรือตัดลูกหนี้เงินยืม 
3. ประเภทเจ้าหนี้  เลือกประเทภเจ้าหนี้ 01 
4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%   ไม่ต้องใส่เพราะการเดินทางไม่มีค านวณภาษี 
5. เล่มที่ใบส่งของ  ใส่ค าว่า ส่งใช้ใบส าคัญ หรือ ส/ช 
 
 

ส่วนที่ 1 

1 2 3 4 5 
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  4.2.9.3 ส่วนที่ 2 เลือกท ารายการในช่อง “รายการ” เพ่ือกรอกจ านวนเงินตามที่
เบิกจ่ายจริงตามรายงานค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามแบบ 8707 ในส่วนที่ 1 กรณีเดินทางคน
เดียว และส่วนที่ 2 กรณีเดินทางหลายคน ดังนี้ 
 

 
 
ภำพที่ 11 ส่วนที่ 2 
1. รายการรายจ่าย  เลือกรายการที่ผู้ขอเบิกไปราชการ 
2. จ านวนเงิน   ได้จากช่อง “จ านวนเงินตัดงบฯ” 
3. จ านวนเงินตัดงบฯ  ค่าใช้จ่ายจริงในการเดินทางไปราชการ 
4.จ านวนเงินไม่รวมภาษี  จะข้ึนโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ในช่องจ านวนเงินตัดงบฯ 
5. จ านวนเงินภาษี  การเดินทางไปราชการไม่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

1 2 3 4 5 
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  4.9.2.4 ส่วนที่ 3 เพื่อท าการเลือกช่องรายการช่อง “รายการหัก”  ซึ่งการเดินทางไป
ราชการจะไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
  

 
 
ภำพที่ 12 หน้าจอการบันทึกผูกพันและเบิกจ่าย กรณีท่ัวไป ในส่วนของ “รายการหัก” 
ส่วนที่ 3 รายการหัก 
 1. ประเภทการหัก  การเดินทางไปราชการไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยช่องรายการนี้จะไม่ใส่ 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

1 
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 4.2.10 การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการหลังจากเดินทางไปปฏิบัติราชการแล้ว เมื่อผู้ขอ
เบิกจัดท าเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายเงิน แต่ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายสูงว่าการขออนุมัติในหลักการ (F) ทั้งนี้ผู้ขอ
เบิกต้องจัดท าบันทึกขออนุมัติเพ่ิมวงเงินจากเดิม ซึ่งในการขออนุมัติเพ่ิมวงเงินระบบ UBUFMIS มี
ขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบ ดังนี้ 
  4.2.10.1 หน้าจอบันทึกผูกพันเพิ่มเติมให้ค้นหาจากเลขท่ี F ที่ได้ท าการขออนุมัติผูกพัน
ก่อนการเดินทางไปราชการแล้ว ในช่อง “อ้างอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน” จะพิมพ์เลขที่ F ในช่อง”อ้างอิง
เลขที่คุมยอดผูกพัน” หรือจะดับเบิ๊ลคลิ๊กเพ่ือค้นหาก็ได้ 
 

   
 
ภำพที่ 18 หน้าจอบันทึกผูกพันเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ F 

ค้นหาเลข F 

เลือกรายการจ่าย 
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  4.2.10.2 เลือกตามช่อง “รายการรายจ่าย” ที่จะขอเพ่ิมเติมวงเงิน เลือกหมวดหมวด
รายจ่ายที่ขออนุมัติเพ่ิมเงิน และใส่จ านวนเงินที่ขออนุมัติเพ่ิมเติม แล้วท าการบันทึกจะได้เลขที่ (A)  
 

 
 
ภำพที่ 19  บันทึกผูกพันเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

บันทึก 

เลือกรายการจ่าย 

 เลขที่ A 

สั่งพิมพ์ 
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  4.2.10.3  คัดลอกเลขที่ A ไปวางในหน้าจออนุมัติผูกพันเพ่ิมเติม ติ๊กช่อง “อนุมัติ” แล้ว
ท าการบันทึกพร้อมสั่งพิมพ์ใบอนุมัติผูกพันเพ่ิมเติม 

 

