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สารบัญ 
        หน้ำ 
 
1.  กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร    1 
2.  กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม/สัมมนำ    38 
3.  กำรเบิกทุนอุดหนุนกำรวิจัย     54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1.  พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
 2.  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
พ.ศ.2550 
 3.  พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2553 
 4.  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 
 
ลักษณะการเดินทาง การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 1.  กำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำว 
 2.  กำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำ 
 3.  กำรเดินทำงกลับภมูิล ำเนำ 
 
 
 
ความหมาย 

- กำรปฏิบัตริำชกำรชั่วครำวนอกท่ีตั้งส ำนักงำนปกติตำมค ำสั่งผู้บังคบับัญชำ หรือ
ตำมหน้ำท่ีโดยปกต ิ

- กำรไปสอบคัดเลือก หรือรบักำรสอบสอบคัดเลือกตำมทีไ่ดร้ับอนุมัตจิำก
ผู้บังคับบัญชำ 

- กำรไปช่วยรำชกำร ไปรักษำกำรในต ำแหน่งหรือไปรักษำรำชกำรแทน 
- กำรเดินทำงไปรำชกำรระหว่ำงที่ปฏิบัติงำนในประเทศส ำหรับผู้ทีร่ับรำชกำรใน

ต่ำงประเทศ 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
 

1 



 
 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ชั่วคราว 

1. ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
2. ค่ำเช่ำท่ีพัก 
3. ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเข่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำนส ำหรบั 

ยำนพำหนะ ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำม และอื่น ๆ ท ำนอง
เดียวกัน 

4. ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 

ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
!!!  เบี้ยเลี้ยงเดินทำงให้เบิกได้ในลกัษณะเหมำจ่ำยภำยในวงเงินและเง่ือนไขท่ี

กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 

การนับเวลาเพ่ือค านวณเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
- ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลำที่ออกจำกสถำนท่ีอยู่ หรือสถำนท่ีปฏิบตัิรำชกำร จนถึงเวลำ

ที่กลับถึงสถำนท่ีอยู่ หรือสถำนท่ีปฏิบัติรำชกำร 
- เวลำที่เดินทำงไปรำชกำรในกรณทีี่มีกำรพักแรม ให้นับ 24 ช่ัวโมงเป็น 1 วันเศษ

ที่เหลือถ้ำเกิน 12 ช่ัวโมง นับเป็น 1 วัน (กรณีพักค้ำงไม่มีครึ่งวัน) 
- เวลำเดินทำงไปรำชกำรในกรณเีดนิทำงวันเดียว ไม่พักค้ำงแรม ถ้ำค ำนวณเวลำได้

เกิน 12 ช่ัวโมง นับเป็น 1 วัน แต่ถ้ำไม่ถึง 12 ช่ัวโมง แต่เกิน 6 ช่ัวโมงให้คิดเป็น
ครึ่งวัน 

- กำรเดินทำงไปรำชกำรเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสถำนท่ีแห่งเดียวกัน ให้เบกิค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำงไดไ้ม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมตัิให้เดินทำง (ม.18 ตำมพระรำช
กฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร) 
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อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย 

ข้ำรำชกำร อัตรำ (บำท : คน : 
วัน) 

ทั่วไป 
วิชำกำร 
อ ำนวยกำร 

ระดับปฏิบัติงำน และอำวุโส 
ระดับปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร และ
ช ำนำญกำรพิเศษ 
ระดับต้น 
หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือระดบั 8 ลง
มำ 

240 

ทั่วไป 
วิชำกำร 
อ ำนวยกำร 
บริหำร 

ระดับทักษะพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชำญ และทรงคุณวุฒิ 
ระดับสูง 
ระดับต้น และสูง 
หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือ ระดับ 9 
ขึ้นไป 

270 

 
ค่าเช่าท่ีพัก 

ค่ำเช่ำท่ีที่พัก  หมำยถึง  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
 

การเบิกค่าเช่าท่ีพัก 
  - กำรเดินทำงไปรำชกำร ถ้ำจ ำเป็นต้องพักค้ำงแรมก็สำมำรถเบิกค่ำเช่ำ
ที่พักได้ในลักษณะ    เหมำจ่ำยจริงก็ได้  ภำยในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด   แต่ถ้ำเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่ำเช่ำท่ีพักในลักษณะเดียวกัน
ทั้งคณะ 
  - กรณีเดินทำงไปรำชกำรมนท้องที่มีค่ำครองชีพสูงหรือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้หัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณใช้ดุลยพินิจพิจำรณำอนุมัติให้เบิกจ่ำยค่ำเช้ำที่พักสูงกว่ำ
อัตรำที่ก ำหนดเพิ่มขึ้นอีก ไม่กินร้อยละ 25 
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กรณีที่ผู้เดินทางไปราชการไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าท่ีพัก 
  - กำรพักแรมในยำนพำหนะ เช่น กำรเดินทำงโดยรถไฟ ประเภทรถ
นอนปรับอำกำศ ท่ีต้องค้ำงคืนบนรถ หรือเดินทำงโดยรถปรับอำกำศในช่วงเวลำกลำงคืน 
เป็นต้น 
  - กำรพักแรมในที่พักซึ่งทำงรำชกำรจัดให้ เช่นบ้ำนพักรับรอง 
  - ในกำรเดินทำงไปรำชกำรครั้งหนึง่ถ้ำจ ำเป็นต้องพักแรมให้เบิกค่ำเช่ำ
ที่พักได้ไมเ่กิน 120  
วัน  (มำตรำ 20 ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526) 
  - ในกำรเดินทำงไปรำชกำร ถ้ำผู้เดนิทำงเจ็บป่วย ต้องพัก
รักษำพยำบำล ให้เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงและคำ่เช่ำท่ีพักในระหว่ำงนั้นได้ แตไ่ม่เกิน 10 
วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ แต่ถ้ำแต่ถ้ำไมม่ีผูเ้ดินทำงต้องช้ีแจงประกอบ (มำตรำ 21 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526ฯ) 
 

