คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระเบียบกำร
เบิกจ่ำย
หนังสือ
อ้ำงอิง
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

กำรเบิกค่ำเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร / นอกรำชอำณำจักร
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยสัมมนำ / อบรม /
ประชุม
กำรเบิกงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไป
สำนักงำนผู้อำนวยกำรสถำบันวิจยั และพัฒนำ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

สารบัญ
หน้ำ
1. กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
2. กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม/สัมมนำ
3. กำรเบิกทุนอุดหนุนกำรวิจัย

1
38
54

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
พ.ศ.2550
3. พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
4. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
ลักษณะการเดินทาง การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
1. กำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำว
2. กำรเดินทำงไปรำชกำรประจำ
3. กำรเดินทำงกลับภูมิลำเนำ

การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ความหมาย
- กำรปฏิบัตริ ำชกำรชั่วครำวนอกทีต่ ั้งสำนักงำนปกติตำมคำสั่งผู้บังคับบัญชำ หรือ
ตำมหน้ำที่โดยปกติ
- กำรไปสอบคัดเลือก หรือรับกำรสอบสอบคัดเลือกตำมทีไ่ ด้รับอนุมัตจิ ำก
ผู้บังคับบัญชำ
- กำรไปช่วยรำชกำร ไปรักษำกำรในตำแหน่งหรือไปรักษำรำชกำรแทน
- กำรเดินทำงไปรำชกำรระหว่ำงที่ปฏิบัติงำนในประเทศสำหรับผู้ทรี่ ับรำชกำรใน
ต่ำงประเทศ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ชั่วคราว
1. ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง
2. ค่ำเช่ำที่พัก
3. ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเข่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำนสำหรับ
ยำนพำหนะ ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำม และอื่น ๆ ทำนอง
เดียวกัน
4. ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นต้องจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
!!! เบี้ยเลี้ยงเดินทำงให้เบิกได้ในลักษณะเหมำจ่ำยภำยในวงเงินและเงื่อนไขที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด
-

การนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลำที่ออกจำกสถำนที่อยู่ หรือสถำนที่ปฏิบตั ิรำชกำร จนถึงเวลำ
ที่กลับถึงสถำนที่อยู่ หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร
เวลำที่เดินทำงไปรำชกำรในกรณีที่มีกำรพักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วันเศษ
ที่เหลือถ้ำเกิน 12 ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน (กรณีพักค้ำงไม่มีครึ่งวัน)
เวลำเดินทำงไปรำชกำรในกรณีเดินทำงวันเดียว ไม่พักค้ำงแรม ถ้ำคำนวณเวลำได้
เกิน 12 ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน แต่ถ้ำไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงให้คิดเป็น
ครึ่งวัน
กำรเดินทำงไปรำชกำรเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสถำนที่แห่งเดียวกัน ให้เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำงได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมตั ิให้เดินทำง (ม.18 ตำมพระรำช
กฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร)
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อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย
ข้ำรำชกำร
อัตรำ (บำท : คน :
วัน)
ทั่วไป
ระดับปฏิบัติงำน และอำวุโส
240
วิชำกำร
ระดับปฏิบัติกำร ชำนำญกำร และ
อำนวยกำร ชำนำญกำรพิเศษ
ระดับต้น
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือระดับ 8 ลง
มำ
ทั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ
270
วิชำกำร
ระดับเชี่ยวชำญ และทรงคุณวุฒิ
อำนวยกำร ระดับสูง
บริหำร
ระดับต้น และสูง
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือ ระดับ 9
ขึ้นไป
ค่าเช่าที่พัก
ค่ำเช่ำที่ที่พัก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม
การเบิกค่าเช่าที่พัก
- กำรเดินทำงไปรำชกำร ถ้ำจำเป็นต้องพักค้ำงแรมก็สำมำรถเบิกค่ำเช่ำ
ที่พั กได้ในลักษณะ เหมำจ่ำยจริงก็ได้ ภำยในวงเงิน และเงื่อ นไขที่ กระทรวงกำรคลั ง
กำหนด แต่ถ้ำเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่ำเช่ำที่พักในลักษณะเดียวกัน
ทั้งคณะ
- กรณี เดิ น ทำงไปรำชกำรมนท้ อ งที่ มี ค่ ำ ครองชี พ สู งหรื อ เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยว ให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณใช้ดุลยพินิจพิจำรณำอนุมัติให้เบิกจ่ำยค่ำเช้ำที่พักสูงกว่ำ
อัตรำที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีก ไม่กินร้อยละ 25
3

กรณีที่ผู้เดินทางไปราชการไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก
- กำรพักแรมในยำนพำหนะ เช่น กำรเดินทำงโดยรถไฟ ประเภทรถ
นอนปรับอำกำศ ที่ต้องค้ำงคืนบนรถ หรือเดินทำงโดยรถปรับอำกำศในช่วงเวลำกลำงคืน
เป็นต้น
- กำรพักแรมในที่พักซึ่งทำงรำชกำรจัดให้ เช่นบ้ำนพักรับรอง
- ในกำรเดินทำงไปรำชกำรครั้งหนึง่ ถ้ำจำเป็นต้องพักแรมให้เบิกค่ำเช่ำ
ที่พักได้ไม่เกิน 120
วัน (มำตรำ 20 ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526)
- ในกำรเดินทำงไปรำชกำร ถ้ำผู้เดินทำงเจ็บป่วย ต้องพัก
รักษำพยำบำล ให้เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงและค่ำเช่ำที่พักในระหว่ำงนั้นได้ แต่ไม่เกิน 10
วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ แต่ถ้ำแต่ถ้ำไม่มีผเู้ ดินทำงต้องชี้แจงประกอบ (มำตรำ 21
ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526ฯ)
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
1. กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ำยจริง ให้เบิกได้เท่ำที่จำ่ ยจริงไม่เกินอัตรำ ดังนี้
ประเภท

อำนวยกำร
วิชำกำร
ทั่วไป
บริหำร
อำนวยกำร
วิชำกำร
ทั่วไป

ระดับ

ระดับต้น
ระดับปฏิบัติกำร ชำนำญกำร และชำนำญกำรพิเศษ
ระดับปฏิบัติงำน ชำนำญงำน และอำวุโส
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือระดับ 8 ลงมำ
ระดับต้น
ระดับสูง
ระดับเชี่ยวชำญ
ระดับทักษะพิเศษ
หรือตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป

ห้องพักคน
เดียว
(บำท : คน :
วัน)
1,500

ห้องพักคู่
(บำท : คน :
วัน)

2,200

1,200

850
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บริหำร
วิชำกำร

ระดับสูง
2,500
1,400
ระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป
ในกรณีเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะและผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นหัวหน้ำคณะและมีควำม
จำเป็นต้องใช้สถำนที่เดียวกันกับทีพ่ ักเพือ่ เป็นที่ประสำนงำนคณะหรือบุคคลอื่น ให้เบิกค่ำเช่ำที่พักได้เพิ่มขึ้น
สำกรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่ำเช่ำห้องชุดแทนในอัตรำไม่เกินสองเท่ำ
ของอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียวก็ได้

2. กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ประเภท
ทั่วไป
วิชำกำร
อำนวยกำร
ทั่วไป
วิชำกำร
อำนวยกำร
บริหำร

ระดับ
ระดับปฏิบัติงำน ชำนำญงำน และอำวุโส
ระดับปฏิบัติกำร ชำนำญกำร และชำนำญกำรพิเศษ
ระดับต้น
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือระดับ 8 ลงมำ
ระดับทักษะพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ และทรงคุณวุฒิ
ระดับสูง
ระดับต้น และสูง
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือระดับ 9 ขึน้ ไป

อัตรา (บาท : คน : วัน)
800

1,200

ค่าพาหนะ
- กำรเดินทำงโดยปกติให้ใช้พำหนะประจำทำง และให้เบิกค่ำพำหนะได้เท่ำที่จ่ำย
จริงโดยประหยัด
- ในกรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงด้วยพำหนะประจำทำง หรือต้องกำรควำมรวดเร็ว
เพื่อประโยชน์แก่ทำงกำรก็ให้ เดินทำงโดยใช้ยำนพำหนะอื่นได้ แต่ตอ้ งชี้แจง
เหตุผลประกอบในรำยงำนกำรเดินทำง
ค่าพาหนะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ
1. พาหนะรับจ้าง
เช่น รถแท็กซี่ รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง ให้เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริงโดยประหยัด
ภำยใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
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ประเภท
บริหำร

ระดับ
ระดับต้น และระดับสูง

อำนวยกำร

ระดับต้น และระดับสูง

วิชำกำร

ระดับชำนำญกำร ระดับชำนำญกำร
พิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ ระดับทรงวุฒิ

ทั่วไป
ระดับชำนำญงำน ระดับอำวุโส
และระดับทักษะพิเศษ
หรือตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป

วิชำกำร

-

-

หลักเกณฑ์การเบิก
1. ไป – กลับ ระหว่ำงที่พักหรือปฏิบัติ
รำชกำรถึงสถำนีรถประจำทำง/สถำนทีจ่ ัด
ยำนพำหนะเพื่อกำรเดินทำงไปรำชกำร
ภำยใน
จังหวัดเดียวกัน
ถ้ำข้ำมเขตจังหวัด
- เขตติดต่อหรือผ่ำน กทม. เที่ยวละ
ไม่เกินละ 600 บำท
- เขตติดต่อจังหวัดอื่น เที่ยวละ
ไม่เกิน 500 บำท
2. กำรเดินทำงไป – กลับ ระหว่ำงที่พัก
กับสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรมนจังหวัด
เดียวกัน
ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว
3. กำรเดินทำงไปรำชกำรในเขต กทม.

ระดับปฏิบัติกำร

1. เบิกได้เมื่อไม่มีรถประจำทำง
2. กรณีมีรถประจำทำง แต่มีควำมจำเป็น
ต้องใช้รถรับจ้ำง เช่น กรณีมีสัมภำระ
เดินทำงเช้ำตรู่ หรือเดินทำงยำมค่ำคืนให้
ชี้แจงเหตุผล
เพื่อขออนุมัติ และใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
กับระดับ 6 ขึ้นไปได้
กำรเดินทำงไปสอบคัดเลือก/รับกำรคัดเลือก เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงไม่ได้
กรณีมีควำมจำเป็นต้องเดินทำงล่วงหน้ำ หรือไม่สำมำรถเดินทำงกลับที่ตั้งสำนักงำน
เมื่อปฏิบัติรำชกำรเสร็จเพรำะเหตุส่วนตัว เบิกค่ำพำหนะเท่ำที่จ่ำยจริงตำมเส้นทำงที่ได้รับ
คำสั่งให้ไปรำชกำร
กรณีมีกำรเดินทำงนอกเส้นทำงระหว่ำงกำรลำ ให้เบิกค่ำพำหนะเท่ำที่จำ่ ยจริงโดยไม่เกิน
อัตรำตำมเส้นทำงที่ได้รับคำสั่งให้ไปรำชกำร
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2. พาหนะประจาทาง
หมำยควำมถึง รถไฟ รถโดยสำรประจำทำง เรือ เครื่องบิน และยำนพำหนะอื่นใด
ที่ให้บริกำรขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจำโดยมีเส้นทำง อัตรำค่ำโดยสำร และค่ำระวำงที่
แน่นอน
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะประจาทางได้ตามจ่ายจริง โดยประหยัด และไม่เกินสิทธิ์ ดังนี้
ผู้มีสิทธิ
สิทธิการเบิก
รถโดยสาร
รถไฟ
เครื่องบิน
หมาย
ประจาทาง
เหตุ
-วิชำกำร ระดับปฏิบัตกิ ำร
- ทั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
หรือ ข้ำรำชกำร ระดับ 1 – 5
-พนักงำนรำชกำร
(ยกเว้นกลุ่มเชี่ยวชำญ)
-ลูกจ้ำงทุกประเภท

ตำมที่จ่ำยจริง

ตั้งแต่ชั้นที่
2
นั่งนอน
ปรับอำกำศ
ลงมำ

-อำนวยกำร ระดับต้น
- วิชำกำร ระดับชำนำญกำร
และ
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
-ทั่วไป ระดับชำนำญงำน และ
ระดับ
อำวุโส
หรือ ข้ำรำชกำร ระดับ 6 -8
-บริหำร ระดับต้น
- อำนวยกำร ดับสูง
-วิชำกำร ระดับเชีย่ วชำญ และ
ระดับทรงคุณวุฒิ
-ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
หรือ ข้ำรำชกำร ระดับ 9 ขึ้นไป

ตำมที่จ่ำยจริง

ตำมที่จ่ำย
จริง

ตำมที่จ่ำยจริง

ตำมที่จ่ำย
จริง

ไม่มีสิทธิ
(ยกเว้นกรณีที่มี
ควำมจำเป็น
รีบด่วน
เพื่อประโยชน์
แก่ทำงรำชกำร
โดยนั่งชั้นประหยัด
หรือชั้นต่ำสุด และ
ได้รับอนุมัติจำก
หัวหน้ำส่วนรำชกำร)
ชั้นประหยัด หรือ
ชั้นต่ำสุด