 
 
ภำพที่ 19 หน้าจออนุมัติผูกพันเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

บันทึก เลือกรายการจ่าย 

เลือกรายการจ่าย 
สั่งพิมพ์ 
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  4.2.10.4 สั่งพิมพ์ใบบันทึกผูกพันเพิ่มเติมเพ่ือแนบในต้นเรื่องเบิกจ่าย  

  

 
 
ภำพที่ 20 หน้าจอใบสั่งพิมพ์ 
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 4.2.11 หลังจากเดินทางไปราชการกลับจากราชการแล้ว ผู้ขอเบิกท าบันทึกขออนุมัติ
เบิกจ่ายเพ่ือใส่ใช้เงินยืม (กรณียืมเงิน) หรือสั่งจ่ายเป็นเช็คคืนให้ผู้เดินทาง (กรณีไม่ได้ยืมเงิน) ซ่ึง
ผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเห็นว่าเงินดังกล่าวมีงบประมาณคงเหลือจึงท าการโอน/ยืม/คืนเงิน
งบประมาณ คืนให้หน่วยงานผู้ขอเบิก ดังต่อไปนี้ 
  4.2.11.1 หน้าจอบันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (ภายใน- 
หน่วยงาน) กรณีท่ีมีเงินคงเหลือแล้วไม่ท ารายการติ๊กอนุมัติครั้งสุดท้ายเพ่ือคืนเงินให้หน่วยงานในขณะ
จัดท าหน้าจอบันทึกเบิกจ่าย กรณีท่ัวไป จึงได้มาจัดท าบันทึกการโอน/ยืม/คืนงบประมาณ
ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ ส่วนผู้โอนกับส่วนผู้รับโอน 
 

 
 
ภำพที่ 21 หน้าจอการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (ภายในหน่วยงาน) (ข้อ 4.2.11.1) 
 
 ส่วนที่ 1 ส่วนผู้โอน 
  1. ระหว่างงบรายจ่าย  ให้ติ๊ก  
  2. ปีงบประมาณ   ปีงบประมาณท่ีด าเนินการปัจจุบัน 

1 2 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

8 
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  3.แหล่งเงิน   เลือก 2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
  4.หน่วยงาน   รหัสหน่วยงานที่ท าการโอนเงิน 
  5.งาน/โครงการ   รหัสแผนงาน/โครงการ 
  6.กิจกรรม   รหัสโครงการบริหารจัดการ 
  7.หมวดรายจ่าย   หมวดงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 
  8.จ านวนเงินโอน   ใส่จ านวนเงินที่จะท าการโอน  
 
 

4.2.11.2 แสดงบันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณในส่วนขอผู้รับโอน 
พร้อมอนุมัติยืนยันการโอน จะได้เลขท่ี C 
 

 
 
ภำพที่ 22 หน่วยการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ ในส่วนผู้รับโอน 
 

ติ๊กยันยืน 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

เลขที่ C 
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 ส่วนที่ 2 ผู้รับโอน 
  9. แหล่งเงิน   แหล่งเงิน 2 เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  10. หน่วยงาน  รหัสหน่วยงานที่ขอโอนต้องตรงกับผู้โอน 
  11. แผนงานโครงการ รหัสแผนงานผู้รับโอน 
  12. งาน/โครงการ รหัสแผนงานของโครงการต้องโอนให้ตรงกับผู้โอน 
  13. กิจกรรม  รหัสกิจกรรมที่ผู้รับโอนต้องตรงกับผู้โอน 
  14. หมวยรายจ่าย รหัสรายจ่ายที่จะโอนของงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ) 
 4.2.12 จากการที่หน่วยงานได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ ตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรซึ่งการตรวจสอบงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
คงเหลือใน “รายงานการสรุปผลงบประมาณคงเหลือ” หน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบในหน้าจอ
ต่อไปนี้ 
  4.2.12.1 มนูหน้าจอเลือก ระบบงาน UBU-MIS เพ่ือตรวจสอบรายงานงบประมาณ
คงเหลือ โดยดับเบิ้ลคลิ๊ก “ระบบงาน UBU-MIS เลือก “งานการติดตามงบประมาณ” และเลือก
“รายงานสรุปงบประมาณคงเหลือ” 
 