อัตราค่าเช่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
1. กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ำยจริง ให้เบิกได้เท่ำท่ีจำ่ยจริงไม่เกินอัตรำ ดังนี้ 

ประเภท ระดับ ห้องพักคน
เดียว 

(บำท : คน : 
วัน) 

ห้องพักคู่ 
(บำท : คน : 

วัน) 

อ ำนวยกำร 
วิชำกำร 
ทั่วไป 

ระดับต้น 
ระดับปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ 
ระดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวโุส 
หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือระดับ 8 ลงมำ 

1,500 850 

บริหำร 
อ ำนวยกำร 
วิชำกำร 
ทั่วไป 

ระดับต้น 
ระดับสูง 
ระดับเชี่ยวชำญ 
ระดับทักษะพิเศษ 
หรือต ำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป 

2,200 1,200 
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บริหำร 
วิชำกำร 

ระดับสูง 
ระดับทรงคุณวุฒิ 
หรือต ำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป 

2,500 1,400 

    ในกรณีเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะและผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวขำ้งต้นเป็นหัวหนำ้คณะและมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้สถำนที่เดียวกันกับทีพ่ักเพือ่เป็นที่ประสำนงำนคณะหรือบุคคลอื่น ให้เบิกค่ำเช่ำที่พักได้เพิ่มขึ้น 
ส ำกรับห้องพกัอีกห้องหนึ่งในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่ำเช่ำหอ้งชุดแทนในอัตรำไม่เกินสองเท่ำ
ของอัตรำค่ำเช่ำห้องพกัคนเดียวก็ได้ 

 
2. กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 

ประเภท ระดับ อัตรา (บาท : คน : วัน) 
ทั่วไป 
วิชำกำร 
อ ำนวยกำร 

ระดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวโุส 
ระดับปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ 
ระดับต้น 
หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือระดับ 8 ลงมำ 

800 

ทั่วไป 
วิชำกำร 
อ ำนวยกำร 
บริหำร 

ระดับทักษะพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชำญ และทรงคุณวุฒิ 
ระดับสูง 
ระดับต้น และสูง 
หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือระดับ 9 ขึน้ไป 

1,200 

 
ค่าพาหนะ 

- กำรเดินทำงโดยปกติให้ใช้พำหนะประจ ำทำง และให้เบิกค่ำพำหนะได้เท่ำท่ีจ่ำย
จริงโดยประหยัด 

- ในกรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงด้วยพำหนะประจ ำทำง หรือต้องกำรควำมรวดเร็ว 
เพื่อประโยชน์แก่ทำงกำรก็ให้ เดินทำงโดยใช้ยำนพำหนะอื่นได้ แต่ตอ้งช้ีแจง
เหตุผลประกอบในรำยงำนกำรเดนิทำง 

 
ค่าพาหนะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ  

1. พาหนะรับจ้าง 
 เช่น รถแท็กซี่ รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง ให้เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริงโดยประหยดั 
ภำยใต้หลักเกณฑ์ ดังนี ้
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ประเภท ระดับ หลักเกณฑ์การเบิก 

บริหำร 
 
อ ำนวยกำร 
 
วิชำกำร 
 
 
ทั่วไป 

ระดับต้น และระดับสูง 
 
ระดับต้น และระดับสูง 
 
ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำร
พิเศษ 
ระดับเชี่ยวชำญ ระดับทรงวุฒ ิ
 
ระดับช ำนำญงำน ระดับอำวุโส 
และระดับทักษะพิเศษ 
หรือต ำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป 

1. ไป – กลับ ระหวำ่งที่พักหรือปฏิบัติ 
รำชกำรถึงสถำนีรถประจ ำทำง/สถำนทีจ่ัด
ยำนพำหนะเพื่อกำรเดินทำงไปรำชกำร
ภำยใน 
จังหวัดเดียวกัน 
ถ้ำข้ำมเขตจังหวัด 
  - เขตติดต่อหรือผ่ำน กทม. เที่ยวละ 
ไม่เกินละ 600 บำท 
  - เขตติดต่อจังหวัดอื่น เท่ียวละ 
ไม่เกิน 500 บำท 
2. กำรเดินทำงไป – กลับ ระหว่ำงที่พัก 
กับสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรมนจังหวัด
เดียวกัน 
ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว 
3. กำรเดินทำงไปรำชกำรในเขต กทม. 
 
 

 
วิชำกำร 

 
ระดับปฏิบัติกำร 

 
1. เบิกได้เมื่อไม่มีรถประจ ำทำง 
2. กรณีมีรถประจ ำทำง แต่มีควำมจ ำเปน็ 
ต้องใช้รถรับจ้ำง เช่น กรณีมีสัมภำระ 
เดินทำงเช้ำตรู่ หรือเดินทำงยำมค่ ำคืนให้
ชี้แจงเหตุผล 
เพื่อขออนุมัติ และใช้หลักเกณฑ์เดียวกนั
กับระดับ 6 ขึ้นไปได ้

- กำรเดินทำงไปสอบคัดเลือก/รับกำรคัดเลือก เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงไม่ได้ 
- กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องเดินทำงล่วงหน้ำ หรือไม่สำมำรถเดินทำงกลับที่ตั้งส ำนักงำน 

เมื่อปฏิบัติรำชกำรเสร็จเพรำะเหตุส่วนตวั เบิกค่ำพำหนะเท่ำที่จ่ำยจริงตำมเส้นทำงที่ได้รับ
ค ำสั่งให้ไปรำชกำร 