ชั้นธุรกิจ
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- ตำมมติ ครม. วันที่ 24 พ.ย. 2552 ขอควำมร่วมมือให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรออก
ระเบียบภำยในให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป เบิกค่ำโดยสำรเครื่องบินในประเทศใน
อัตรำชั้นประหยัด เว้นแต่อธิบดีจะเบิกค่ำโดยสำรเครื่องบินในอัตรำที่ตนมีสิทธิหรือในอัตรำ
ต่ำกว่ำที่ตนมีสิทธิได้รับก็ได้
- กำรเดินทำงซึ่งไม่เข้ำหลักเกณฑ์ข้ำงต้น จะเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ไม่เกินค่ำพำหนะใน
กำรเดินทำงภำคพื้นดินระยะเดียวกันตำมสิทธิซึ่งผู้เดินทำงจะพึงเบิกได้
- กรณีที่ผู้เดินทำงไปรำชกำรมีควำมจำเป็นต้องโดยสำรเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่ำ
สิ ท ธิ จ ะเบิ ก ค่ ำ โดยสำรเครื่ อ งบิ น ในชั้ น สู ง กว่ ำ สิ ท ธิ ไ ด้ เมื่ อ ได้ รั บควำมตกลงจำก
กระทรวงกำรคลัง
3. พาหนะส่วนตัว
หมำยถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมิใช่ของทำง
รำชกำร ทั้งนี้ไม่ว่ำจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทำงไปรำชกำรหรือไม่กต็ ำม ให้เบิกชดเชยใน
ลักษณะ เหมำจ่ำย ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
หลักเกณฑ์
1. ต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจให้เดินทำงไป
รำชกำรโดยพำหนะส่วนตัว และต้องเป็นกำร
เดินทำง
ที่สะดวกและปลอดภัย
2. กำรคำนวณระยะทำงให้ใช้ระยะทำงตำม
เส้นทำง
ของกรมทำงหลวงในเส้นทำงที่สั้นและและตรง
3.กรณีไม่มีเส้นทำงของกรมทำงหลวงและของ
หน่วยงำนอื่น ให้ผู้เดินทำงเป็นผู้รับรองระยะทำง
ใน
กำรเดินทำง

อัตรา
- รถยนต์สว่ นบุคคล กิโลเมตรละ 4 บำท
- รถจักรยำนยนต์ กิโลเมตรละ 2 บำท
ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม
2550
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ค่าใช้จ่ายอื่น
ผู้เดินทำงสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นในกำรเดินทำงได้ โดยประหยัดและ
ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข ดังกล่ำว (ตำมหนังสือกระทรวง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42
ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2550)
- เป็นค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นต้องจ่ำย หำกไม่จ่ำยไม่อำจเดินทำงถึงจุดหมำยแต่ละช่วง
ที่เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร เช่น ค่ำปะยำงรถยนต์ ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง ค่ำผ่ำน
ทำงด่วนฯ เป็นต้น
- ต้องไม่เป็นค่ำใช้จ่ำยที่มีกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งกำรของกระทรวงกำรคลังกำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เช่น ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำครุภัณฑ์
เป็ นต้น ซึ่งต้องปฏิบัติ ตำมกฎหมำย ระเบี ยบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่ งกำร
เหล่ำนั้น
- ต้องไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับเนื้องำนที่ไปปฏิบัติรำชกำร ซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ค่ำฟิล์ม
ถ่ำยรูป (ที่ใช้ในงำนสำรวจข้อมูลตำมหน้ำที่รำชกำรของตน) เป็นต้น
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
ผู้เดินทำงต้องได้รับคำสั่งให้ปฏิบตั ริ ำชกำร ดังนี้
- เดินทำงไปรำชกำรนอกรำชอำณำจักรเพื่อ ปฏิบัติงำน ประชุม เจรจำธุรกิจ
ดูงำน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงอื่นเป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็น
- เดินทำงของผู้รับรำชกำรประจำในต่ำงประเทศ ซึ่งเดินทำงไปรำชกำร ณ ที่ใด ๆ
ในต่ำงประเทศ นอกที่ตั้งสำนักงำน หรือมำยังประเทศไทย
- เดินทำงของผู้รับรำชกำรประจำในต่ำงประเทศซึ่งเดินทำงไปช่วยรำชกำรรักษำ
ในตำแหน่งหรือรักษำรำชกำรแทนต่ำงสำนักงำนในต่ำงประเทศเฉพำะเวลำที่ออกเดินทำง
จำกที่พักซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงำนแห่งเดิมจนถึงที่พักซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหม่
- ถ้ ำ ผู้ เ ดิ น ทำงไปรำชกำรต่ ำ งประเทศชั่ ว ครำวได้ รั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ จำก
ต่ำงประเทศหรือจำกหน่วยงำนใด ๆ ในเรื่อ งค่ำใช้จ่ ำยในกำรเดิ นทำงแล้ วไม่มีสิ ทธิเบิ ก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรอีก แต่หำกควำมช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่ำสิทธิที่จะพึงมี
ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยสมทบได้ตำมเงื่อนไขที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
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ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว
- ค่ำเบี้ยเลีย้ งเดินทำง
- ค่ำเช่ำที่พัก
- ค่ำพำหนะรวมทั้งค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำนสำหรับ
ยำนพำหนะ ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำมและอื่น ๆ ทำนอง
เดียวกัน
- ค่ำรับรอง
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นเนื่องในกำรเดินทำงไปทำงรำชกำร
หลักการนับเวลาสาหรับผู้รับราชการประจาในประเทศไทย
- ให้นับเวลำตั้งแต่ประทับตรำหนังสือเดินทำงออกจำกประเทศไทยจนถึงเวลำที่
ประทับตรำหนังสือเดินทำงเข้ำประเทศไทย
- กรณีมีกำรพักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้ำไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24
ชั่วโมง หำกเศษนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน
- กรณีไม่พักแรม หำกนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงนับได้เกิน 12 ชั่วโมง
ให้นับเป็น 1วัน หำกนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็น ½
วัน
หลักการเบิกเบี้ยเลี้ยง
- ผู้เดินทำงมีสิทธิเลือกกำรเบิกค่ำเบีย้ เลี้ยงจะเบิกลักษณะเหมำจ่ำยหรือเบิกตำมที่
จ่ำยจริงก็ได้ภำยในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงคลังกำหนด แต่เมือ่ เลือกแล้วผู้
เดินทำงจะต้องใช้ลักษณะนั้นตลอดกำรเดินทำง ไม่ว่ำจะเดินทำงไปประเทศเดียว
หรือหลำยประเทศก็ตำม
- กรณีลำกิจ ลำพักผ่อน ต้องออกเดินทำงล่วงหน้ำ ให้นับเวลำตั้งแต่เริม่ ปฏิบัติ
รำชกำร ยกเว้นกรณีผเู้ ดินทำงไปรำชกำรมีเหตุจำเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่
ปฏิบัติรำชกำรก่อนวันเริ่มปฏิบัตริ ำชกำรให้นับเวลำเพื่อคำนวณเบีย้ เลี้ยงก่อนวัน
เริ่มปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวได้ไม่เกินหนึ่งวัน
9

-

กรณีลำกิจ ลำพักผ่อนหลังเสร็จสิน้ กำรปฏิบัตริ ำชกำร ให้ถือสิทธิในกำรเบิกจ่ำย
ค่ำเบี้ยเลี้ยงสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำร

อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่น
1. กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
ประเภทข้าราชการ
1.ทั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ชำนำญงำน และอำวุโส
2. วิชำ ระดับปฏิบัตกิ ำร ชำนำญกำร และชำนำญ
พิเศษ
3.อำนวยกำร ระดับต้น
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือระดับ 8 ลงมำ
1. ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
2. วิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และทรงวุฒิ
3. อำนวยกำร ระดับสูง
4. บริหำร ระดับต้น และสูงหรือตำแหน่งที่
เทียบเท่ำ หรือระดับ 9 ขึ้นไป

อัตรา
(บาท : วัน)
2,100

3,100

2. กรณีเบิกเท่าที่จ่ายจริง ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำภำษี ค่ำบริหำรทีโ่ รงแรม ภัตตำคำรหรือร้ำนค้ำ
เรียกเก็บจำกผู้เดินทำงไปรำชกำรให้เบิกเท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกินวันละ 4,500 บำท
ต่อวัน
2.2 ค่ำทำควำมสะอำดเสื้อผ้ำ สำหรับระยะเวลำที่เกิน 7 วัน ให้เบิกเท่ำที่จ่ำย
จริงไม่เกินวันละ 500 บำทต่อคน
2.3 ค่ำใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมำจ่ำยไม่เกินวันละ 50 บำทต่อคน
ค่ำใช่จ่ำยตำม 2.1 – 2.2 ให้คิดคำนวณเบิกจ่ำยในแต่ละวัน จำนวนเงินส่วนที่
เหลือจ่ำยในวันใดจะนำมำสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้
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หลักการเบิกค่าเช่าที่พัก
1. กรณีผู้เดินทำงไปรำชกำรเบิกค่ำเช่ำที่ พักคนเดียว ให้เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริงไม่
เกินอัตรำค่ำเช่ำที่พัก ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
2. กรณีเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทำงไปรำชกำรเบิกค่ำเช่ำที่พักได้
ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
2.1

ข้าราชการ
1) ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
2) ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ชำนำญกำร
และชำนำญกำรพิเศษ
3) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ชำนำญงำน และ
อำวุโสหรือ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมำ หรือตำแหน่งที่
เทียบเท่ำ

2.2

1) ประเภทบริหำร ระดับต้น และสูง
2) ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
3) ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และทรงวุฒิ
4) ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษหรือ ตำแหน่ง
ระดับ 9 ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ
1) ประเภทบริหำรระดับสูง
2) ประเภทวิชำกำรระดับทรงวุฒิหรือ ตำแหน่ง
ระดับ 10 ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ

2.3

1

เงื่อนไข
- ให้พกั รวมกัน 2คน ต่อ 1 ห้อง
-ให้เบิกค่ำเช่ำที่พกั ได้เท่ำที่จ่ำย
จริงในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคู่ คน
ละไม่เกินร้อยละ 70 ของอัตรำค่ำ
เช่ำห้องพักคนเดียว
- ถ้ำผู้ดำรงตำแหน่งแยกพัก
ห้องพักคนเดียวให้เบิกได้อัตรำ
เดียวกัน
เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่เหมำะสม
จะพักรวมกัน หรือมีเหตุจำเป็นที่
ไม่อำจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิก
ได้เท่ำที่จ่ำยจริงในอัตรำค่ำเช่ำ
ห้องพักคนเดียว
- ให้เบิกค่ำเช่ำทีพ่ ักได้เท่ำที่จ่ำย
จริงในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคน
เดียว
เป็นหัวหน้าคณะ
-หำกมีควำมจำเป็นต้องใช้สถำนที่
ในที่เดียวกันกับทีพ่ ักเพื่อเป็นที่
ประสำนงำนของคระ หรือกับ
บุคคลอื่นให้เบิกค่ำเช่ำที่พักได้
เพิ่มขึ้นสำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง
ในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว
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หรือจะเบิกค่ำเช่ำห้องชุดแทนก็ได้
แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตรำไม่เกิน 2 เท่ำ
ของอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว

1. กรณีลำพักผ่อน ลำกิจ เดินทำงล่วงหน้ำก่อนเริ่มปฏิบัตริ ำชกำร หำกต้องพัก
แรมในท้องที่ที่ปฏิบัติรำชกำรก่อนวันเริ่มปฏิบัติรำชกำร ให้เบิกค่ำเช่ำที่พักก่อนวันเริ่ม
ปฏิบัติรำชกำรได้ไม่เกิน 1 วัน
2. กรณีลำพักผ่อน ลำกิจ เดินทำงหลังปฏิบัตริ ำชกำร ให้ถือสิทธิในกำรเบิกค่ำเช่ำ
ที่พักสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลำปฏิบตั ิรำชกำร
อัตราค่าเช่าที่พัก
ให้เบิกตำมที่จ่ำยจริงไม่เกินเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด ดังนี้
ประเภทข้าราชการ
1. ทั่วไประดับปฏิบัติงำน
ชำนำญงำน และอำวุโส
2. วิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
ชำนำญกำร และชำนำญพิเศษ
3. อำนวยกำร ระดับต้น
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ
หรือตำแหน่งระดับ 8 ลงมำ
1.ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
2. วิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
และทรงคุณวุฒิ
3. อำนวยกำร ระดับสูง
4. บริหำร ระดับต้น และสูงหรือ
ตำแหน่งที่เทียบเท่ำ
หรือตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป

อัตราสาหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ปะเภท ก. ประเภท ประเภท ประเภท ง. ประเภท จ.
ข.
ค.
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
เพิ่มขึ้นจำก เพิ่มขึ้นจำก
7,500
5,000
3,100
ประเภท ก. ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 40 ร้อยละ 25

ไม่เกิน
10,000

ไม่เกิน
7,000

ไม่เกิน
4,500

เพิ่มขึ้นจำก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 40

เพิ่มขึ้นจำก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 40
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ประเภท ก.ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
ลำดับ
ที่
1.
4.
7.
10.
13.
16.
19.
22.
25.
28.
31.
34.
37.
40.
43.
46.
49.
52.

ประเทศ รัฐ เมือง

ลำดับที่

ประเทศ รัฐ เมือง

ลำดับที่

ประเทศ รัฐ เมือง

แคนำดำ
เติร์กเมนิสถำน
ปำปัวนิวกีนี
รำชรัฐลักเซมเบิร์ก
รำชอำณำจักรแดนมำร์ก
รำชอำณำจักรโมร็อกโก
รัฐสุลต่ำนโอมำน
สหพันธ์สำธำรณรัฐยูโกสลำเวีย

2.
5.
8.
11.
14.
17.
20.
23.

เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
มำเลเซีย
รำชรัฐอันดอร์รำ
รำชอำณำจักรนอร์เวย์
รำชอำณำจักรสวำซิแลนด์
โรมำเนีย
สหรัฐอำหรับอิมิเรตส์

3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.
24.