 
 
ภำพที่ 23 หน้าจอตรจสอบรายงาน UBU-MIS 

ดับเบิ๊ลคลิ๊ก 

เลือกกลุ่มงานติดตามฯ 

เลือกรายงานสรุปผลฯ 
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  4.2.12.2 หน้าจอรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ เพ่ือต้องการตรวจสอบเป็น
ประจ าเดือนหรือเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้มีงบประมาณในการใช้จ่ายอย่างเพียงพอ 

 

 
 
ภำพที่ 24 หน้าจอรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ ประกอบด้วย 
 1. ปีบริหารงบประมาณ  ปีงบประมาณปัจจะบัน 
 2. ปีงบประมาณ   ปีที่กองแผนงานจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่าย 
 3. แหล่งเงิน   แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 4. หน่วยงานย่อย   ชื่อหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 
 5. หน่วยงาน   ชื่อหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี 
 6. กองทุน   กองทุนบริหาร 
 7. กิจกรรม   รหัสกิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณ 
 8. งาน/โครงการ   รหัสโครงการที่จัดตั้งตามแผนงบประมาณ 
 9. โครงการย่อย   รหัสโครงการที่ที่ย่อยจาก ข้อ 8 จัดตั้งตามแผนงบประมาณ 
 10. งบรายจ่าย   หมวดรายจ่ายที่ต้องการตรวจสอบยอดคงเหลือ 
 11. วันที่เอกสาร   วันที่ต้องการค้นรายงานคงเหลือจากเริ่มต้นถึงวันที่สุดท้าย 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

สั่งวิวเพื่อตรวจสอบฯ 
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  4.2.12.3 วิวดูรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือตามหน่วยงานที่ตนเองดูแล เพ่ือ
ไมใ่ห้ใช้จ่ายเกินงบประมาณ ซึ่งจะดูที่ช่องงบประมาณคงเหลือผูกพัน ทั้งนี้ผู้ดูแลงบประมาณของ
หน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบเงินคงเหลือได้เป็นประจ าหากต้องดูยอดงบประมาณ 

 

 
 
ภาพที่ 25 วิวตรวจสอบรายงานสรุปยอดคงเหลือ 
 
 
 
 
 

เงินคงเหลือหลังผูกพัน 
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4.3 วิธีกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรที่มีควำมพึงพอใจ 

 เนื่องจาก หน่วยควบคุมและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินงบประมาณภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าที่ที่ส าคัญต้องค านึงถึงการให้บริการ ค าแนะน า ค าปรึกษา วิธีการ
เสนอแนะ ตอบปัญหา มีไหวพริบโต้ตอบตรงประเด็น  หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกองคลังเพ่ือให้เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ไม่ว่าจะใช้ช่องทางผ่านระบบ Internet  
เชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งทุกอย่างสามารถส่งแสดงความคิดเห็นของแต่ละคน โดยผ่าน
ช่องทางให้เลือกหลายช่องทาง เช่น telephone , g-mail , google drive , line or social 
network ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ ที่ส าคัญการให้บริการกับผู้ขอใช้บริการต้อง
ได้รับความประทับใจ ได้ข้อมูลที่แม่นย า ถูกต้อง ทันใจ ตรงเวลา และมีจิตบริการที่ดีโดยสร้างความ
เป็นกันเองเพ่ือให้ผู้ขอใช้บริการอยากที่จะมาขอใช้บริการตลอดไป    
4.4  วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 4.4.1  คณะ/ส านัก/วิทยาลัยและส่วนกลาง มีความร่วมมือกันจัดท าคู่มือการตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นในแนวทางเดียวอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 4.4.2  ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในนโยบายขององค์กรอย่างชัดเจน 
 4.4.3  หน่วยงานรับข้อมูลข่าวสารได้ทันทีจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถส่งข้อมูลทันเวลา 
 4.4.4  ผู้มารับบริการได้รับความเชื่อถือและประทับใจในการบริการที่ดี 
 