- กรณีมีกำรเดินทำงนอกเส้นทำงระหวำ่งกำรลำ ให้เบกิค่ำพำหนะเท่ำที่จำ่ยจริงโดยไม่เกิน
อัตรำตำมเส้นทำงที่ได้รับค ำสั่งให้ไปรำชกำร 
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2. พาหนะประจ าทาง 
 หมำยควำมถึง รถไฟ รถโดยสำรประจ ำทำง เรือ เครื่องบิน และยำนพำหนะอื่นใด
ที่ให้บริกำรขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเปน็ประจ ำโดยมเีส้นทำง อัตรำค่ำโดยสำร และค่ำระวำงที่
แน่นอน 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะประจ าทางได้ตามจ่ายจริง โดยประหยดั และไม่เกินสิทธิ์ ดงันี้ 
ผู้มีสิทธิ สิทธิการเบิก 

รถโดยสาร 
ประจ าทาง 

รถไฟ เครื่องบิน หมาย
เหตุ 

-วิชำกำร ระดับปฏิบัตกิำร 
- ทั่วไป ระดับปฏบิัติงำน 
หรือ ข้ำรำชกำร ระดับ 1 – 5  
-พนักงำนรำชกำร 
  (ยกเว้นกลุ่มเชี่ยวชำญ) 
-ลูกจ้ำงทุกประเภท 

ตำมที่จ่ำยจริง ตั้งแต่ชั้นที่ 
2 
นั่งนอน 
ปรับอำกำศ 
ลงมำ 

ไม่มีสิทธิ 
(ยกเว้นกรณีที่ม ี
ควำมจ ำเป็น 
รีบด่วน 
เพื่อประโยชน ์
แก่ทำงรำชกำร 
โดยนั่งชั้นประหยัด
หรือชั้นต่ ำสุด และ
ได้รับอนุมัติจำก
หัวหน้ำสว่นรำชกำร) 

 

-อ ำนวยกำร ระดับต้น 
- วิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
และ 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
-ทั่วไป ระดับช ำนำญงำน และ
ระดับ 
อำวุโส 
หรือ ข้ำรำชกำร ระดับ 6 -8  

ตำมที่จ่ำยจริง ตำมที่จ่ำย
จริง 

ชั้นประหยัด หรือ 
ชั้นต่ ำสุด 

 

-บริหำร ระดับต้น 
- อ ำนวยกำร ดบัสูง 
-วิชำกำร ระดับเชีย่วชำญ และ 
ระดับทรงคุณวุฒิ 
-ทั่วไป ระดับทกัษะพิเศษ 
หรือ ข้ำรำชกำร ระดับ 9 ขึ้นไป 

ตำมที่จ่ำยจริง ตำมที่จ่ำย
จริง 

ชั้นธุรกิจ  
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 -  ตำมมติ ครม. วันท่ี 24 พ.ย. 2552 ขอควำมร่วมมือให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรออก
ระเบียบภำยในให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป เบิกค่ำโดยสำรเครื่องบินในประเทศใน
อัตรำช้ันประหยัด เว้นแต่อธิบดีจะเบิกค่ำโดยสำรเครื่องบินในอัตรำที่ตนมีสิทธิหรือในอัตรำ
ต่ ำกว่ำท่ีตนมีสิทธิได้รับก็ได้ 
 -  กำรเดินทำงซึ่งไม่เข้ำหลักเกณฑ์ข้ำงต้น จะเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ไม่เกินค่ำพำหนะใน
กำรเดินทำงภำคพื้นดินระยะเดียวกันตำมสิทธิซึ่งผู้เดินทำงจะพึงเบิกได้ 
 -  กรณีที่ผู้เดินทำงไปรำชกำรมีควำมจ ำเป็นต้องโดยสำรเครื่องบินในช้ันที่สูงกว่ำ
สิทธิจะเบิ กค่ ำโดยสำรเครื่องบินใน ช้ันสู งกว่ำสิทธิ ได้  เมื่ อได้ รั บควำมตกลงจำก
กระทรวงกำรคลัง 

 
3. พาหนะส่วนตัว 

 หมำยถึง รถยนตส์่วนบุคคล หรือรถจักรยำนยนตส์่วนบุคคลซึ่งมิใช่ของทำง
รำชกำร ท้ังนี้ไม่ว่ำจะเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้เดินทำงไปรำชกำรหรือไม่กต็ำม ให้เบิกชดเชยใน
ลักษณะ เหมำจ่ำย ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ อัตรา 
1. ต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจให้เดินทำงไป 
รำชกำรโดยพำหนะส่วนตวั และตอ้งเป็นกำร
เดินทำง 
ที่สะดวกและปลอดภยั 
2. กำรค ำนวณระยะทำงให้ใช้ระยะทำงตำม
เส้นทำง 
ของกรมทำงหลวงในเส้นทำงที่สั้นและและตรง 
3.กรณีไม่มีเส้นทำงของกรมทำงหลวงและของ 
หน่วยงำนอื่น ให้ผู้เดินทำงเป็นผู้รับรองระยะทำง
ใน 
กำรเดินทำง 

- รถยนต์สว่นบุคคล กิโลเมตรละ 4 บำท 
- รถจักรยำนยนต์ กโิลเมตรละ 2 บำท 
ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 
2550 
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ค่าใช้จ่ายอื่น 
 ผู้เดินทำงสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงได้ โดยประหยัดและ
ต้องเป็นไปตำมเง่ือนไข ดังกล่ำว  (ตำมหนังสือกระทรวง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว  42  
ลงวันท่ี 26 กรกฎำคม 2550) 
 -  เป็นค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นต้องจ่ำย หำกไม่จ่ำยไม่อำจเดินทำงถึงจุดหมำยแต่ละช่วง
ที่เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร เช่น ค่ำปะยำงรถยนต์ ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง ค่ำผ่ำน
ทำงด่วนฯ เป็นต้น 
 -  ต้องไม่เป็นค่ำใช้จ่ำยที่มีกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งกำรของกระทรวงกำรคลังก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เช่น ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำครุภัณฑ์ 
เป็นต้น ซึ่งต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งกำร
เหล่ำนั้น 
 -  ต้องไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับเนื้องำนท่ีไปปฏิบัติรำชกำร ซึ่งถือเปน็ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ค่ำฟลิ์ม
ถ่ำยรูป  (ท่ีใช้ในงำนส ำรวจข้อมูลตำมหน้ำท่ีรำชกำรของตน) เป็นตน้ 