สำธำรณรัฐโครเอเชีย
สำธำรณรัฐตุรกี
สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนแอลจีเรีย
สำธำรณรัฐโปแลนด์
สำธำรณรัฐมอริเซียส
สำธำรณรัฐเยเมน
สำธำรณรัฐโลวีเนีย
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
สำธำรณรัฐแอฟฟริกำใต้
สำธำรณรัฐฮังกำรี

26.
29.
32.

สำธำรณรัฐซิลี
สำธำรณรัฐบัลแกเรีย
สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ติมอร์ –เลสเต
สำธำรณรัฐฟินแลนด์
สำธำรณรัฐมอลตำ
สำธำรณรัฐลิทัวเนีย
สำธำรณรัฐออสเตรีย
สำธำรณรัฐอินเดีย
สำธำรณรัฐไอซ์แลนด์
สำธำรณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)

27.
30.
33.

ไต้หวัน
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ
รำชรัฐโมนำโก
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์
รำชอำณำจักรสวีเดน
สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล
สำธำรณรัฐเกำหลี
(เกำหลีใต้)
สำธำรณรัฐเช็ก
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
สำธำรณรัฐเปรู

36.
39.
42.
45.
48.
51.
54.

สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
สำธำรณรัฐโมซัมบิก
สำธำรณรัฐสโลวัก
สำธำรณรัฐอำเซอร์ไบจำน
สำธำรณรัฐเอสโตเนีย
สำธำรณรัฐไอร์แลนด์
ฮ่องกง

35.
38.
41.
44.
47.
50.
53.
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ประเภท ข.ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
ลำดับ
ที่
1.
4.
7.
10.
13.

ประเทศ รัฐ เมือง
เครือรัฐบำฮำมำส
เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม
รัฐกำตำร์
รำชอิสรำเอล

ลำดับ
ที่
2.
5.
8.
11.
14.

16.
19.

รำชอำณำจักรฮัซไมต์
จอร์แดน
สหรัฐเม็กซิโก
สำธำรณรัฐแกมเบีย

22.
25.

สำธำรณรัฐคีร์กิซ
สำธำรณรัฐคำซัคสถำน

28.
31.

ประเทศ รัฐ เมือง
จอร์เจีย
มำซิโดเนีย
รัฐคูเวต
รำชอำณำจักร
ซำอุดิอำระเบีย
สหพันธ์สำธำรณรัฐไนจีเรีย

ลำดับ
ที่
3.
6.
9.
12.

ประเทศ รัฐ เมือง
จำเมกำ
ยุเครน
รับบำห์เรน
รำชอำณำจักรตองกำ

15.

สหภำพพม่ำ

18.
21.

สำธำรณรัฐกำนำ
สำธำรณรัฐคอสตำริกำ

23.
26.

สหสำธำรณรัฐแทนวำเนีย
สำธำรณรัฐโกตดิวัวร์
(ไอเวอรี่โศส)
สำธำรณรัฐอคนยำ
สำธำรณรัฐจิบูตี

24.
27.

สำธำรณรัฐแคเมอรูน
สำธำรณรัฐชำด

สำธำรณรัฐซิมบับเว
สำธำรณรัฐเซียร์รำลีโอน

29.
32.

สำธำรณรัฐเวเนกัล
สำธำรณรัฐไซปรัส

30.
33.

34.
37.
40.

สำธำรณรัฐตูนิเซีย
สำธำรณรัฐไนเจอร์
สำธำรณรัฐเบลำรุส

35.
38.
41.

36.
39.
42.

43.
46.

สำธำรณรัฐมอลโดวำ
สำธำรณรัฐลัตเวีย

44.
47.

45.
48.

สำธำรณรัฐยูกันดำ
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม

49.
52.
55.
58.

สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ
สำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์
สำธำรณรัฐอิสลำมมอริเตเนีย
สำธำรณรัฐแอฟริกำกลำง

50.
53.
56.

สำธำรณรัฐทำจิสถำน
สำธำรณรัฐบุรุนตี
สำธำรณรัฐประชำชน
บังกลำเทศ
สำธำรณรัฐมำลี
สำธำรณรัฐสังคมนิยม
ประชำธิปไตยศรีลังกำ
สำธำรณรัฐอำร์เมเนีย
สำธำรณรัฐอิรัก
สำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน

สำธำรณรัฐแซมเบีย
สำธำรณรัฐตรินิแดดและ
โตเบโก
สำธำรณรัฐเนปำล
สำธำรณรัฐเบนิน
สำธำรณรัฐปำนำมำ

51.
54.
57.

สำธำรณรัฐอำหรับซีเรีย
สำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน
สำธำรณรัฐอุซเบกิสถำน

17.
20.
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ประเภท ค.ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
ในประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง. และประเภท จ.
ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รับ เมือง ดังต่อไปนี้
1. ญี่ปุ่น
2. สำธำรณรัฐฝรั่งเศส
3. สหพันธ์รัฐรัสเซีย
4. สมำพันธรัฐสวิส
5. สำธำรณรัฐอิตำลี
ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม
2. รำชอำณำจักรสเปน
3. สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
4. สหรัฐอเมริกำ
5. สหรำชอำณำจักรบริเตนใหญ่และไอซแลนด์เหนือ (ประเทศอังกฤษ)
6. สำธำรณรัฐโปรตุเกส
7. สำธำรณรัฐสิงคโปร์
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ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
1. อัตรำค่ำเครื่องแต่งตัวสำหรับข้ำรำชกำร ในลักษณะเหมำจ่ำย
ข้ำรำชกำร
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัตกิ ำร
หรือตำแหน่งระดับ 5 ลงมำ
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ
ประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน อำวุโส และทักษะพิเศษ
(หรือระดับชำนำญงำนขึ้นไป)
ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญ และทรงคุณวุฒิ (หรือระดับชำนำญกำรทั่วไป)
ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น และสูง
ประเภทบริหำร ระดับต้น และสูง
หรือตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ

อัตรำ
(บำท : คน)
7,500

9,000

2. อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการ
ตาม (1.)
เงื่อนไข : ผู้ซึ่งเคยได้รับค่ำเครือ่ งแต่งตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศแล้ว
หรือเงินนองบประมำณ หรือค่ำเครื่องแต่งตัวจำกหน่วยงำนของรัฐ ไม่ว่ำจะเบิกจ่ำยจำกเงิน
งบประมำณ หรือเงินนอกงบประมำณหรือเคยได้รับควำมช่วยเหลือค่ำเครื่องแต่งตัวจำก
หน่ ว ยงำนใดๆ ทั้ งในประเทศและต่ ำงประเทศ มี สิ ท ธิเบิ ก ค่ ำเครื่อ งแต่ งตั ว ได้ เมื่ อ กำร
เดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำวครั้งใหม่ มีระยะห่ำงจำกกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชั่วครำวครั้งสุดท้ำยที่ได้รับค่ำเครื่องแต่งตัวเกินกว่ำ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทำง
ออกจำกประเทศไทย หรือ เมื่ อ กำรเดิ น ทำงไปรำชกำรต่ ำงประเทศชั่ ว ครำวครั้งใหม่ มี
ระยะเวลำเกิน กว่ำ 2 ปี นั บ แต่ วัน ที่ เดิน ทำงกลับ ถึ งประเทศไทยสำหรับ ผู้ที่ รับ รำชกำร
ประจำในต่ำงประเทศ
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ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนือ่ งในการเดินทางไปราชการ
ได้แก่ e-passport visa ค่ำธรรมเนียมสนำมบิน ค่ำพำหนะรับจ้ำงในต่ำงประเทศ
ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงเบิกจ่ำยในงบรำยจ่ำยอื่น
หลักกำรเบิกค่ำรับรอง
1. ผู้เดินทำงซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ให้เบิกค่ำรับรองได้เท่ำที่จ่ำยจริง
ก. ประธำนองคมนตรี หรือองคมนตรี
ข. นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ค. ประธำน หรือรองประธำนของสภำซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติ
ง. ประธำนศำลฎีกำ รองประธำนศำลฎีกำ หรือประธำนศำลอุทธรณ์
2. ผู้เดินทำงนอกจำกข้อ 1. ให้เบิกค่ำรับรองได้เท่ำที่จ่ำยจริงทั้งในกรณีเดินทำง
ไปรำชกำรเป็นคณะหรือเดินทำงไปรำชกำรคนเดียวตำมอัตรำ ดังนี้
กำรเดินทำง
เดินทำงไม่เกิน 15 วัน
เดินทำงเกิน 15 วัน

อัตรำ (บำท)
ไม่เกิน 67,000
ไม่เกิน 100,000

3. กำรเดินทำงไปรำชกำรที่จะเบิกค่ำรับรองตำมข้อ 2. ได้ ต้องเป็นกำรเดินทำง
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. ประชุมระหว่ำงประเทศในฐำนะผู้แทนรัฐบำล ผู้แทนรัฐสภำ หรือ
ผู้แทนส่วนรำชกำรแต่ไม่รวมถึงกำรประชุมหรือกำรสัมมนำทำงวิชำกำร
ข. เจรจำธุรกิจ เจรจำกู้เงินและขอควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศใน
ฐำนะผู้แทนรัฐบำล
ค. ปรึกษำหำรือ หรือเข้ำร่วมกำรประชุมเกี่ยวกับควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐบำลไทยกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ง. เยือนต่ำงประเทศในฐำนะทูตสันถวไมตรี หรือแขกของรัฐบำล
ต่ำงประเทศ
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จ. ร่วมงำนรัฐพิธี ตำมคำเชิญรัฐบำลต่ำงประเทศ
ฉ. จัดงำนแสดงสินค้ำไทย หรือส่งเสริมสินค้ำไทยในต่ำงประเทศ หรือ
ส่งเสริมกำรลงทุนของต่ำงประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมกำรลงทุนของไทยใน
ต่ำงประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว กรณีได้รับความช่วยเหลือ
กรณีผู้เดินทำงได้รับควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนใด
ในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศน้อยกว่ำสิทธิที่พึงได้รับตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงให้เบิกสมทบได้ตำมเงื่อนไข ดังนี้
ประเภท
เครื่องบิน

เบี้ยเลี้ยงเดินทำง
ค่ำอำหำร

ค่ำเช่ำที่พัก

ค่ำพำหนะ
(เดินทำงไป-กลับ
ระหว่ำงสถำนทีอ่ ยู่
ที่พัก หรือสถำนที่

ได้รับควำม
ช่วยเหลือ
-จัดตั๋วให้ไป-กลับ
-ให้ตั๋วเที่ยวเดียว

สิทธิ
งดเบิก
เบิกอีก 1 เที่ยว

- ไม่ออกตัว๋ ให้
- ไม่ออกค่ำใช้จ่ำย
- ออกให้ต่ำกว่ำสิทธิ

เบิกไป-กลับ
เบิกได้
เบิกสมทบ

- จัดทุกมือ้
- จัด 2 มื้อ

งดเบิก
เบิกสมทบ 1 ใน 3

- จัด 1 มื้อ

เบิกสมทบ 2 ใน 3

- จัดที่พกั ให้
- ออกให้ต่ำกว่ำสิทธิ

งดเบิก
เบิกสมทบ

- ไม่ออกค่ำเช่ำที่พัก
- ไม่ออกค่ำใช้จ่ำย
- ออกให้ต่ำกว่ำสิทธิ

เบิกได้
เบิกได้
เบิกสมทบ

เงื่อนไข
แม้ต่ำกว่ำสิทธิก็ต้องงดเบิก
ต้องชั้นเดียวกับที่ได้รับควำม
ช่วยเหลือแต่ไม่เกินสิทธิทพี่ ึง
ได้รับ
ตำมสิทธิของผู้เดินทำง
ตำมสิทธิของผู้เดินทำง
เฉพำะส่วนทีข่ ำดแต่ไม่เกินสิทธิ
ของผู้เดินทำง
ห้ำมเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทำง
ของอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง
เหมำจ่ำย
ของอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง
เหมำจ่ำย
ห้ำมเบิกค่ำเช่ำที่พกั
เฉพำะส่วนทีข่ ำดตำมที่จำ่ ยจริง
แต่ไม่เกินสิทธิ
ตำมสิทธิของผู้เดินทำง
จ่ำยจริงไม่เกินสิทธิ
เฉพำะส่วนทีข่ ำดตำมที่จำ่ ยจริง
แต่ไม่เกินสิทธิ
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ปฏิบัติรำชกำรกับ
สถำนียำนพำหนะ)
ค่ำเครื่องแต่งตัว
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จำเป็นเนื่องในกำร
เดินทำง

- ไม่ออกค่ำใช้จ่ำย
- ออกให้ต่ำกว่ำสิทธิ
- ไม่ออกค่ำใช้จ่ำย
- ออกให้ต่ำกว่ำสิทธิ

เบิกได้
เบิกสมทบ
เบิกได้
เบิกสมทบ

ตำมสิทธิของผู้เดินทำง
เฉพำะส่วนทีข่ ำดแต่ไม่เกินสิทธิ
จ่ำยจริงไม่เกินสิทธิ
เฉพำะส่วนทีข่ ำดตำมที่จำ่ ยจริง
แต่ไม่เกินสิทธิ