4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 

 เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรสูงสุด เกิดความ
เชื่อถือและถูกต้องตามวิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรมและนามธรรม สามารถอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่แอบอ้างบิดเบือนให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ   โดยยึดถือระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
ประกาศ หนังสือสั่งการ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
4.6 จรรยำบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน  

ผู้ปฏิบัตงานมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
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5.1 ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงแก้ไข 
 

ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงแก้ไข 

1.ผู้ขออนุมัติ/เบิกจ่ายไม่ปฏบิัติตามระเบยีบว่า
ด้วยการเดินทางไปราชการ 

 

1.1 การเดินทางไปราชการจัดท าบันทึกขออนุมัติ
เดินทางล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด   
 

1.1 ให้ค าแนะน าปรึกษากับผูเ้ดินทางจัดท าบันทึกขออนุมัติ
เดินทางไปราชการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการเพราะ
หากไดร้ับอนุมัตลิ่าช้าอาจเกดิเหตกุารณไ์ม่คาดคิดและท าใหผู้้
เดินทางเสียสิทธิในการเบิกจ่ายได ้

1.2 การลงนามในสัญญายมืเงินทดรองจ่ายเพื่อ
ขออนุมัติค่าเดินทางไปราชการ  ลงนามไม่
ครบถ้วน   

1.2 ผู้ยืมเงินควรตรวจสอบความเรียบร้อยการลงนามใน
เอกสารก่อนส่งมายังกองคลังเพื่อให้ไม่ต้องส่งเอกสารกลับไป
แก้ไข 

1.3 การขอนุมัติเดินทางไปราชการเมื่อเสร็จสิ้น
ภาระกิจแล้วไม่ด าเนินการเบิกจ่ายทันทีหรือไม่
ปฏิบัติตามระเบียบระทรวงการคลงัก าหนด จาก
การไม่ทราบระเบียบว่าด้วยการยมื/คืนเงินทด
รองราชการ 

1.3 ผู้ปฏิบัติงานฯ ต้องตดิตามทวงถามและเร่งรัดการเบิกจ่าย 
และผู้ขออนุมตัิเดินทางไปราชการต้องตระหนักถึงความมีวินัย
ในการเบิกจ่ายทันทีเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจ เพื่อไม่เกิน
ระยะเวลาที่กระทรวงการคลังก าหนด หากพ้นก าหนดอาจ
ต้องถูกหักเงินเดือนหลังจากถูกทวงถามครบ 3 ครั้ง  

1.4 การแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ข้อท่ี 41  

1.4 สร้างความเข้าใจ  เช่น แจ้งผู้เบิกจ่ายให้ตรวจสอบและ
แก้ไขก่อนการน าส่งกลับคืนกองคลัง เมื่อพบว่าการแนบ
เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 
 

 
ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงแก้ไข 

1.5 ความไม่เข้าใจในเรื่องการขอใบเสรจ็ค่าที่พัก
เดินทางไปราชการปกติกับการเดนิทางไป
ราชการเพื่อฝึกอบรม สมัมนา ศึกษาดูงานฯ
เพราะคดิว่าการเดินทางไปฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน สามารถเหมาจ่ายได้จงึไม่ขอ
ใบเสร็จรับเงินค่าที่พักจากการไม่ทราบระเบียบ
หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 2 
หลักฐานการจ่าย ข้อ 41 

1.5 ผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ควรสอบถามกับผู้ให้
ค าแนะน าในการเบิกจ่ายก่อนการเดินทางหากไมเ่ข้าใจในเรื่อง
ของเอกสารแนบเบิกจ่าย 

1.6 การประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางมี
การประมาณการไว้ต่ าไป  

1.6 ให้หน่วยงานสอบถามจากสถานท่ีพักหรือท่ีที่จะเดินทาง
ไปราชการใหเ้ป็นไปตามความจริงหรือประมาณการไม่เกิน 
20% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพราะหากขออนุมัตไิว้ไม่
เพียงพอจะต้องเสียเวลาในการในการช้ีแจง 
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ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงแก้ไข 

1.7 หน่วยงานหรือผู้ขอเบิกยังไมม่คีวามรู้ ความ
เข้าใจในกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติที่เพียงพอ 
 