 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ผู้เดินทำงต้องได้รับค ำสั่งให้ปฏิบตัริำชกำร ดังน้ี 

 - เดินทำงไปรำชกำรนอกรำชอำณำจักรเพื่อ  ปฏิบัติงำน ประชุม  เจรจำธุรกิจ   
ดูงำน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงอื่นเป็นครั้งครำวตำมควำมจ ำเป็น 
 - เดินทำงของผู้รับรำชกำรประจ ำในต่ำงประเทศ ซึ่งเดินทำงไปรำชกำร ณ ท่ีใด ๆ 
ในต่ำงประเทศ นอกที่ตั้งส ำนักงำน หรือมำยังประเทศไทย 
 - เดินทำงของผู้รับรำชกำรประจ ำในต่ำงประเทศซึ่งเดินทำงไปช่วยรำชกำรรักษำ
ในต ำแหน่งหรือรักษำรำชกำรแทนต่ำงส ำนักงำนในต่ำงประเทศเฉพำะเวลำที่ออกเดินทำง
จำกท่ีพักซึ่งเป็นท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งเดิมจนถึงที่พักซึ่งเป็นที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหม่ 
 - ถ้ำผู้ เดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำวได้รับควำมช่วยเหลือจำก
ต่ำงประเทศหรือจำกหน่วยงำนใด ๆ ในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงแล้วไม่มีสิทธิเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรอีก แต่หำกควำมช่วยเหลือท่ีได้รับน้อยกว่ำสิทธิที่จะพึงมี
ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยสมทบได้ตำมเงื่อนไขที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
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 - ค่ำเบี้ยเลีย้งเดินทำง 
 - ค่ำเช่ำท่ีพัก 

  - ค่ำพำหนะรวมทั้งค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำนส ำหรับ 
  ยำนพำหนะ ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำมและอื่น ๆ ท ำนอง 
  เดียวกัน 

- ค่ำรับรอง 
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นเนื่องในกำรเดินทำงไปทำงรำชกำร 

 
หลักการนับเวลาส าหรับผู้รับราชการประจ าในประเทศไทย 

- ให้นับเวลำตั้งแต่ประทับตรำหนังสอืเดินทำงออกจำกประเทศไทยจนถึงเวลำที่
ประทับตรำหนังสือเดินทำงเข้ำประเทศไทย 

- กรณีมีกำรพักแรม ให้นับ 24 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน ถ้ำไม่ถึง 24 ช่ัวโมง หรือเกิน 24 
ช่ัวโมง หำกเศษนับไดเ้กิน 12 ช่ัวโมง ให้นับเป็น 1 วัน 

- กรณไีม่พักแรม หำกนับได้ไม่ถึง  24 ช่ัวโมง และส่วนท่ีไม่ถึงนับได้เกนิ 12 ช่ัวโมง 
ให้นับเป็น 1วัน หำกนับได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง แต่เกินหกช่ัวโมงขึ้นไปให้นับเป็น ½  
วัน 

 
หลักการเบิกเบี้ยเลี้ยง 

- ผู้เดินทำงมสีิทธิเลือกกำรเบิกค่ำเบีย้เลี้ยงจะเบิกลักษณะเหมำจำ่ยหรอืเบิกตำมที่
จ่ำยจริงก็ได้ภำยในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงคลังก ำหนด แต่เมือ่เลือกแล้วผู้
เดินทำงจะต้องใช้ลักษณะนั้นตลอดกำรเดินทำง ไม่ว่ำจะเดินทำงไปประเทศเดียว
หรือหลำยประเทศก็ตำม 

- กรณลีำกิจ ลำพักผ่อน ต้องออกเดนิทำงล่วงหน้ำ ให้นับเวลำตั้งแตเ่ริม่ปฏิบัติ
รำชกำร  ยกเว้นกรณีผูเ้ดินทำงไปรำชกำรมีเหตุจ ำเป็นต้องพักแรมในท้องที่ท่ี
ปฏิบัติรำชกำรก่อนวันเริ่มปฏิบัตริำชกำรให้นับเวลำเพื่อค ำนวณเบีย้เลี้ยงก่อนวัน
เริ่มปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวไดไ้ม่เกนิหนึ่งวัน 

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว 
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- กรณลีำกิจ ลำพักผ่อนหลังเสร็จสิน้กำรปฏิบัตริำชกำร ให้ถือสิทธิในกำรเบิกจ่ำย
ค่ำเบี้ยเลี้ยงสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลำกำรปฏิบตัิรำชกำร 

 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่น 
1. กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 

ประเภทข้าราชการ อัตรา 
(บาท : วัน) 

1.ทั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวโุส 
2. วิชำ ระดับปฏิบัตกิำร ช ำนำญกำร และช ำนำญ
พิเศษ 
3.อ ำนวยกำร ระดับต้น 
หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือระดับ 8 ลงมำ 

2,100 

1. ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
2. วิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และทรงวฒุิ 
3. อ ำนวยกำร ระดับสูง 
4. บริหำร ระดับต้น และสูงหรือต ำแหนง่ที่
เทียบเท่ำ  หรือระดับ 9 ขึ้นไป 