ค่าใช้จ่ายข้างต้น ให้เบิกจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น
การเบิกจ่ายเงิน
- แบบรำยงำนกำรเดินทำง
เพื่อขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและเอกสำรประกอบที่ใช้ในกำร
เบิกจ่ำยเงิน ให้เป็นไปตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
- กำรเบิกค่ำเช่ำที่พักเท่ำที่จ่ำยจริง ผู้เดินทำงไปรำชกำรจะใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบแจ้ งรำยกำรโรงแรม หรื อ ที่ พั ก แรมที่ มี ข้ อ ควำมแสดงว่ ำ ได้ รั บ ชำระเงิ น ค่ ำ เช่ ำ ที่ พั ก
เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้ำหน้ำที่รับเงิน ของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี
และจำนวนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรขอ เบิกค่ำเช่ำที่พักก็ได้
- กำรเบิกค่ำเช่ำที่พักในต่ำงประเทศ ผู้เดินทำงจะใช้ใบแจ้งรำยกำรค่ำเช่ำที่พักที่
บันทึกด้วยเครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่ำได้รับชำระเงินจำกผู้เดินทำงแล้ว เป็นหลักฐำนใน
กำรขอเบิกค่ำเช่ำที่พักโดยไม่ต้องมีลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได้
แต่ทั้งนี้ ผู้เดินทำงจะต้องลงลำยมือชื่อรับรองว่ำผู้เดินทำงได้ชำระค่ำเช่ำที่พักตำมจำนวนที่
เรียกเก็บ
- กำรเบิกค่ำเช่ำที่พักในอัตรำห้องพักคู่ที่ผู้เดินทำงไปรำชกำรใช้สิทธิ เบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงอยู่ต่ำงสั งกัดกัน แต่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรำยกำรของ
โรงแรม หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน ให้ผู้เดินทำงฝ่ำยหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ำยหนึ่งใช้สำเนำ
ภำพถ่ำยที่ผู้นั้น รับรองสำเนำถูกต้องโดยให้มีบันทึกแนบท้ำยระบุว่ำรำยกำรใดที่ ฝ่ำยหนึ่ง
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ฝ่ำยใดจะเป็นผู้เบิกฝ่ำยเดียว และรำยกำรใด ทั้งคู่จะเป็นผู้เบิกฝ่ำยละเป็นจำนวนเท่ำใด ทั้ง
ต้นฉบับและฉบับสำเนำภำพถ่ำยและลงมือชื่อของผู้เดินทำงทั้งคู่ในแต่ละฉบับ
-กำรเบิกค่ำเช่ำที่พักกรณีที่เจ้ำภำพผู้จัดประชุมเป็นผู้เรียกเก็บค่ำเช่ำที่พักจำกผู้
เดินทำงไปรำชกำร
โดยตรง ให้ผู้เดินทำงใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรำยกำรที่เจ้ำภำพผู้จัดประชุมได้เรียกเก็บ
ค่ำ เช่ำที่พักเป็นหลักฐำนเพื่อขอเบิกค่ำเช่ำที่พักก็ได้
- กำรเบิกจ่ำยเงินและหลักฐำนกำรจ่ำยซึ่งมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติ
ตำมที่กระทรวงกำร
กำรคลังกำหนด
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
(ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2546 )
การชาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเงินสด
1. กรณียืมเงินทดรองราชการ หรือเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดของราชการ
เพื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศ
(1) กรณีมีหลักฐานการแลกเปลีย่ นเงินกับธนาคาร
มีหลักฐำนกำรแลกเปลี่ยนเงินกับธนำคำร
ให้ถืออัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ข้ำรำชกำร
แลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศกับธนำคำร(อัตรำ
ขำยของธนำคำร) ก่อนออกเดินทำงเป็นอัตรำ
เดียวในกำรคำนวณค่ำแลกเปลี่ยนตลอด
เส้นทำง
มีเงินเหลือ
ให้ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่แลกเปลีย่ นกับ
ธนำคำร (อัตรำซื้อของธนำคำร) เป็นอัตรำส่ง
ใช้เงินยืมที่เหลือ
หลักฐำน
ให้แนบหลักฐำนกำรแลกเปลีย่ นเงินกับ
ธนำคำรประกอบกำรเบิกจ่ำยหรือส่งใช้เงินยืม
ที่เหลือจ่ำย
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(2) กรณีไม่มีหลักฐานการแลกเปลีย่ นเงินธนาคาร
มีหลักฐำนกำรแลกเปลี่ยนเงินกับธนำคำร
ให้ถืออัตรำแลกเปลี่ยนของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (อัตรำขำยของธนำคำร) ณ วัน
ทำกำร 1 วัน ก่อนวันอกเดินทำงเป็นอัตรำ
เดียวในกำรคำนวณค่ำแลกเปลี่ยนตลอด
เส้นทำง
มีเงินเหลือ
ให้ถืออัตรำแลกเปลี่ยนของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (อัตรำขำยของธนำคำร) ณ วัน
ทำกำร 1 วัน หลังวันที่ข้ำรำชกำรเดินทำงกลับ
จำกปฏิบัติรำชกำร เป็นอัตรำกำรคำนวณค่ำ
แลกเปลี่ยนในกำรส่งใช้เงินยืมที่เหลือกลับมำ
หลักฐำน
ให้แนบหลักฐำนกำรแลกเปลีย่ นเงินกับ
ธนำคำรประกอบกำรเบิกจ่ำยหรือส่งใช้เงินยืม
ที่เหลือจ่ำย
(3) กรณีส่งชดใช้เงินยืมที่เหลือ
เกิดผลกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ให้นำส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน
เกิดผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
ให้ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นต้องจ่ำยเนื่อง
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร

2. กรณีมิได้ยืมเงินของทางราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ
กรณีมีหลักฐำนกำรแลกเปลี่ยนเงินกับ
ธนำคำร
ให้ถืออัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ข้ำรำชกำรได้
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (อัตรำขำย
ของธนำคำร) ก่อนออกเดินทำงเป็นอัตรำ
เดียวในกำรคำนวณค่ำแลกเปลี่ยนตลอด
เส้นทำง โดยให้แนบหลักฐำนกำรแลกเปลี่ยน
กับธนำคำรมำประกอบกำรเบิกจ่ำย

กรณีไม่มีหลักฐำนกำรแลกเปลีย่ นเงินกับ
ธนำคำร
ให้ถืออัตรำแลกเปลี่ยนของธนำคำรแห่ง
ประเทศ (อัตรำขำยของธนำคำร) ณ วันทำ
กำร 1 วัน ก่อนวันออกเดินทำงของ
ข้ำรำชกำรเป็นอัตรำเดียวในกำรคำนวณค่ำ
แลกเปลี่ยน
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-

การชาระค่าใช้ในการเดินทางด้วยบัตรเครดิต
1. ให้ผู้เดินทำงสำมำรถใช้บัตรเครดิตในกำรชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรต่ำงประเทศ
2. ให้ใช้อัตรำแลกเปลี่ยนตำมใบแจ้งยอดกำรใช้จ่ำยบัตรเครดิตที่ได้รับแจ้งจำก
ธนำคำรเป็นอัตรำในกำรคำนวณค่ำแลเปลี่ยนในกำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงที่ชำระด้วยบัตรเครดิต
3. โดยให้แนบหลักฐำนใบแจ้งยอดกำรใช้จ่ำยบัตรเครดิตที่ได้รับแจ้งจำก
ธนำคำรประกอบกำรเบิกจ่ำย หรือส่งใช้เงินยืมที่เหลือจ่ำย

-

การขอยืมเงินจากทางราชการ
1. ส่วนรำชกำรพิจำรณำอนุมัติเงินยืมให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศเท่ำที่จำเป็น
2. ให้มีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินก่อนเดินทำง เพื่อไม่ให้เป็นภำระทำงรำชกำร
ในกรณีมีเงินเหลือกลับมำจำนวนมำก
3. เมื่อเดินทำงกลับมำแล้ว ให้ผู้ยืมรีบดำเนินกำรส่งใบสำคัญคู่จ่ำยและเงิน
เหลือจ่ำย (ถ้ำมี) ภำยใน 15 วัน นับจำกวันกลับกลับมำถึง
4. กรณีอยูร่ ะหว่ำงรอรับใบแจ้งยอดกำรใช้จ่ำยบัตรเครดิตของธนำคำรให้รีบ
ดำเนินกำรขอรับเอกสำรดังกล่ำวเพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำยและส่งใบสำคัญคู่
จ่ำยและเงินเหมำจ่ำย (ถ้ำมี) เพื่อหักล้ำงเงินยืม ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่
กลับมำถึง
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แนวทางในการปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
- ในกำรพิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว เพื่อ
ประชุม สัมมนำ หรือดูงำน ให้กระทรวง กรม พิจำรณำอนุมัติเฉพำะกรณีที่จำเป็น และมี
ควำมส ำคั ญ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภำรกิ จ งำนที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง และเพื่ อ ประโยชน์ ในกำร
ปฏิ บั ติ งำนของหน่ ว ยงำนอย่ ำ งแท้ จ ริ ง ตำมแผนกำรปฏิ บั ติ งำนและแผนกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณที่ ส ำนั ก งบประมำณให้ ค วำมเห็ น ชอบแล้ ว โดยให้ ก ำหนดจ ำนวนคน และ
ระยะเวลำเดินทำงให้เหมำะสมตำมควำมจำเป็น และเป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำมำก
ที่สุด
ในกรณีที่ข้ำรำชกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว โดยมิได้กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมถึงเรื่องกำรขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมำณเพื่อนำไปใช้ หรือสมทบในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ส่วน
รำชกำรจะต้องขอทำควำมตกลงกับสำนักงบประมำณ โดยชี้แจงเหตุผลและควำมจำเป็น
และประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ อย่ ำ งชั ด เจน ทั้ งนี้ จะต้ อ งไม่ ซ้ ำซ้ อ นกั บ แผนกำรปฏิ บั ติ งำน
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่สำนักงบประมำณได้เห็นชอบไว้ก่อนแล้วและจะต้ องให้สำนัก
งบประมำณพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบก่ อ นที่ จ ะเดิ น ทำงไปรำชกำรต่ ำ งประเทศ
- ให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติรำชกำรในต่ำงประเทศชั่วครำวจัดทำ
- รำยงำนผลกำรเดิ น ทำง (Progress Report) และผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนกำร
ประชุ ม สั ม มนำ หรื อ ดู งำนในแต่ ล ะครั้ ง แล้ ว น ำเสนอรำยงำนต่ อ หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำร
รับทรำบและพิจำรณำนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่หน่วยงำนต่อไปด้วยทุกครั้ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ.2553
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ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนด
ไว้เป็นการเฉพาะให้หัวหน้าส่วนราชการการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการ
และอัตราที่ได้กาหนดไว้
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
- ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ
- เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
- ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่หัก
จำกเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบนั้น
- กำรเช่ำรถยนต์มำใช้ในรำชกำร
- กำรประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ
- กำรติดตั้งและกำรใช้โทรศัพท์ของทำงรำชกำร
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารตามกรณีที่ยกตัวอย่างข้างต้น ได้มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายไว้เป็นการเพาะ จึงให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ค่ำตอบแทน
1. ค่ำใช้จ่ำยสำหรับบุคคลภำยนอกทีป่ ฏิบัติงำนให้ส่วนรำชกำรให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนได้ตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
2. ค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยได้ตำมควำมจำเป็น
เหมำะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของรำชกำร
1) ค่ำตอบแทนล่ำมในกำรแปลภำษำท้องถิ่น ภำษำต่ำงประเภท หรือ
ภำษำมือ
2) ค่ำตอบแทนในกำรแปลหนังสือ
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3) ค่ำตอบแทนในกำรจัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล เฉพำะในช่วงเวลำที่มี
กำรจัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล ในกรณีที่ผู้แปล หรือผู้จัดเก็บ หรือ
สำรวจข้อมูล เป็นเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้ถือว่ำปฏิบัติ
ตำมหน้ำที่เบิกค่ำตอบแทนมิได้
ค่ำใช้สอย
- ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำใช้สอย ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยตำมควำมจำเป็น
เหมำะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
ดังต่อไปนี้
ลำดับ
1
2
3
4

5

6

รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำร ระหว่ำงกำรรับเสด็จ หรือเกีย่ วเนื่องกับกำรรับ
เสด็จ ส่งเสด็จ หระมหำกษัตริย์ พระบรมวงศำนุวงศ์
ค่ำจ้ำงเอกชนดำเนินงำนของส่วนรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ หรือกำรประชำพันธ์งำนส่วนรำชกำร
ค่ำพำนพุ่มดอกไม้ พำนประดับพุ่มดอกไม้ พำนพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้
พวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ หรือพวงมำลำ สำหรับวำงอนุสำวรีย์ หรือ
ใช้ในกำรจัดงำนกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกำสต่ำง ๆค่ำหรีด หรือ
พวงมำลำ สำหรับสักกำระศพ ให้เบิกจ่ำยในนำมของส่วนรำชกำร
เป็นส่วนรวม เฉพำะสักกำระศพผู้ที่เคยให้ควำมช่วยเหลือ หรือเป็นผู้ที่เคยทำ
ประโยชน์ให้แก่ประเทศหรือส่วนรำชกำรจนเป็นที่ประจักษ์ชัด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร และให้หมำยรวมถึงกำรประชุมรำชกำรกำร
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรในกรณีที่มี
กำรประชุมคำบเกีย่ วมือ้ อำหำร ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็น เป็น
ต้น
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับกรณีหน่วยงำนอื่นหรือบุคคลภำยนอกเข้ำดู
งำนหรือเยี่ยมชมส่วนรำชกำร หรือกรณีกำรตรวจเยีย่ มหรือกำรตรวจรำชกำร
ตำมภำรกิจปกติของบุคคลภำยในส่วนรำชกำร กำรแถลงข่ำวของส่วนรำชกำร
กำรมอบเงินหรือสิ่งของบริจำค
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ลำดับ
7