1.7 เจ้าหน้าที่ผู้ท าบันทึกขอเบิกจา่ยหากมีความไมเ่ข้าใจ 
สามารถโทรศัพท์สอบถามกับผูต้รวจเอกสารหรือผูม้ีความรู้
ความช านาญด้านระเบียบ เพื่อใหค้ าแนะน า ปรึกษา แก้ไข 
หรือร่วมแชร์ประสบการณ์ระหว่างผู้ตรวจสอบเอกสารกับผู้ขอ
เบิกเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

1.8 การส่งเอกสารจากหน่วยงานภายนอกมีการ
จัดเรยีงตามเลขลงรับจากน้อยไปหามาก หรือไม่
เรียงเอกสารให้เป็นระบบระเบยีบที่ดี 

1.8 ธุรการหน่วยงานควรจดัท าขั้นตอนการปฏิบตัิงานอย่างมี
ระบบระเบียบมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ผูร้ับเอกสารตรวจสอบตาม
เลขท่ีจากน้อยไปหามากได้อย่างรวดเร็ว 

1.9 การขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตวัไปราชการไม่
ระบุช่ือ สถานท่ี หมายเลขทะเบียนรถยนต์และ
เหตุผลความจ าเป็นที่ชัดเจน  

1.9 ผู้เดินทางไปราชการจะต้องจัดท าบันทึกขออนุมัติใช้
รถยนต์ส่วนโดยระบุช่ือเจ้าของรถ หมายเลขทะเบียน เส้นทาง
เดินการเดินทางวันเวลา สถานท่ี และแจ้งเหตุผลให้ชัดเจน
ป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายลว่งหน้า 

 
ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงแก้ไข 

1.10 ผู้ขอเบิกไม่ลงนามรับรองการจ่าย 

เงินสดแล้วในใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน/บิล
เงินสด 

1.10 ผู้ขอเบิกได้รับใบเสรจ็รับเงิน/ใบส าคญัรับเงิน/บิลเงินสด 
ต้องลงลายมือช่ือให้เรยีบร้อยทุกฉบับหรือตรวจสอบความ
เรียบร้อยก่อนส่งเอกสารเบิกจา่ย 

1.11 การค านวณค่าที่เบี้ยเลี้ยงเดนิทางไป
ราชการ ผู้ขอเบิกค านวณช่ัวโมงเดนิทางไม่
ถูกต้องตามวันท่ีที่ไดร้ับขออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ 

 

1.11 การค านวณค่าเบี้ยเลีย้งเดินทางไปราชการ มดีังนี ้
    - กรณีพักแรมค านวณ 24 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน เศษเกิน 12 
ช่ัวโมงเป็น 1 วัน ไม่ถึง 12 ช่ัวโมงปัดทิ้ง 

    - กรณีไม่พักแรม ค านวณได้ 12 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน เกิน 6 
ช่ัวโมงได้ครึ่งวัน หากไม่ถึง 6 ช่ัวโมงไม่ให้เบิก หากยังค านวณ
ไม่ถูกให้ถือหลักฐานมาให้ผูต้รวจสอบค านวณให้ถูกต้องก่อนก็
ได ้

1.12 ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไมร่ะบุวัน
เดือนปีจ านวนเงินท่ีเป็นตัวหนังสือ  

1.12 ผู้ขอเบิกต้องใช้ใบรับรองการจ่ายเงินแทน เพราะ
ระเบียบกระทรวงการคลังมรีะบุชัดเจนว่าหลักฐานที่
ประกอบการเบิกจ่ายต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ท้ัง 5 ข้อ ตามข้อ 
41  

1.13 การขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ ผู้ขอเบิกไม่
แนบใบรับรองการขอใช้รถยนตส์่วนราชการ 
กรณีที่งานยานพาหนะไมส่ามารถจัดหารถยนต์
ส่วนราชการได ้

1.13 ผู้ขอเบิกต้องแนบใบขอใช้รถยนต์ส่วนราชการที่งาน
ยานพาหนะไม่สามารถจดัหารถยนต์ส่วนราชการได้เพื่อ
ประกอบกับการขอใช้รถยนตส์่วนตัวไปราชการ โดยหัวหน้า
งานยานพาหนะรับรองว่า “ไม่สามารถจัดหารถยนต์ได้
เนื่องจาก....” 