3,100 

 
2. กรณีเบิกเท่าที่จ่ายจริง ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

2.1  ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำภำษี ค่ำบริหำรทีโ่รงแรม ภัตตำคำรหรือร้ำนค้ำ
เรียกเก็บจำกผู้เดินทำงไปรำชกำรให้เบิกเท่ำที่จ่ำยจริงไมเ่กินวันละ 4,500 บำท
ต่อวัน 
2.2  ค่ำท ำควำมสะอำดเสื้อผ้ำ ส ำหรับระยะเวลำที่เกิน 7 วัน ให้เบิกเท่ำท่ีจ่ำย
จริงไม่เกินวันละ 500 บำทต่อคน 
2.3  ค่ำใช้สอยเบ็ดเตลด็ ให้เบิกในลักษณะเหมำจ่ำยไม่เกินวันละ 50 บำทต่อคน 
ค่ำใช่จ่ำยตำม  2.1 – 2.2 ให้คิดค ำนวณเบิกจ่ำยในแต่ละวัน จ ำนวนเงินส่วนท่ี
เหลือจ่ำยในวันใดจะน ำมำสมทบเบิกในวันถัดไปไมไ่ด้ 
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 1.  กรณีผู้เดินทำงไปรำชกำรเบิกคำ่เช่ำท่ี  พักคนเดียว ให้เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริงไม่
เกินอัตรำค่ำเช่ำท่ีพัก ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 2.  กรณีเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะ ใหผู้้เดินทำงไปรำชกำรเบิกค่ำเช่ำท่ีพักได้
ดังต่อไปนี ้

ล าดับที ่ ข้าราชการ เงื่อนไข 
2.1 1) ประเภทอ ำนวยกำร ระดบัต้น 

2) ประเภทวิชำกำร ระดับปฏบิัติกำร ช ำนำญกำร
และช ำนำญกำรพิเศษ 
3) ประเภททั่วไป ระดบัปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และ
อำวุโสหรือ ต ำแหน่งระดับ 8 ลงมำ หรอืต ำแหน่งที่
เทียบเท่ำ 

- ให้พกัรวมกัน 2คน ต่อ 1 ห้อง 
-ให้เบิกค่ำเช่ำที่พกัได้เท่ำที่จ่ำย
จริงในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคู่ คน
ละไม่เกินร้อยละ 70 ของอัตรำค่ำ
เช่ำห้องพักคนเดียว 
- ถ้ำผู้ด ำรงต ำแหน่งแยกพัก
ห้องพักคนเดียวให้เบกิได้อัตรำ
เดียวกัน 
เว้นแต่  เป็นกรณีที่ไม่เหมำะสม
จะพักรวมกัน หรือมีเหตุจ ำเป็นที่
ไม่อำจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบกิ
ได้เท่ำที่จ่ำยจริงในอัตรำค่ำเช่ำ 
ห้องพักคนเดียว 

2.2 1) ประเภทบริหำร ระดับต้น และสูง 
2) ประเภทอ ำนวยกำร ระดบัสูง 
3) ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ  และทรงวุฒิ 
4) ประเภททั่วไป ระดบัทักษะพิเศษหรือ ต ำแหน่ง
ระดับ 9 ขึ้นไป หรอืต ำแหน่งที่เทียบเทำ่ 

- ให้เบิกค่ำเช่ำทีพ่ักได้เท่ำที่จ่ำย
จริงในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคน
เดียว 

2.3 1) ประเภทบริหำรระดับสูง 
2) ประเภทวิชำกำรระดับทรงวุฒิหรือ ต ำแหน่ง
ระดับ 10 ขึ้นไป หรือต ำแหน่งที่เทียบเทำ่ 

เป็นหัวหน้าคณะ 
-หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้สถำนที่
ในที่เดียวกันกับทีพ่ักเพื่อเป็นที่
ประสำนงำนของคระ หรือกับ
บุคคลอื่นให้เบิกค่ำเช่ำที่พักได้
เพิ่มขึ้นส ำหรับห้องพกัอีกห้องหนึ่ง
ในอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว

หลักการเบิกค่าเช่าที่พัก 
 

1 
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หรือจะเบิกค่ำเช่ำห้องชุดแทนก็ได้ 
แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตรำไม่เกิน 2 เท่ำ
ของอัตรำค่ำเช่ำห้องพกัคนเดียว 

 
 1. กรณีลำพักผ่อน ลำกิจ เดินทำงล่วงหน้ำก่อนเริ่มปฏิบัตริำชกำร หำกต้องพัก
แรมในท้องที่ท่ีปฏิบัติรำชกำรก่อนวันเริ่มปฏบิัติรำชกำร ให้เบิกค่ำเช่ำที่พักก่อนวันเริ่ม
ปฏิบัติรำชกำรได้ไมเ่กิน 1 วัน  
 2. กรณีลำพักผ่อน ลำกิจ เดินทำงหลังปฏิบัตริำชกำร ให้ถือสิทธิในกำรเบิกค่ำเช่ำ
ที่พักสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลำปฏิบตัิรำชกำร 
 

อัตราค่าเช่าท่ีพัก 
ให้เบิกตำมที่จ่ำยจริงไม่เกินเกณฑท์ี่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ดังนี ้

ประเภทข้าราชการ อัตราส าหรบัประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน) 
ปะเภท ก. ประเภท 

ข. 
ประเภท 

ค. 
ประเภท ง. ประเภท จ. 