8

9
10
11

12
13
14
15
16

รำยกำร
ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินของรำชกำร ที่เกิดจำกกำรเสื่อมสภำพ หรือชำรุด
เสียหำย จำกกำรใช้งำนปกติ
ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนรำชกำรที่ได้รับควำมเสียหำย ซึ่งมิได้เกิดจำกกำร
เสื่อมสภำพหรือชำรุดเสียหำยจำกกำรใช้งำนปกติ เมื่อส่วนรำชกำรจ่ำยค่ำใช้จำ่ ย
ดังกล่ำวแล้วให้ดำเนินกำรหำผู้รับผิดทำงละเมิดตำมกฎหมำยและระเบียบว่ำ
ด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
ค่ำของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชำวต่ำงประเทศ กรณีเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชั่วครำว กรณีชำวต่ำงประเทศเดินทำงมำประเทศไทย
ในนำมของส่วนรำชกำรเป็นส่วนรวม
ค่ำของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้กรณีหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือส่วน
รำชกำร หรือกรณีกำรเยีย่ มชมส่วนรำชกำร ในนำมของส่วนรำชกำรเป็น
ส่วนรวม
ค่ำโล่ ใบประกำศเกียรติคุณ ค่ำกรอบใบประกำศเกียรติคุณ ของขวัญ ของ
รำงวัลของที่ระลึก สำหรับข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจำที่เกษียณอำยุ หรือผู้ที่ให้
ควำมช่วยเหลือหรือควรได้รับกำรยกย่องจำกทำงรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำเว็บไซต์ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำเว็บไซต์
ค่ำธรรมเนียมในกำรคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสำรพำนะในกำรเดินทำงไป
รำชกำรหรือค่ำบัตรโดยสำรที่ไม่สำมำรถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ในกรณีเลือนกำร
เดินทำงไปรำชกำร และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สำมำรถ
เดินทำงได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจำกตัวผู้เดินทำงเป็นเหตุ
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใช่กรณีตำมข้อ 18 (5) ของระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของส่วนรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้สถำนที่ชั่วครำวของส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
ค่ำใช่จ่ำยในกำรประดับ ตกแต่งอำคำรสถำนที่ของส่วนรำชกำร
ค่ำบริกำร หรือค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อำจเป็น
พำหะนำโรคร้ำยมำสู่คน หรือให้ควำมหมำยรวมถึงกำรกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อรำ
ตำมส่วนรำชกำรหรือบ้ำนพักที่ทำงรำชกำรจัดไว้ให้
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ลำดับ
17
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รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำอำหำรสำหรับผู้ปว่ ยสำมัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อน ของสถำน
บริกำรของส่วนรำชกำร หรือสำหรับผู้ถกู ควบคุม คุมขัง กักขัง คุมควำม
ประพฤติ หรือผู้ทถี่ ูกใช้มำตรกำรอื่นใดอันมีอันมีลักษณะเป็นกำรจำกัดสิทธิ
เสรีภำพซึ่งต้องหำว่ำกำรทำควำมผิดหรืออำหำร นม อำหำรเสริม สำหรับเด็กที่
อยู่มนกำรวงเครำะห์ของทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนของทำงรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นสมำชิก หรือจัดซื้อหนังสือ จุลสำร วำรสำร หนังสือพิมพ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในรำชกำรโดยส่วนรวม
ค่ำบริกำรในกำรกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของส่วนรำชกำรค่ำบริกำรในกำร
กำจัดสิ่งกูล บ้ำนพักของทำงรำชกำรกรณีไม่มีผู้มีพักอำศัย
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำบริกำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรสำหรับ
รถยนต์ของส่วนรำชกำรตำมระเบียบว่ำด้วยรถรำชกำร ซึ่งส่วนรำชกำรได้มำโดย
วิธีกำรซื้อกำรยืม หรือรับบริจำค หรือได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วน
รำชกำรนั้น กำรเช่ำหรือรถส่วนตัวของข้ำรำชกำรผู้เลือกรับเงินค่ำตอบแทนเหมำ
จ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจำตำแหน่งสำหรับข้ำรำชกำรผู้ทีสิทธิได้รับรถประจำ
ตำแหน่งที่ได้จัดหำมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรจัด ผลิตรำยกำร และถ่ำยทอดทำงสถำนีโทรทัศน์ และ
วิทยุ
ค่ำพำหนะกรณีรับมอบหมำยให้เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ซึ่งส่วนรำชกำร ไม่
สำมำรถจัดรถยนต์สว่ นกลำงให้ได้
ค่ำตรวจสอบเพื่อกำรรับรองระบบกำรทำงำนหรือมำตรฐำนกำรทำงำน
ค่ำระวำง บรรทุก ขนส่งพัสดุภัณฑ์ของส่วนรำชกำร ยกเว้น ค่ำระวำง บรรทุก
ขนส่งพัสดุหรือพ้สดุภัณฑ์ในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆที่เกิดจำกกำรใช้พัสดุทยี่ มื จำกหน่วยงำนอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
รำชกำรกรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นกำรชัว่ ครำว
ค่ำตรวจร่ำงกำยของบุคคลเพื่อกำรตรวจหำสำรกัมมันตภำพรังสีและเชื้อเอชไอวี
จำกกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลที่
ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจำทีจ่ ะใช้สิทธิเบิกจ่ำยตำมกำหมำยเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล
ค่ำรักษำพยำบำลสัตว์และค่ำตรวจสุขภำพสัตว์สำหรับหน่วยงำนที่มีภำรกิจปกติ
ในกำรดูแลสัตว์
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ส่วนราชการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามรายการที่กาหนดข้างต้นหากมีความ
จาเป็นก็สามารถขอตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นรายกรณีไป
ค่ำใช้สอยดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่ำย
-

ค่ำจัดทำสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชำร่วย เนื่องในโอกำสต่ำง ๆ
ค่ำจัดพิมพ์ ค่ำจัดส่ง ค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน สำหรับบัตรอวยพรในเทศกำลต่ำง
ๆ และค่ำจัดพิมพ์นำมบัตรให้กับบุคลำกรภำยในส่วนรำชกำร
- ค่ำพวงมำลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับส่วนรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน บุคคล เนื่องในโอกำสต่ำง ๆ
- ค่ำทิป
- เงินหรือสิ่งของบริจำค
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิกำร หรือกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรภำยในส่วนรำชกำร
ค่าใช้สอยที่ไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่กาหนดข้างต้น ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำอำคำรและที่ดนิ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำอำคำรและที่ดิน รวมทั้งค่ำบริกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรเช่ำให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริงตำมอัตรำ ดังนี้
- กำรเช่ำอำคำรเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน เก็บเอกสำรหรือพัสดุต่ำง ๆ ให้เบิกจ่ำย
เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินอัตรำตำรำงเมตรละ 500 บำทต่อเดือน หรือในกรณีที่มีเหตุผลควำม
จำเป็นต้องเช่ำในอัตรำเกินตำรำงเมตรละ 500 บำทต่อเดือน ให้เบิกจ่ำยในวงเงินไม่เกิน
50,000 บำทต่อเดือน
- กำรเช่ำที่ดินเพื่อใช้ในรำชกำร ให้เบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกินอัตรำ 50,000
บำทต่อเดือนในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำม (1) หรือ (2) เกินอัตรำที่
กำหนดไว้ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง ทั้งนี้ อัตรำที่เบิกจ่ำยต้องไม่สูงกว่ำ
อัตรำตำมท้องตลำดและต้องบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ำยในอัตรำนั้นไว้ด้วย
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีในชั้นศำล
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีในชั้นศำล กำรระงับข้อพิพำทโดยกำร
อนุญำตโตตุลำกำรให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำสินไหมทดแทน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหำยยื่นคำขอให้สว่ นรำชกำร
ชดใช้ กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภำยนอกในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ให้หัวหน้ำรำชกำรเบิกจ่ำยโดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย ตำมงบประเภทของสำนัก
งบประมำณให้ หั ว หน้ ำ ส่ วนรำชกำรเบิ ก จ่ ำยเท่ ำที่ จ่ำ ยจริ งตำมควำมจ ำเป็ น เหมำะสม
ประหยั ด แลเพื่ อ ประโยชน์ ข องทำงรำชกำรเว้ น แต่ รายการต่ อ ไปนี้ ให้ เบิ ก จ่ ำ ยตำม
หลักเกณฑ์ทีกระทรวงกำรคลังกำหนด หรือได้รับอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลัง
(1)
ค่ำเครื่องแบบ เครื่องแต่งกำยที่จัดให้เจ้ำหน้ำที่ไว้ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
(2)
ค่ำเครื่องแบบยมรักษำกำรณ์
(3)
ค่ำวัสดุ ที่ใช้เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำน
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ค่ำสำธำรณูปโภค
-