1.14 หน่วยงานไม่มีการตรวจสอบรายจ่าย
งบประมาณคงเหลือและรายงานการขออนุมัติ
เงินท่ียังค้างเบิกในระบบโปรแกรม UBUFMIS 

1.14 หน่วยงานควรก ากับดูแด ตรวจสอบเงินคงเหลือ หรือ
งบประมาณในการใช้จ่ายตามแผนงบประมาณ ในระบบ 
UBUFMIS เพื่อไม่ใหเ้กิดการใช้จ่ายเงินท่ีเกินงบประมาณที่ไดร้ับ 
และป้องกันการใช้เงินผิดรหสักิจกรรม   
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ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงแก้ไข 

1.15 การขาดความเข้าใจในกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นที่เกีย่วข้อง 

1.15 ผู้ที่มีความรู้ความช านาญในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ควรมีค าแนะน า ปรึกษา หารือ หรือหาแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจะ
ได้ปฏิบตัิที่ถูกต้อง เช่น การฝึกอบรม การประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ (KM)   

1.16 ความเข้าใจที่ผิดว่าการขออนุมัติเดินทางไป
ให้กับผู้เดินทางไปราชการต้องท าในวันเดินทาง
หรือท าย้อนหลังวันเดินทางไปราชการ 

1.16 การเดินทางไปราชการเมื่อทราบล่วงหน้าว่าจะต้อง
เดินทางไปราชการที่ใดแล้ว ผู้เดินทางหรือผู้ท าหน้าท่ีแทนผู้
เดินทางจะต้องท าบันทึกขออนุมัตใิห้ผู้เดินทางอย่างน้อยล่วง
ก่อน 5 วันท าการ ไม่ควรจะท าในวันเดินทางหรือท าย้อนหลัง
เพราะถือว่าไม่ถูกระเบียบ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนท่ีไม่ทราบ
ล่วงหน้ามาก่อนและถูกสั่งด้วยวาจาให้ไปราชการ เมื่อกลับ
จากราชการต้องรีบด าเนินการท าบันทึกขออนุมัติและชี้แจง
เหตุผลโดยไม่ชักช้า 

 
5.2 แนวทำงพัฒนำงำน 
 เพ่ือให้การพัฒนางานเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานจ าเป็นต้องจัด
โครงการอบรมสัมมนา ประชุมเชิงวิชาการ (KM) เพ่ือสร้างความเข้าใจในการตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างคณะ/ส านัก/วิทยาลัยหรือหน่วยงาน เพราะถ้ามี
การร่วมกลุ่มท าความเข้าใจร่วมกันทั้งผู้ขอเบิกเงินและผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเกิดความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติให้เป็นในรูปแบบเดียวกันและน าแนวทางปฏิบัติไปเผยแพร่ให้กับ 
คณาจารย์/บุคลากร/พนักงานของแต่ละหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้สนใจน าความรู้ไปปฏิบัติได้ถูกวิธี  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ให้ผู้เดินทางไปราชการใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่าย
จริงโดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
 5.3.2 การโดยสารเครื่องบินส าหรับผู้เบิกท่ีมีสิทธิเบิกได้ให้ค านึงถึงความเหมาะสม จ าเป็น
และประหยัด เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร 
 5.3.3 ให้ผู้เดินทางเป็นหมู่คณะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในแนวทางเดียวกัน เช่น ค่าท่ีพัก ถ้าเป็น
เพศเดียวกันควรจะพักด้วยกัน เว้นแต่ผู้ร่วมเดินทางเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น เป็นโรคติดต่อ เป็น
ผู้บริหารระดับสูง หรือชายหญิงที่ไม่ใช่คู่สมรส หรือเพศที่ 3 
 5.3.4 การเดินทางไปราชการต่างอ าเภอที่ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงให้เบิกจ่ายได้ครึ่ง
วัน แต่ผู้ขอเบิกอาจไม่เบิกจ่ายได้เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาราชการ คือ 08.30 น. – 
16.30 น 
 5.3.5 ผู้เดินทางควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนหลังเสร็จสิ้นภารกิจ โดยไม่ 
ต้องรอให้ครบ 15 วันตามระเบียบก็ได้ โดยแจ้งผลดีของการเบิกจ่ายก่อนเพ่ือหน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ทันและใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5.3.6 ผู้ขอเบิกควรได้รับค าแนะน า ปรึกษา จากผู้มีประสบการณ์เพ่ือไม่ให้การเบิกจ่ายมี 
ข้อผิดพลาด หรือการแนบหลักฐานการเบิกจ่ายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