1. ทั่วไประดับปฏิบัติงำน 
ช ำนำญงำน และอำวุโส 
2. วิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 
ช ำนำญกำร และช ำนำญพิเศษ 
3. อ ำนวยกำร ระดับต้น 
หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ 
หรือต ำแหน่งระดับ 8 ลงมำ 
 

ไม่เกิน 
7,500 

ไม่เกิน 
5,000 

ไม่เกิน 
3,100 

เพิ่มขึ้นจำก 
ประเภท ก.  
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ 40 

เพิ่มขึ้นจำก 
ประเภท ก.  
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ 25 

1.ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
2. วิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ 
และทรงคุณวุฒิ 
3. อ ำนวยกำร ระดับสูง 
4. บริหำร ระดับต้น และสูงหรือ
ต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ 
หรือต ำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป 

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 เมอืง ดังต่อไปนี้ 
ล ำดับ

ที่ 
ประเทศ รัฐ เมือง ล ำดับที่ ประเทศ รัฐ เมือง ล ำดับที่ ประเทศ รัฐ เมือง 

1. แคนำดำ 2. เครือรัฐออสเตรเลีย 3. ไต้หวัน 
4. เติร์กเมนิสถำน 5. นิวซีแลนด์ 6. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ 
7. ปำปัวนิวกีนี 8. มำเลเซีย 9. รำชรัฐโมนำโก 
10. รำชรัฐลักเซมเบิร์ก 11. รำชรัฐอันดอร์รำ 12. รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
13. รำชอำณำจักรแดนมำร์ก 14. รำชอำณำจักรนอร์เวย์ 15. รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ 
16. รำชอำณำจักรโมร็อกโก 17. รำชอำณำจักรสวำซิแลนด์ 18. รำชอำณำจักรสวีเดน 
19. รัฐสุลต่ำนโอมำน 20. โรมำเนีย 21. สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล 
22. สหพันธ์สำธำรณรัฐยูโกสลำเวีย 23. สหรัฐอำหรับอิมิเรตส์ 24. สำธำรณรัฐเกำหลี  

(เกำหลีใต้) 
25. สำธำรณรัฐโครเอเชีย 26. สำธำรณรัฐซิลี 27. สำธำรณรัฐเช็ก 
28. สำธำรณรัฐตุรกี 29. สำธำรณรัฐบัลแกเรีย 30. สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
31. สำธำรณรัฐประชำธิปไตย 

ประชำชนแอลจีเรีย 
32. สำธำรณรัฐประชำธิปไตย 

ติมอร์ –เลสเต 
33. สำธำรณรัฐเปรู 

34. สำธำรณรัฐโปแลนด์ 35. สำธำรณรัฐฟินแลนด์ 36. สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 
37. สำธำรณรัฐมอริเซียส 38. สำธำรณรัฐมอลตำ 39. สำธำรณรัฐโมซัมบิก 
40. สำธำรณรัฐเยเมน 41. สำธำรณรัฐลิทัวเนีย 42. สำธำรณรัฐสโลวัก 
43. สำธำรณรัฐโลวีเนีย 44. สำธำรณรัฐออสเตรีย 45. สำธำรณรัฐอำเซอร์ไบจำน 
46. สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 47. สำธำรณรัฐอินเดีย 48. สำธำรณรัฐเอสโตเนีย 
49. สำธำรณรัฐแอฟฟริกำใต้ 50. สำธำรณรัฐไอซ์แลนด์ 51. สำธำรณรัฐไอร์แลนด์ 
52. สำธำรณรัฐฮังกำรี 53. สำธำรณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 54. ฮ่องกง 
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ประเภท ข.ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมอืง ดังต่อไปนี้ 
ล ำดับ

ที่ 
ประเทศ รัฐ เมือง ล ำดับ

ที่ 
ประเทศ รัฐ เมือง ล ำดับ

ที่ 
ประเทศ รัฐ เมือง 

1. เครือรัฐบำฮำมำส 2. จอร์เจีย 3. จำเมกำ 
4. เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม 5. มำซิโดเนีย 6. ยุเครน 
7. รัฐกำตำร์ 8. รัฐคูเวต 9. รับบำห์เรน 
10. รำชอิสรำเอล 11. รำชอำณำจักร 

ซำอุดิอำระเบีย 
12. รำชอำณำจักรตองกำ 

13. รำชอำณำจักรฮัซไมต์ 
จอร์แดน 

14. สหพันธ์สำธำรณรัฐไนจีเรีย 15. สหภำพพม่ำ 

16. สหรัฐเม็กซิโก 17. สหสำธำรณรัฐแทนวำเนีย 18. สำธำรณรัฐกำนำ 
19. สำธำรณรัฐแกมเบีย 20. สำธำรณรัฐโกตดิวัวร์ 

(ไอเวอรี่โศส) 
21. สำธำรณรัฐคอสตำริกำ 

22. สำธำรณรัฐคีร์กิซ 23. สำธำรณรัฐอคนยำ 24. สำธำรณรัฐแคเมอรูน 
25. สำธำรณรัฐคำซัคสถำน 26. สำธำรณรัฐจิบูตี 27. 

 
สำธำรณรัฐชำด 

28. สำธำรณรัฐซิมบับเว 29. สำธำรณรัฐเวเนกัล 30. สำธำรณรัฐแซมเบีย 
31. สำธำรณรัฐเซียร์รำลีโอน 32. สำธำรณรัฐไซปรัส 33. สำธำรณรัฐตรินิแดดและ

โตเบโก 
34. สำธำรณรัฐตูนิเซีย 35. สำธำรณรัฐทำจิสถำน 36. สำธำรณรัฐเนปำล 
37. สำธำรณรัฐไนเจอร์ 38. สำธำรณรัฐบุรุนตี 39. สำธำรณรัฐเบนิน 
40. สำธำรณรัฐเบลำรุส 41. สำธำรณรัฐประชำชน

บังกลำเทศ 
42. สำธำรณรัฐปำนำมำ 

43. สำธำรณรัฐมอลโดวำ 44. สำธำรณรัฐมำลี 45. สำธำรณรัฐยูกันดำ 
46. สำธำรณรัฐลัตเวีย 47. สำธำรณรัฐสังคมนิยม