ค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสำธำรณูปโภคดังต่อไปนี้ ให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำร เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจำเป็น เหมำะสม ประหยัด และเพื่อ
ประโยชน์ของทำงรำชกำร
1) ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ำ ค่ำโทรศัพท์ ของส่วนรำชกำร และบ้ำนพักรำชกำร
ที่ ไม่ มี ผู้ พั ก อำศั ย ให้ จ่ ำ ยเท่ ำ ที่ จ่ ำ ยจริ ง ในกรณี มี ผู้ พั ก อำศั ย ให้ หั ว หน้ ำ ส่ ว น
รำชกำรเบิ กจ่ ำยตำมมติ รัฐ มนตรี หรือ ตำมหลั กเกณฑ์ ที่ ก ระทรวงกำรคลั ง
กำหนด
2) ค่ ำ บริ ก ำรไปรษณี ย์ ค่ ำ ฝำกส่ ง ไปรษณี ย์ ต อบรั บ ค่ ำ ดวงตรำ
ไปรษณีย์หรือค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์
3) ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม รวมถึงค่ ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบและค่ำใช้
ระบบค่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่อสัญ ญำณดำวเทียม ค่ำ
สื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำวิทยุสื่อสำร วิทยุติดตำมตัว เป็นต้น
4) ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
5) ค่ำธรรมเนียมธนำคำรเกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินเพื่อควำม
สะดวกของส่วนรำชกำรที่มิใช่เป็นกำรร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน
ค่ำเบี้ยประชุม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547
2. พระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550
3. ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรือ่ ง กำหนดรำยชื่อคณะกรรมกำร และ
คณะอนุกรรมกำรที่มีสิทธิได้รบั เบีย้ ประชุมเป็นรำยเดือน และอัตรำเบี้ยประชุมเป็นรำย
เดือน และเป็นรำยครั้งสำหรับกรรมกำรอนกรรมกำร เลขำนุกำร ปละผู้ช่วยเลขำนุกำร
พ.ศ. 2551
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ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม หมำยถึง บุคคลหรือคณะบุคลที่ได้รับกำร
แต่งตั้งให้มีสถำนะตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547 มำตรำ 5 ดังนี้
- คณะกรรมกำร หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้ ตำม
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมำยโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร หรื อ โดย ประธำนรั ฐ สภำ
ประธำนสภำผู้ แ ทนรำษฎร ประธำนวุฒิ คณะรัฐ มนตรี ในฐำนะหั ว หน้ ำ รับ บำล หรื อ
รัฐมนตรี เจ้ำสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี
- กรรมกำร หมำยควำมว่ำ กรรมกำรในคณะกรรมกำร แต่ไม่รวมถึง
กรรมกำรซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นในหน้ำที่นั้น ๆ โดยเฉพำะ
- คณะอนุกรรมกำร หมำยควำมว่ำ คณะอนุกรรมกำรซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตำมบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมำย โดยประกำศพระรำชโองกำร หรื อ โดยประธำนรั ฐ สภำ
รัฐมนตรี เจ้ำสังกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจำคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมกำร
- อนุกรรมกำร หมำยควำมว่ำ อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำร แต่ไม่
รวมถึงอนุกรรมกำร ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นในหน้ำที่นั้น ๆ โดยเฉพำะ
- ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร หมำยควำมว่ำ ที่ปรึกษำซึ่งได้รีบแต่งตั้งตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยหรือโดยประกำศพระบรมรำชโองกำรให้เป็นที่ปรึกษำของ
คณะกรรมกำร
- ตำมพรรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547 มีกรณียกวัน
ตำม มำตรำ 4 สำหรับกรรมกำร อนุกรรมกำร ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร เลขำนุกำร และ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร ซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้งตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย หรือโดยประกำศพระ
บรมรำชโองกำร และบทบัญญัติแห่งกฎหมำยหรือประกำศบรมรำชโองกำรนั้นกำหนดเบี้ย
ประชุมหรือผลประโยชน์ตอบแทนของบุคคลดังกล่ำวไว้เป็นกำรเฉพำะ
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ลักษณะเบี้ยประชุม
กรรมการ ตำมพระรำชฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547 มำตรำ 6
- เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน คือ เบี้ยประชุมที่จ่ำยเป็นรำยเดือนให้กับกรรมกำร
ในคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำย หรือโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร ซึ่ง
มีภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบสูง ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรกำหนดนโยบำยอันมีผลกระทบต่อ
กำรบริหำร เศรษฐกิจ หรือสังคมในภำพรวมของประเทศ ตำมรำยชื่อคณะกรรมกำรและ
อัตรำเบี้ยประชุมที่ รัฐมนตรีประกำศกำหนด
- เบี้ ยประชุมเป็นรายครั้ง คือ เบี้ยประชุม ที่จ่ำยรำยครั้งสำหรับ กรรมกำรใน
คณะกรรมกำรอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ (1) ตำมอัตรำเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีป ระกำศ
กำหนด
อนุ ก รรมการ ตำมพระรำชกฤษฎี กำเบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมกำร พ.ศ. 2547
มำตรำ 7
- เบี้ ย ประชุ ม เป็ น รายเดื อ น คื อ เบี้ ย ประชุ ม ที่ จ่ ำ ยเป็ น รำยเดื อ น ให้ กั บ
อนุ ก รรมกำรในคณะอนุ ก รรมกำรของคณะกรรมกำรตำมมำตรำ 6 (1) ตำมรำยชื่ อ
คณะอนุกรรมกำรและอัตรำเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
- เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง คือ เบี้ยประชุมที่จ่ำยเป็นรำยครั้งให้กับอนุกรรมกำร
ในคณะอนุ ก รรมกำรของคณะกรรมกำรอื่ น นอกเหนื อ จำกที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น (1) เว้ น แต่
อนุกรรมกำรสำมัญประจำ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มี
ฐำนะเทียบเท่ำกระทรวงหรือกรมอนุกรรมกำรสำมัญประจำจังหวัด หรืออนุกรรมกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรอื่นที่มี ลักษณะทำนองเดียวกั น ให้ได้รับเบี้ยประชุม
เฉพำะอนุกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น ทั้งนี้ตำมอัตรำเบี้ยประชุมที่
รัฐมนตรีประกำศกำหนด
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กำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุม
- กรรมกำรหรืออนุกรรมกำรที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยเดือนให้
ได้รับเบี้ยประชุมเฉพำะในเดือนที่ได้เข้ำร่วมประชุม ตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ.
2547 มำตรำ 8
- กำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุมให้เบิกจ่ำยเงินลดหลั่นกันไปตำมแต่ละสถำนที่
ได้รับ กำรแต่งตั้ง และตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547มำตรำ 9 ประธำน
กรรมกำรหรืออนุกรรมกำรที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น
อี ก หนึ่ งในสี่ ข องอั ต รำเบี้ ย ประชุ ม ที่ ก ำหนด ในกรณี ที่ ป ระธำนกรรมกำรหรื อ ประธำน
อนุกรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้ให้ผู้ซึ่งทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุม
ได้ให้ผู้ซึ่งทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมในอัตรำเดียวกับประธำนกรรมกำร
หรือประธำนอนุกรรมกำรข้ำงต้น
- ส่วนรองประธำนกรรมกำรหรือรองประธำนอนุกรรมกำรที่มีสิทธิได้รบั
เบี้ ย ประชุ ม เป็ น รำยครั้งให้ ได้รับ เบี้ ย ประชุ ม เพิ่ มอี กหนึ่ งในแปดของอั ตรำเบี้ ย ประชุ ม ที่
กรรมกำรหรืออนุกรรมกำรมีสทิ ธิได้รบั ตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มำตรำ
10
- กรรมกำรหรืออนุกรรมกำรคณะหนึ่งที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำย
ครั้ง ให้ ได้ รับ เบี้ ย ประชุ ม ส ำหรั บ กรประชุ ม นั้ น เพี ย งครั้งเดี ยวในวัน หนึ่ ง ตำมพระรำช
กฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มำตรำ 11
- ที่ ปรึกษำคณะกรรมกำรให้ได้รัยเบี้ ยประชุมเช่นเดียวกับ กรรมกำร
และเฉพะที่ปรึกษำ ซึ่งได้รับแต่ งตั้งโดยกฎหมำย/ประกำศพระบรมรำชโองกำร ตำมพระ
รำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มำตรำ 12
- เล ขำนุ ก ำร แ ล ะ ผู้ ช่ วย เล ขำนุ กำรใน ค ณ ะ ก รรม กำรห รื อ
คณะอนุกรรมกำร ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้งตำมอัตรำเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกำศ
กำหนด โดยให้เลขำนุกำรมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 คน และผู้ช่วยเลขำนุกำรรับเบี้ย
ประชุมได้ไม่เกิน 2 คน ตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ.2547 มำตรำ 14
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- ต้ อ งมี ก รรมกำร อนุ ก รรมกำร ร่ ว มประชุ ม อย่ ำงน้ อ ยกึ่ งหนึ่ งของ
จำนวนกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบี้ยประชุม ตำม
พระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มำตรำ 14
- ในกรณีที่กรรมกำรหรืออนุกรรมกำรซึ่งเป็นกำรแต่งตั้งโดยตำแหน่งไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบหมำยให้ผู้อื่นเข้ำรวมประชุมแทนโดยทำเป็นหนังสือ
หรือมีหลักฐำนกำรมอบหมำยให้ถือว่ำผู้ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำ ที่ฐำนะกรรมกำรหรือ
อนุกรรมกำรแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ และ ตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มำตรำ 11/1
อัตรำกำรเบิกจ่ำยเบี้ยระชุมรำยครัง้
- ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง กำหนดรำยชื่อคณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรที่มีสิทธิได้รับเบี้ ยประชุมเป็นรำยเดือน และอัตรำเบี้ยประชุมเป็นรำย
เดือน และเป็นรำยครั้งสำหรับ กรรมกำร อนุกรรมกำร เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร
พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547 ดังนี้
ประเภท
ประธำนกรรมกำรให้ได้รับเบี้ยประชุมตำมมำตรำ
9
กรรมกำรในคณะกรรมกำรตำมมำตรำ 6 (2)
เลขำนุกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำ
รำมมำตรำ 6
ประธำนอนุกรรมกำรให้ได้รับเบี้ยประชุมตำม
มำตรำ 9
อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ 7
(2)
เลขำนุกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำรใน
คณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ 7

อัตราไม่เกิน(บาท : คน : ครั้ง)
1,500
1,200
1,200
1,000
800
800
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน
และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
นิยาม
“การฝึก อบรม” หมำยควำมว่ำ กำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำร
หรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กรฝึก
ศึกษำ กำรดูงำน กำรฝึกงำน หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมี
โครงกำรหรือหลักสูตรและช่วงเวลำจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคคลหรือเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยไม่มีกำรรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ระดับการฝึกอบรม
ใหม่

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภท ก. และประเภท ข.
ประเภทการอบรม

ประเภท ก : ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลำกรภำครัฐ ซึ่งเป็นข้ำรำชกำร
ทั่วไป
วิชากำร
อานวยการ
บริหาร

ระดับทักษะพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ และระดับทรงคุณวุฒิ
ระดับสูง
ระดับต้น และระดับสูง หรือเทียบเท่ำ

35

ประเภท ข :ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลำกรภำครัฐ ซึ่ง
เป็นข้ำรำชกำร
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ

ระดับปฏิบัติงำน ชำนำญงำน และอำวุโส
ระดับปฏิบัติงำน ชำนำญกำร และชำนำญกำรพิเศษ
ระดับต้น หรือเทียบเท่ำ

หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- โครงกำร/หลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของบประมำณ
- ต้องพิจำรณำอนุมัตเิ ฉพำะผู้ทมี่ สี ่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ตำมจำนวนที่
สมควร และให้พิจำรณำด้ำนกำรเงินด้วย
- กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอกให้จัดได้เฉพำะกำรฝึกอบรมในประเทศเท่ำนั้น
บุคคลผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ประธำนในพิธีเปิดหรือพิธีปิดกำรฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ตดิ ตำม
- เจ้ำหน้ำที่
- วิทยำกร
- ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- ผู้สังเกตกำรณ์
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การเทียบตาแหน่ง
ผู้ที่มิใช่บุคลำกรของรัฐ ให้เทียบตำแหน่งเพื่อเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ดังนี้
ประเภทบุคคล
1.ประธำน/แขกผู้มีเกียรติ/
ผู้ติดตำม/ผู้สังเกตกำรณ์
2. วิทยำกร

การเทียบตาแหน่ง
เทียบตำมตำแหน่งครั้งสุดท้ำยหรือตำมที่
กระทรวงกำรคลังได้เทียบระดับไว้แล้ว
- ประเภท ก. : ไม่เกินสิทธิของตำแหน่ง
ประเภทบริหำรระดับสูง
-ประเภท ข. : และบุคคลภำยนอก : ไม่เกิน
สิทธิของตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
ระดับต้น

3. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

- ประเภท ก. : ไม่เกินสิทธิของตำแหน่ง
ประเภทบริหำรระดับสูง
- ประเภท ข. : และบุคคลภำยนอก : ไม่เกิน
สิทธิของตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
ระดับต้น

หมายเหตุ
เว้นแต่ วิทยำกรที่เคย
เป็น
บุคลำกรของรัฐมำแล้ว
และมีตำแหน่งหรือชั้นยศ
สูงกว่ำ ให้ใช้ชั้นยศ
ที่สูงกว่ำนั้นได้
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ให้ส่วนรำชกำรผู้จัดกำรฝึกอบรมใช้ดุลยพินิจเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมได้
เท่ำที่จ่ำยจริง โดยคำนึงถึง
- ควำมจำเป็น
- เหมำะสม
- ประหยัด
- เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
!!!ยกเว้น...... ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำพำหนะ ให้เบิกจ่ำยตำม
หลักเกณฑ์และอัตรำตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากร
ลักษณะ
กำรบรรยำย
กำรอภิปรำยหรือสัมมนำเป็น
คณะ
กำรแบ่งกลุ่มฝึกภำคปฏิบัติ/
แบ่งกลุ่มอภิปรำยหรือสัมมนำ
หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากร
จ่ำยได้ไม่เกิน 1 คน
จ่ำยได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมผู้ดำเนินกำรอภิปรำยหรือสัมมนำที่ทำ
หน้ำที่เช่นเดียวกับวิทยำกร
จ่ำยได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

กรณีที่มีจำนวนวิทยำกรเกินกว่ำทีก่ ำหนดต้องเฉลีย่ จ่ำยภำยในวงเงินที่เบิกจ่ำยได้ตำม
หลักเกณฑ์ข้ำงต้น
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วิธีการนับชั่วโมงเพื่อคานวณค่าสัมมนาคุณวิทยากร
- ให้นับตำมเวลำที่กำหนดในตำรำกำรฝึกอบรม
- ไม่ต้องหักเวลำที่พักรับประทำนอำหำรว่ำงและ เครื่องดื่ม
- ชั่วโมงกำรฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่ำ 50 นำที
- ชั่วโมงกำรฝึกอบรมที่ไม่ถึง 50 นำที แต่ไม่น้อยกว่ำ 25 นำที ให้
เบิกจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้กึ่งหนึ่ง
อภิ ป ราย หมำยถึ ง กำรที่ วิ ท ยำกรตั้ งแต่ 3 – 5 คนขึ้ น ไป ซึ่ งเป็ น
ผู้เชี่ย วชำญหรือ ชำนำญกำรด้ ำนใดด้ ำนหนึ่ งมำร่วมแสดงควำมคิ ด เห็ น อำจเป็ น กำรให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องเดียวกันหรือเสนอแนวทำงออกของปัญหำ โดยผู้ปริปรำยแต่ละ
คนจะเตรียมค้นหำควำมรู้ ข้อเท็จจริงเฉพำะเรื่องตำมที่ได้ ตกลงกันไว้โดยมี ผู้ดาเนินการ
อภิปรายเป็นผู้เชิญให้ผู้อภิปรายแสดงควำมรู้ ควำมคิด และข้อเสนอแนะ และทำหน้ำที่
เชื่อมโยงเรื่องต่ำงๆ ให้ต่อเนื่องประสำนกันตลอดเวลำของกำรอภิปรำย
อัตราค่าสัมมนาคุณวิทยากร
ระดับการฝึกอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข. และ
กำรฝึกอบรม
บุคลำกรภำยนอก

วิทยากรที่เป็น
บุคลากรภาครัฐ
ไม่เกิน
ชั่วโมงละ 800 บำท
ไม่เกิน
ชั่วโมงละ 600 บำท

วิทยากรทีม่ ิใช่
บุคลากรภาครัฐ
ไม่เกิน
ชั่วโมงละ 1,600 บำท
ไม่เกิน
ชั่วโมงละ 1,200 บำท

การจ่ายค่าวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กาหนด
- กรณีจำเป็นต้องใช้วิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์พิเศษ
โดยให้ค่ำสมนำคุณวิทยำกรสูงกว่ำอัตรำที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วน
รำชกำร
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ส่วนราชการเป็นผู้จัดอบรม หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
- กำรฝึกอบรมทีส่ ่วนรำชกำรเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงำนอื่น ถ้ำวิทยำกรได
รับค่ำสัมมนำคุณวิทยำกรจำกหน่วยงำนอื่นแล้ว ให้ส่วนรำชกำรผู้จัดกำรฝึกอบรมงดเบิก ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกรจำกทำงรำชกำร
วิทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม
- กรณีวิทยำกรสังกัดส่วนรำชกำรผู้จัดอบรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วน
รำชกำร ผู้จดั กำรฝึกอบรมในกำรพิจำรณำค่ำสัมมนำคุณวิทยำกรได้ตำมควำมจำเป็น
เหมำะสมและไม่เกินอัตรำที่กำหนด
อัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สถานที่ราชการ
ประเภท
การฝึกอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.
และกำรฝึกอบรม
บุคคลภำยนอก

ค่าอาหาร
(บาท : วัน : คน)
ในประเทศ
จัดครบทุกมื้อ
จัดไม่ครบทุกมื้อ
ไม่เกิน 700
ไม่เกิน 500
ไม่เกิน 500
ไม่เกิน 300

ในประเทศ
ไม่เกิน 2,500
ไม่เกิน 2,500
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สถานที่เอกชน
ประเภท
การฝึกอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.
และกำรฝึกอบรม
บุคคลภำยนอก