5.3.7 ใบเสร็จโดยสารเครื่องบิน ผู้เดินทางควรตรวจสอบสถานที่ที่จะเดินทางเวลาออกเดิน  
ทางไปและกลับวันที่ออกเดินทาง ชื่อ-สกุล จ านวนเงินให้แน่ชัด เพ่ือสามารถค านวณค่าใช้จ่ายตามสิทธิ
ที่ตนพึงได้ได้อย่างถูกต้อง 

5.3.8 การเขียนรายงานเดินทางไปราชการส่วนที่ 1 (แบบ 8708) ใช้เฉพาะการเดินทาง
เพียงคนเดียว ส าหรับส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ให้เขียนรายงานการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ โดย
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบ 8708 หากมีเหตุผลความจ าเป็นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ให้
เพ่ิมเติมในช่องหมายเหตุ 

5.3.9 จัดกลุ่มสัมมนา หรือ KM ระหว่างกองคลังกับคณะ/ส านัก/หน่วยงานให้มีความรู้  
ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติมากยิ่งข้ึน เช่น การสร้างกลุ่มถาม
ตอบระหว่างผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญตอบผ่านออนไลน์มือถือ หรือผ่านช่องทางการโทรศัพท์
พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน  การจัดกลุ่มสัมมนา หรือ KM ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 , ระเบียบว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 , ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งที่
ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ หรือ ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 เป็นต้น เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ถ่องแท้กับ
บุคลากรของหน่วยงานและผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และสามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่าง
ถูกต้องในคราวต่อ ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.4 บรรณำนุกรม 
  

1. ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการจัดท าหนังสือเพ่ือ 
จ าหน่าย กรมบัญชีกลาง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีพ.ศ. 
2552  

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม 
ระหว่างประเทศพ.ศ. 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม  รวบรวมโดยคณะกรรมการจัดท าหน้งสือเพ่ือจ าหน่วย 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจานุเบกษา พ.ศ. 2553 

3. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ รวบรวมโดย คณะกรรมการ 
จัดท าหนังสือเพ่ือจ าหน่าย ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจานุเบกษา พ.ศ. 2551 

4. โปรแกรมระบบแผนงาน งบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน ฯ (ระบบ UBUFMIS)  โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554  

5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2547 , พ.ศ.  2548  และ พ.ศ. 2554  
5.5 ภำคผนวก ก และ ข 
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แบบ 8708 
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อ้ำงอิงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
1. พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่ 

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ (7) พ.ศ.2548 , ฉบับที่ (8) พ.ศ.2553  
2. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502/ว 42  ลว 26 กรกฎาคม 2550  

เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ  

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ทีก่ค 0530.4/ว1177 ลว 11 มค. 2545 เรื่อง แบบใบ

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
6. ที่ กค0409.6/ว24 ลว 20 กพ 2547 การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
7. ที่ กค0409.6/ว73 ลว 22 ตค 2554 เรื่อง หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสาร 

เครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
8. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0409.6/ว 101 ลว 9 กย. 2547 เรื่อง การเบิกจ่าย

ค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 
9. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0602/ว 32 ลว 3 มีค 2537 เรื่อง ซ้อมความ 

เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย เนื่องจากการเดินทางไปราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 

10. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 78 ลว 15 กย. 2549 เรื่อง การ 
เบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 

11. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 71 ลว 22 ตค. 2550 เรื่อง  
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

12. บันทึกขออนุมัติและเบิกจ่าย และแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการแบบ 8708 และแบบ บก 111 
  13. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 
    14. ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560 
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