ประชำธิปไตยศรีลังกำ 
48. สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

49. สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 50. สำธำรณรัฐอำร์เมเนีย 51. สำธำรณรัฐอำหรับซีเรีย 
52. สำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์ 53. สำธำรณรัฐอิรัก 54. สำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน 
55. สำธำรณรัฐอิสลำมมอริเตเนีย 56. สำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน 57. สำธำรณรัฐอุซเบกิสถำน 
58. สำธำรณรัฐแอฟริกำกลำง     
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ประเภท ค.ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมอืง ดังต่อไปนี้ 
ในประเภท ก.  ประเภท ข.  ประเภท ง.  และประเภท จ.  
 ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รับ เมือง ดังต่อไปนี้ 
 1. ญี่ปุ่น 
 2.  สำธำรณรัฐฝรั่งเศส 
 3.  สหพันธ์รัฐรัสเซีย 
 4.  สมำพันธรัฐสวสิ 
 5.  สำธำรณรัฐอิตำล ี
 ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 

 1.  รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม 
 2.  รำชอำณำจักรสเปน 
 3.  สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมน ี
 4.  สหรัฐอเมริกำ 
 5.  สหรำชอำณำจักรบรเิตนใหญ่และไอซแลนดเ์หนือ (ประเทศอังกฤษ) 
 6.  สำธำรณรัฐโปรตุเกส 
 7.  สำธำรณรัฐสิงคโปร ์
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ค่าเคร่ืองแต่งตัวส าหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
1. อัตรำค่ำเครื่องแต่งตัวส ำหรับขำ้รำชกำร ในลักษณะเหมำจ่ำย 

ข้ำรำชกำร อัตรำ 
(บำท : คน) 

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน 
ประเภทวิชำกำร ระดบัปฏิบัตกิำร 
หรือต ำแหน่งระดับ 5 ลงมำ 
หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ 

7,500 

ประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน อำวุโส และทักษะพิเศษ 
(หรือระดับช ำนำญงำนขึ้นไป) 
ประเภทวิชำกำร ระดบัช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ 
เช่ียวชำญ และทรงคุณวุฒิ (หรือระดับช ำนำญกำรทั่วไป) 
ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น และสูง 
ประเภทบริหำร ระดบัต้น และสูง 
หรือต ำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป 
หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ 

9,000 

 
2. อัตราค่าเคร่ืองแต่งตัวส าหรับคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการ
ตาม (1.) 

 เงื่อนไข : ผู้ซึ่งเคยได้รับค่ำเครือ่งแต่งตัวในกำรเดนิทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศแลว้ 
หรือเงินนองบประมำณ หรือค่ำเครื่องแต่งตัวจำกหน่วยงำนของรัฐ ไม่ว่ำจะเบิกจ่ำยจำกเงิน
งบประมำณ หรือเงินนอกงบประมำณหรือเคยได้รับควำมช่วยเหลือค่ำเครื่องแต่งตัวจำก
หน่วยงำนใดๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มีสิทธิเบิกค่ำเครื่องแต่งตัวได้ เมื่อกำร
เดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำวครั้งใหม่ มีระยะห่ำงจำกกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศช่ัวครำวครั้งสุดท้ำยที่ได้รับค่ำเครื่องแต่งตัวเกินกว่ำ 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ีเดินทำง
ออกจำกประเทศไทย หรือเมื่อกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ ำงประเทศช่ัวครำวครั้งใหม่มี
ระยะเวลำเกินกว่ำ 2 ปี นับแต่วันที่เดินทำงกลับถึงประเทศไทยส ำหรับผู้ที่รับรำชกำร
ประจ ำในต่ำงประเทศ 
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ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนือ่งในการเดินทางไปราชการ 
 ได้แก่ e-passport visa ค่ำธรรมเนียมสนำมบิน ค่ำพำหนะรับจ้ำงในต่ำงประเทศ
ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงเบิกจ่ำยในงบรำยจ่ำยอื่น 
 

 
 
1.  ผู้เดินทำงซึ่งด ำรงต ำแหน่งดังตอ่ไปนี้ ให้เบิกค่ำรับรองไดเ้ท่ำที่จ่ำยจริง 
   ก. ประธำนองคมนตรี หรือองคมนตร ี
   ข. นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
   ค. ประธำน หรือรองประธำนของสภำซึ่งเป็นองค์กรนติิบัญญัติ 
   ง. ประธำนศำลฎีกำ รองประธำนศำลฎีกำ หรือประธำนศำลอุทธรณ์ 
2.  ผู้เดินทำงนอกจำกข้อ 1. ให้เบิกค่ำรับรองได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงท้ังในกรณีเดินทำง

ไปรำชกำรเป็นคณะหรือเดินทำงไปรำชกำรคนเดียวตำมอัตรำ ดังนี้ 
 

กำรเดินทำง อัตรำ (บำท) 
เดินทำงไม่เกิน 15 วัน ไม่เกิน 67,000 
เดินทำงเกิน 15 วัน ไม่เกิน 100,000 

 
3.  กำรเดินทำงไปรำชกำรที่จะเบกิค่ำรับรองตำมข้อ 2. ได้ ต้องเป็นกำรเดินทำง

กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
   ก. ประชุมระหว่ำงประเทศในฐำนะผู้แทนรัฐบำล ผู้แทนรัฐสภำ หรือ

ผู้แทนส่วนรำชกำรแตไ่ม่รวมถึงกำรประชุมหรือกำรสัมมนำทำงวิชำกำร 
   ข. เจรจำธุรกจิ เจรจำกู้เงินและขอควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศใน

ฐำนะผู้แทนรัฐบำล 
   ค. ปรึกษำหำรือ หรือเข้ำร่วมกำรประชุมเกี่ยวกับควำมร่วมมือระหวำ่ง

หน่วยงำนของรัฐบำลไทยกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
   ง. เยือนต่ำงประเทศในฐำนะทูตสนัถวไมตรี หรือแขกของรัฐบำล

ต่ำงประเทศ 
 

หลักกำรเบิกค่ำรับรอง 
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  จ. ร่วมงำนรัฐพิธี ตำมค ำเชิญรัฐบำลต่ำงประเทศ 
   ฉ. จัดงำนแสดงสินค้ำไทย หรือส่งเสรมิสินค้ำไทยในต่ำงประเทศ หรอื