ค่าอาหาร
(บาท : วัน : คน)
ในประเทศ
จัดครบทุกมื้อ
จัดไม่ครบทุกมื้อ
ไม่เกิน 1,000
ไม่เกิน 2,000
ไม่เกิน 800
ไม่เกิน 600

ในประเทศ
ไม่เกิน 1,100
ไม่เกิน 2,500

กำรคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทำง
- ให้นับวันที่และเวลำเดินทำงตั้งแต่ออกจำกบ้ำนพัก/ที่ทำงำน จนถึงวันที่และ
เวลำที่กลับถึงบ้ำนพัก/ที่ทำงำน
- ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ส่วนที่เกิน 24 ชั่วโมง มำกกว่ำ 12 ชั่วโมง
- ให้นับเป็น 1 วัน
- ให้นำจำนวนวัน X อัตรำเบี้ยเลี้ยง = เบี้ยเลี้ยงที่เบิกได้
- ถ้ำโครงกำรมีเลี้ยงอำหำร ให้หักเบี้ยเลี้ยงตำมมื้ออำหำร (มื้อละ 1 ใน 3)
อัตรำค่ำเช่ำที่พัก
ประเภทการฝึกอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.
และกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(บาท : คน :วัน)
ไม่เกิน 2,000
ไม่เกิน 1,200

ค่าเช่าห้องพักคู่
(บาท : คน :วัน)
ไม่เกิน 1,100
ไม่เกิน 750
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หลักเกณฑ์กำรจัดที่พัก
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ก. : ระเบียบไม่ได้กำหนดให้จดั ที่พักได้ตำมควำม
เหมำะสม
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ข. และฝึกอบรมบุคคลภายนอก : ให้พักรวมกันตั้งแต่
2 คนขึ้นไป โดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่ เป็นกรณีที่มำเหมำะสมหรือมีเหตุจำเป็นไม่อำจพัก
รวมกันผู้อื่นได้ผจู้ ัดอำจจัดไห้มีห้องพักคนเดียวได้
- ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ (คณะทางาน)
- ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ชำนำญงำน และอำวุโส
- ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ชำนำญกำร และชำนำญกำรพิเศษ
- ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น หรือตำแหน่งเทียบเท่ำ
…………………………………………………………………………………………………………..
- ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
- ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และผู้ทรงคุณวุฒิ
- ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
- ประเภทบริหำร ระดับต้น และระดับสูงหรือเทียบเท่ำ
ค่าพาหนะ
กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม หรือยืมจากส่วน
ราชการอื่น
- เบิกค่ำค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมจ่ำยจริง
กรณีใช้ยานพาหนะประจาทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ
- ให้ จัดยำนพำหนะโดยอนุ โลมตำมสิท ธิข้ำรำชกำรตำมพรฎ.ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรโดยให้เบิก เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจำเป็นและประหยัด ดังนี้
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- การฝึ ก อบรมประเภท ก. ให้ จั ด ตำมสิ ท ธิ ข องข้ ำ รำชกำร
ตำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง เว้นแต่กรณีเดินทำงโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ กรณีที่ไม่
สำมำรถเดินทำงโดยชั้นธุรกิจให้เดินทำงโดยชั้นหนึ่ง
- การฝึ ก อบรมประเภท ข. ให้ จั ด ยำนพำหนะตำมสิ ท ธิ ข อง
ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับต้น
- การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้จัดยำนพำหนะตำมสิทธิของ
ข้ำรำชกำรตำแหน่งทั่วไประดับปฏิบัติงำน
ห้ำมเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำง สำหรับกำรเดินทำงไป – กลับ
ระหว่ำงที่พัก/ที่ทำงำน ไปยังสถำนที่จัดประชุม
ค่ำลงทะเบียน
การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้จัดเรียกเก็บค่าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่ำง
อื่น ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ในอัตรำที่ส่วนรำชกำร/ผู้จัดกำรฝึกอบรมเรียกเก็บ
- ถ้ำค่ำลงทะเบียน รวมค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก คำพำหนะ สำหรับผู้เข้ำ
อบรมทั้งหมด ให้งดเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
- ถ้ำค่ำลงทะเบียน รวมค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก คำพำหนะ สำหรับผู้เข้ำ
อบรมบำงส่วน ให้เบิกเฉพำะในส่วนที่ผู้จัดไม่ได้จัดให้
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กรณีส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมดหรือจัด
ให้บางส่วน
- ส่วนรำชกำรผู้จัดกำรฝึกอบรมเบิกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดหรือส่วนที่ขำด
ให้แก่ ประธำนในพิธีเปิดหรือพิธีปิดกำรฝึกอบรมแขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตำม/เจ้ำหน้ำที่/
วิทยำกร/ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและผู้สังเกตกำรณ์
- หำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและผู้สังเกตกำรณ์เป็นบุคลำกรของรัฐให้
เบิกจ่ำยจำกต้นสังกัดตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไวใน พรฎ. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร
กำรจัดอบรมบุคคลภำยนอก
กำรฝึ ก อบรมบุ ค คลภำยนอก หมำยถึง กำรฝึ ก อบรมที่ ผู้ เข้ ำรับ กำร
ฝึ ก อบรมเกิ น กึ่ งหนึ่ งมิ ใช้ บุ ค ลำกรของรั ฐ เช่ น เช่ น อบรมกลุ่ ม เป้ ำ หมำยเด็ ก เยำว ชน
ผู้ด้อยโอกำส และผู้สูงอำยุ อบรมแกนนำเด็กและเยำวน เป็นต้น โดยให้จัดได้เฉพำะกำร
ฝึกอบรมในประเทศเท่ำนั้น
ถ้ำส่วนรำชกำร ผู้จัด กำรฝึกอบรม ไม่จัดอำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะ
ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้แก่ ผู้เข้ำอบรม ดังนี้
- กรณีที่เป็นบุคลากรภาครัฐ : ให้เบิกตำมระเบียบที่กำหนด
- กรณีที่เป็นบุคคลภายนอก : ให้เบิกตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ไม่จัดอำหำรทั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่ำยได้ ไม่เกินคนละ 120 บำท/วัน
- จัดอำหำรให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่ำยได้ ไม่เกินคนละ 40 บำท/วัน
- จัดอำหำรให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่ำยได้ ไม่เกินคนละ 80 บำท/วัน
- ค่าเช่าที่พัก
- ให้เบิกจ่ำยในลักษณะเหมำจ่ำยไม่เกินคนละ 500 บำท/วัน
- ค่าพาหนะเดินทาง (ยกเว้นเครื่องบิน)
- ให้อยู่ในดุลยพินิจหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้จัดว่ำจะให้เบิกเท่ำที่จำ่ ยจริง
หรือเหมำจ่ำยตำมควำมจำเป็นเหมำะสม และประหยัด
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- กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกอบรมบุคลำกรภำยนอกให้ใช้ใบสำคัญรับ
เงินตำมแบบที่กระทรวงกำรคลังกำหนด สำหรับค่ำพำหนะที่จ่ำยจริงให้จัดทำแบบ บก.
111 ของแต่ละคนเป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยส่วนค่ำพำหนะเหมำจ่ำยไม่ต้องจัดทำ
แบบ บก .111 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศ
บุคลำกรของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้เดินทำงฝึกอบรมในต่ำงประเทศให้เบิก
ค่ำใช่จ่ำยต่ำงๆ ได้ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
รำยกำรค่ำใช้จำ่ ย
1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง

2. ค่ำเช่ำที่พัก

3. ค่ำโดยสำรเครื่องบิน

หลักเกณฑ์กำรเบิก
-เบิกได้ตำมอัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
ชั่วครำวที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550
- ถ้ำผูจ้ ัดจัดอำหำรระหว่ำงกำรฝึกอบรมให้ค่ำเบี้ยเลี้ยงตำม
จำนวนมื้ออำหำรในอัตรำมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรำเบี้ยเลี้ยง
เหมำจ่ำยต่อวัน
- กรณีที่ได้รับเงินค่ำช่วยเหลือเป็นค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำง แต่ต่ำ
กว่ำสิทธิที่พึงจะได้รับให้เบิกสมทบเฉพำะส่วนที่ขำด
-เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกินอัตรำที่กำหนด
- ถ้ำมีกำรจัดที่พกั ให้ ให้งดเบิกค่ำเช่ำทีพ่ ัก
- ถ้ำได้รับควำมช่วยเหลือค่ำเช่ำที่พกั ต่ำกว่ำ
สิทธิที่พึงจะได้รับให้เบิกสมทบเฉพำะที่ขำด
ตำมที่จำ่ ยจริงรวมกับที่ได้รับควำมช่วยเหลือแล้วต้องไม่เกิน
สิทธิ
-ให้เบิกได้ตำมมำตรกำรประหยัด
- ถ้ำได้รับควำมช่วยเหลือค่ำโดยสำรเครื่องบิน
ไป – กลับแล้ว ให้งดเบิกค่ำโดยสำรเครื่องบิน
(ถึงแม้วำ่ จะต่ำกว่ำสิทธิ) แต่ถำ้ ได้รับควำม
ช่วยเหลือเที่ยวเดียว ให้เบิกอีกเที่ยวหนึ่งใน
ชั้นเดียวกับที่ได้รับควำมช่วยเหลือแต่ตอ้ งไม่สูงกว่ำสิทธิพึงจะ
ได้รับ
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4. ค่ำเครื่องแต่งตัว
5. ค่ำลงทะเบียนค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยในทำนอง
เดียวกัน

-ให้เบิกเฉพำะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่บุคลำกรของรัฐตำม
หลักเกณฑ์และอัตรำทีก่ ำหนด
-เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมที่หน่วยงำนผูจ้ ัดเรียกเก็บ
- ถ้ำค่ำลงทะเบียน รวมค่ำอำหำร หรือค่ำพำหนะของผู้เข้ำ
อบรมไว้ทั้งหมด ให้ผู้เข้ำอบรมงดเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว แต่ถำ้
ออกให้เฉพำะบำงส่วนให้เบิกได้เฉำะในส่วนที่ขำด

อัตรำค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำงไปฝึกอบรมต่ำงประเทศ (เหมำจ่ำย)
ประเภทข้ำรำชกำร
1.ทั่วไประดับปฏิบัติงำน – อำวุโส
2. วิชำกำรระดับปฏิบัติกำร – ชำนำญกำรพิเศษ
3. อำนวยกำรระดับต้น หรือเทียบเท่ำ
1.ทั่วไประดับทักษะพิเศษ
2. วิชำกำรระดับเชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิ
3. อำนวยกำรระดับสูง
4. บริหำร ระดับต้นและระดับสูงหรือเทียบเท่ำ

อัตรำ (บำท : วัน)
2,100
3,100

อัตรำค่ำเช่ำที่พักในกำรฝึกอบรมในต่ำงประเทศ
(บำท : วัน : คน)
ประเภทกำรฝึกอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.
ประเภทกำรฝึกอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.

รัฐเมืองประเภท ก.
ค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว
ค่ำเช่ำห้องพักคู่
ไม่เกิน 8,000 บำท
ไม่เกิน 5,600 บำท
ไม่เกิน 6,000 บำท
ไม่เกิน 4,200 บำท
รัฐเมืองประเภท ข.
ค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว
ค่ำเช่ำห้องพักคู่
ไม่เกิน 5,600 บำท
ไม่เกิน 3,900 บำท
ไม่เกิน 4,000 บำท
ไม่เกิน 2,800 บำท
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ประเภทกำรฝึกอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.

รัฐเมืองประเภท ค.
ค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว
ค่ำเช่ำห้องพักคู่
ไม่เกิน 3,600 บำท
ไม่เกิน 2,500 บำท
ไม่เกิน 2,400 บำท
ไม่เกิน 1,700 บำท

การเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศให้เบิกในลักษณะ
เหมาจ่าย
ประเภทข้าราชการ
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
วิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
ทั่วไป
ระดับชำนำญงำน อำวุโสและทักษะพิเศษ
วิชำกำร ระดับชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิ
อำนวยกำร ระดับต้น และสูง
บริหำร
ระดับต้น และระดับสูง

อัตรา : คน
7,500
9,000

เงื่อ นไข : ถ้ ำเคยได้รับ ค่ ำเครื่อ งแต่ งตั วในกำรเดิน ทำงไปฝึก อบรม
ต่ำงประเทศแล้วไม่ว่ำจะเบิกจำกเงินงบประมำณหรือนอกงบประมำณหรือเงินช่วยเหลือถ้ำ
ภำยใน 2 ปี นับแต่ที่เดินทำงออกจำกประเทศไทยต้องเดินทำงไปในประเทศที่มีสิทธิเบิกค่ำ
เครื่องแต่งตัวอีก ก็ไม่สำมำรถเบิกค่ำเครื่องแต่งตัวได้
การจ้างจัดฝึกอบรม
ส่ ว นรำชกำรสำมำรถจ้ ำ งฝึ ก อบรมในโครงกำรทั้ งหมดหรื อ บำงส่ ว นได้ ตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ โดยใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้ำงเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย
การประเมินผลและรายงาน
- ให้ ป ระเมิน ผลกำรฝึก อบรม และรำยงำนต่ อหั วหน้ ำส่ วนรำชกำรผู้ จัด กำร
ฝึกอบรมใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดกำรฝึกอบรม
- ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือผู้สังเกตกำรณ์ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนอื่นเป็นผู้จัดกำรฝึกอบรม ให้จัดทำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำรต้นสังกัดภำยใน 60 วัน นับแต่วันเดินทำงกลับถึงสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนหมำยถึง กำรจัดงำนตำมแผนงำนโครงกำรตำม
ภำกิจปกติ หรือตำมนโยบำยของทำงรำชกำร เช่น กำรจัดงำนคล้ำยวันสถำปนำของส่วน
รำชกำร กำรจัดงำนนิทรรศกำร กำรจัดงำนแถลงข่ำว กำรจัดงำนประกวดหรือแข่งขัน หรือ
กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ พิจำรณำ
อนุมัติกำรเบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจำเป็น เหมำะสมและประหยัด เช่น
- ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ
- ค่ำรับรองแขกที่ส่วนรำชกำรเชิญมำร่วมงำน
- ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
- ค่ำวัสดุต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรจัดงำน
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประกวด หรือ แข่งขันต่ำง ๆ
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดงำนนิทรรศกำร ค่ำจ้ำงเหมำจัดบอร์ดนิทรรศกำร
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน
- อื่น ๆ
กรณีส่วนรำชกำรประสงค์จะจ้ำงดำเนินกำร ก็ได้ดำเนินกำรได้ปฏิบตั ติ ำมระเบียบ
พัสดุ โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณหรือผู้ได้รับมอบ
อำนำจโดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้ำงในกำรจัดงำนเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
- กำรประชุมระหว่ำงประเทศ
หมำยถึง กำรประชุมหรือสัมมนำระหว่ำงประเทศที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
ของรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศจัดหรือจัดร่วมกันในประเทศโดยมี
ผู้แทนจำกสองประเทศขึ้นไปเข้ำร่วมประชุมหรือสัมมนำ
- กำรดูงำน
หมำยถึง กำรเพิ่มพูนควำมรู้หรือประสบกำรณ์ด้วยกำรสังเกตกำรณ์ ซึ่งกำหนดไว้
ในแผนกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ ให้มีกำรดูงำน ก่อน ระหว่ำง หรือหลังกำรฝึกอบรม
หรือกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
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- ผู้แทน
หมำยถึ ง ผู้แ ทนประเทศไทย และที่ ป รึก ษำของผู้ แทนดั งกล่ำวซึ่งได้ รับ ควำม
เห็ น ชอบจำกคณะรัฐ มนตรี หรื อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำกรั ฐ มนตรี เจ้ ำ สั งกั ด ประธำนรั ฐ สภำ
หัวหน้ ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรของข้ำรำชกำรแต่ละประเภทแล้วแต่กรณี
- บุคคลที่จะเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบนี้ได้แก่
- ประธำนในพิธีเปิดหรือพิธีปิด แขกผู้เกียรติ และผู้ติดตำม
- เจ้ำหน้ำที่
- เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนลักษณะพิเศษ
- วิททยำกร
- ผู้เข้ำร่วมประชุม
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย
- ส่วนรำชกำรผู้จัดกำรจัดอำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะให้แก่ผู้มีสิทธิเบิก ให้เบิก
ดังนี้
- ผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นบุคคลระดับรัฐมนตรี หรือสมำชิกรัฐสภำขึ้นไป ให้เบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง โดยอยู่ดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากข้างต้นให้เบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
(ก) ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม
- จัดครบทุกมื้อ ไม่เกินคนละ 1,200 บำท/วัน
- จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกินคนละ 800 บำท/วัน
(ข) ค่ำเช่ำที่พักไม่เกินคนละ 2,000 บำท/วัน
(ค) ค่ำพำหนะให้เบิกจ่ำยได้เท่ำทีจ่ ่ำยจริงตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมโดยให้
อยู่ดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ
- ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ให้เบิกจ่ำยได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
- เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนระหว่ำงงำนกำรประชุม ให้ได้รบั ค่ำตอบแทนเฉพำะวันที่
ปฏิบัติงำนไม่เกิน 200 บำท ต่อวัน
- ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำลงทะเบียน เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริงในอัตรำที่ผจู้ ัดเรียกเก็บ
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- ค่ำลงทะเบียนรวมอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก หรือค่ำพำหนะของเข้ำประชุมไว้ทั้งหมด
ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมงดเบิกค่ำใช้จ่ำย แต่ถ้ำรวมเฉพำะบำงส่วนให้เบิกในส่วนที่ขำด
- ส่วนรำชกำรจะจ้ำงจัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจและ
ให้ใช้ใบเสร็จของผู้รับจ้ำงจัดกำรประชุมเป็นหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
- กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยประชุมระหว่ำงประเทศที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หำกไม่
สำมำรถปฏิบัติได้ให้อยู่ดุลยพินิจของหัวหน้ำ
- ส่ ว นรำชกำรเจ้ ำของงบประมำณ โดยค ำนึ งถึ งควำมจ ำเป็ น เหมำะสมและ
ประหยัด โดยยึดถือประโยชน์ของรำชกำรเป็นหลัก
- กรณีส่วนรำชกำรผู้จัดประชุมระหว่ำงประเทศ ได้ รับควำมช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำย
จำกส่วนรำชกำรให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยสมทบเฉพำะส่วนที่ขำดได้ตำมระเบียบนี้
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
(ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พ.ย. 2552)
รำยกำร
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรฝึกอบรม/
ประชุม
2. ค่ำอำหำรในกำรฝึกอบรม
2.1 จัดฝึกอบรมในสถำนที่รำชกำร
2.2 จัดฝึกอบรมในสถำนที่เอกชน กรณีจัดเลี้ยง
มื้อเดียว
(ถ้ำเลี้ยงเกิน 1 มื้อ ให้เบิกไม่เกินอัตรำตำมระเบียบ)
3. ค่ำอำหำรในกำรประชุมภำยในสถำนที่รำชกำร

ขอควำมช่วยเหลือ
อัตรำ 25 บำท/มือ้ /คน
ไม่เกินคนละ 150 บำท/มื้อ
ไม่เกินคนละ 400 บำท/มื้อ

ไม่เกินคนละ 80 บำท/มื้อ
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การเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย
อ้างถึง หนังสือที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 113 ลงวันที่ 15
พฤศจิกำยน 2545
- หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 118 ลงวันที่ 30
ธันวำคม 2546
- หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 115 ลงวันที่ 30
กันยำยน 2547
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
1. กรณี เป็นกำรเบิกจ่ำยให้องค์กร เอกชน นิติบุคคล หรือกิจกำรอัน
เป็นสำธำรณประโยชน์ เช่น เงินบำรุงและอุดหนุนองค์กำรระหว่ำงประเทศ เงินอุดหนุน
โครงกำรอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม) เงินอุดหนุนมูลนิธิต่ำงๆ เป็นต้น
1.1 ให้หน่วยงำนผู้เบิกส่งคำขอเบิกเงินมำยังกรมบัญชีกลำง สำนักงำน
คลังจังหวัดหรือสำนักงำนคลังจังหวัด ณ อำเภอ ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงบประมำณแล้ว สำหรับเงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ
และค่ำตอบแทนที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่กำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือนให้เบิกจ่ำยตำม
วงเงิ น ที่ ต้ อ งจ่ ำยจริ งเป็ น รำยไตรมำส ทั้ งนี้ ก รมบั ญ ชี ก ลำงจะจ่ ำยเงิน เข้ ำ บั ญ ชี เงิน ฝำก
ธนำคำรของหน่วยงำนเพื่อให้หน่วยงำนจ่ำยเงินให้องค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนต่อไป
1.2 กรณี ห น่ ว ยงำนผู้ เบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ให้ ใช้ ห ลั ก ฐำนกำรจ่ ำ ยเงิ น ตำม
ระเบี ยบของทำงรำชกำรเป็ น หลัก ฐำนกำรจ่ำยเงิน เพื่ อสำนัก งำนกำรตรวจเงินแผ่ นดิ น
ตรวจสอบ
1.3 กำรบัญชีให้ปฏิบัติตำมระบบบัญชีของทำงรำชกำรโดยอนุโลม
1.4 วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิได้กำหนดไว้ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
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2. กรณี เป็ น การเบิ ก จ่ ายให้ ส่ วนราชการเป็ น ผู้ ดาเนิ น การ เช่ น อุ ด หนุ น
โครงการวิจัย อุดหนุนการฝึกอบรมผู้นาชุมชนระดับจังหวัด เป็นต้น
2.1 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณกำหนดระเบียบภำยใน
ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมำณ เว้นแต่ค่ำใช้จ่ำย
ที่ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร ให้เบิกจ่ำยได้ตำมหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณในงบอื่นๆ เช่น ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร เป็นต้น
2.2 ให้เปิดบัญชีเงินฝำกเงินอุดหนุนทั่วไปกับธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ
2 ประเภท คือ ประเภทออมทรัพย์และประเภทกระแสรำยวัน กรณีท้องที่ตั้งส่วนรำชกำรผู้
เบิกใดไม่มีธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ ให้เปิดบัญชีกับธนำคำรพำณิชย์อื่นได้
2.3 ให้หน่วยงำนผู้เบิกส่งคำขอเบิกเงินมำยังกรมบัญชีกลำงสำนักงำน
คลังจังหวัดหรือสำนักงำนคลังจังหวัด ณ อำเภอ ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับ
ควำมเห็ น ชอบจำกส ำนั ก งบแล้ ว สำหรั บ เงิน อุ ด หนุ น เป็ นเงิน เดื อน ค่ ำจ้ ำงประจำ และ
ค่ำตอบแทนที่มีลักษณะ ทำนองเดียวกันที่กำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือนให้เบิกจ่ำยตำมวงเงินที่
ต้องจ่ำยจริงเป็นรำยไตรมำสโดยกรมบัญชีกลำงจะจ่ำยเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของ
หน่วยงำนประเภทออมทรัพย์
2.4 กรณีที่ไม่สำมำรถขอเบิกเงินได้ทันภำยในปีงบประมำณ ให้ส่วน
รำชกำรขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีก 6 เดือนปฏิทินนับจำกสิ้นปีงบประมำณ โดยถือว่ำมี
หนี้ผูกพัน
2.5 กำรจ่ ำ ยเงิ น เพื่ อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น กำร ให้ จ่ ำ ยตำม
ระเบียบที่กำหนดตำม ข้อ 1.1
กำรจ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรตำมข้อ 1.2 กรณีกำร
สั่งจ่ำยเงินด้วยเช็คให้สั่งจ่ำยจำกบัญชีประเภทกระแสรำยวัน โดยยอดตำมจำนวนเงินจำก
บัญชีประเภทออมทรัพย์ไปเข้ำบัญชีประเภทกระแสรำยวันเท่ำจำนวนที่สั่งจ่ำย
2.6 กำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรที่เบิกไปแล้วให้จ่ำยภำยใน
ปีงบประมำณ กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงกำรให้รบี ดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นอย่ำง
ช้ำภำยในปีงบประมำณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงกำรแล้วปรำกฎว่ำมีเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีเงินฝำกธนำคำรให้นำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน
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2.7 ดอกผลที่เกิดจำกเงินฝำกธนำคำรและดอกผลที่เกิดจำกเงินยืมที่
ส่วนรำชกำรจ่ำยให้แก่ผู้ดำเนินงำนโครงกำรวิจัย (ถ้ำมี) ให้นำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน
2.8 หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน กำรบัญชี และวิธีปฏิบัติอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติ
ตำมข้อ 1.2- ข้อ 1.4
2.9 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร
เอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป งบแผ่นดิน (วช)
- โครงกำรวิจัย
จำนวน 1 ชุด
- ประกำศให้ทุนอุดหนุนกำรวิจยั
จำนวน 1 ชุด
- ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มมหำวิทยำลัยฯ
จำนวน 1ชุด
- สำเนำบัตรประชำชน นักวิจัย
จำนวน 1ชุด
เอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป งบสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
งบแผ่นดิน (เบิกแทนกัน)
- โครงกำรวิจัย
จำนวน 2 ชุด
- ประกำศให้ทุนอุดหนุนกำรวิจยั
จำนวน 2 ชุด
- ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มมหำวิทยำลัยฯ
จำนวน 2 ชุด
- สำเนำบัตรประชำชน นักวิจัย
จำนวน 2 ชุด
- แนบเอกสำรกำรโอนเงินจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
- แนบสำเนำหนังสือรำชกำร กำรโอนเงินจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) จำนวน 1 ชุด
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ขั้นตอนการดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป งบสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
- ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรงบประมำณ
- แนบเอกสำรกำรโอนเงินจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
รอเอกสำรฉบับนี้จำกกองคลัง งบแผ่นดิน (เบิกแทนกัน)
- แนบสำเนำหนังสือรำชกำร กำรโอนเงินจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.)
1. เบิกเงินอุดหนุนทั่วไป (งบแผ่นดิน ,งบ สกอ., งบกองทุนวิจัย,งบ บก.ศ.)
- เข้ำไปทีร่ ะบบกำรเงิน คลิ๊ก เบิก/ยืม/คืนเงิน/หลักค้ำ คลิ๊กที่ ใบขอเบิก
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- ใส่รำยละเอียด ตำมตัวอย่ำง ใส่ปีงบแหล่งเงินหน่วยงำน งำน/
โครงกำร
ผลผลิตย่อยกิจกรรม
- ระบุรหัสงบหมวดรำยกำรรำยละเอียดโครงกำรจำนวนเงินตำม
กิจกรรม/โครงกำร
- คลิ๊ก บันทึก
- คลิ๊ก ที่รูปแว่นขยำย เพื่อปริ๊นเอกสำร
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- จำกนั้นจะได้ฟอร์มเอกสำร หน้ำนี้ แล้วปริ๊นเอกสำร เพื่อทำกำรลงลำยชื่อ
และดำเนินกำรส่งเอกสำรตำมลำดับ
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