ส่งเสริมกำรลงทุนของต่ำงประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสรมิกำรลงทุนของไทยใน
ต่ำงประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว กรณีได้รับความช่วยเหลือ 
 กรณผีู้เดินทำงได้รับควำมช่วยเหลอืจำกต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนใด

ในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศน้อยกว่ำสิทธิที่พึงได้รับตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงให้เบิกสมทบไดต้ำมเงื่อนไข ดังนี้ 

ประเภท ได้รับควำม 
ช่วยเหลือ 

สิทธิ เง่ือนไข 

เครื่องบิน -จัดตั๋วให้ไป-กลับ งดเบิก แม้ต่ ำกวำ่สิทธกิ็ต้องงดเบิก 
-ให้ตั๋วเท่ียวเดียว เบิกอีก 1 เท่ียว ต้องชั้นเดียวกับที่ได้รับควำม

ช่วยเหลือแต่ไม่เกินสิทธิทีพ่ึง
ได้รับ 

- ไม่ออกตัว๋ให ้ เบิกไป-กลับ ตำมสิทธิของผู้เดินทำง 
เบี้ยเล้ียงเดินทำง - ไม่ออกค่ำใชจ้่ำย เบิกได้ ตำมสิทธิของผู้เดินทำง 

- ออกให้ต่ ำกว่ำสิทธ ิ เบิกสมทบ เฉพำะส่วนทีข่ำดแต่ไม่เกินสิทธิ
ของผู้เดินทำง 

ค่ำอำหำร - จัดทุกมือ้ งดเบิก ห้ำมเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทำง 
- จัด 2 มื้อ  เบิกสมทบ 1 ใน 3 ของอัตรำเบี้ยเล้ียงเดินทำง

เหมำจ่ำย 
- จัด 1 มื้อ เบิกสมทบ 2 ใน 3 ของอัตรำเบี้ยเล้ียงเดินทำง

เหมำจ่ำย 
ค่ำเช่ำที่พัก - จัดที่พกัให ้ งดเบิก ห้ำมเบิกค่ำเช่ำที่พกั 

- ออกให้ต่ ำกว่ำสิทธ ิ เบิกสมทบ เฉพำะส่วนทีข่ำดตำมที่จำ่ยจริง
แต่ไม่เกินสิทธิ 

- ไม่ออกค่ำเช่ำที่พัก เบิกได้ ตำมสิทธิของผู้เดินทำง 
ค่ำพำหนะ  
(เดินทำงไป-กลับ 
ระหว่ำงสถำนทีอ่ยู่
ที่พัก หรือสถำนที่

- ไม่ออกค่ำใชจ้่ำย เบิกได้ จ่ำยจริงไม่เกินสิทธ ิ
- ออกให้ต่ ำกว่ำสิทธ ิ เบิกสมทบ เฉพำะส่วนทีข่ำดตำมที่จำ่ยจริง

แต่ไม่เกินสิทธิ 
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ปฏิบัติรำชกำรกับ
สถำนียำนพำหนะ) 
ค่ำเครื่องแต่งตัว - ไม่ออกค่ำใชจ้่ำย เบิกได้ ตำมสิทธิของผู้เดินทำง 

- ออกให้ต่ ำกว่ำสิทธ ิ เบิกสมทบ เฉพำะส่วนทีข่ำดแต่ไม่เกินสิทธ ิ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็นเนื่องในกำร
เดินทำง 

- ไม่ออกค่ำใชจ้่ำย เบิกได้ จ่ำยจริงไม่เกินสิทธ ิ
- ออกให้ต่ ำกว่ำสิทธ ิ เบิกสมทบ เฉพำะส่วนทีข่ำดตำมที่จำ่ยจริง

แต่ไม่เกินสิทธิ 
 
 
 
 

การเบิกจ่ายเงิน 
 -  แบบรำยงำนกำรเดินทำง 
 เพื่อขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและเอกสำรประกอบที่ใช้ในกำร
เบิกจ่ำยเงิน ให้เป็นไปตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 - กำรเบิกค่ำเช่ำที่พักเท่ำที่จ่ำยจริง ผู้เดินทำงไปรำชกำรจะใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบแจ้งรำยกำรโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข้อควำมแสดงว่ำได้รับช ำระเ งินค่ำเช่ำที่พัก
เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้ำหน้ำที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลำยมือช่ือ วัน เดือน ปี  
และจ ำนวนเงินท่ีได้รับเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรขอ เบิกค่ำเช่ำท่ีพักก็ได้ 
 - กำรเบิกค่ำเช่ำที่พักในต่ำงประเทศ ผู้เดินทำงจะใช้ใบแจ้งรำยกำรค่ำเช่ำที่พักที่
บันทึกด้วยเครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่ำได้รับช ำระเงินจำกผู้เดินทำงแล้ว เป็นหลักฐำนใน
กำรขอเบิกค่ำเช่ำท่ีพักโดยไม่ต้องมีลำยมือช่ือเจ้ำหน้ำท่ีรับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได้
แต่ทั้งนี้ ผู้เดินทำงจะต้องลงลำยมือช่ือรับรองว่ำผู้เดินทำงได้ช ำระค่ำเช่ำที่พักตำมจ ำนวนที่
เรียกเก็บ 

- กำรเบิกค่ำเช่ำที่พักในอัตรำห้องพักคู่ที่ผู้เดินทำงไปรำชกำรใช้สิทธิ  เบิก 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงอยู่ต่ำงสังกัดกัน แต่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรำยกำรของ
โรงแรม หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน ให้ผู้เดินทำงฝ่ำยหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ำยหนึ่งใช้ส ำเนำ
ภำพถ่ำยที่ผู้นั้น รับรองส ำเนำถูกต้องโดยให้มีบันทึกแนบท้ำยระบุว่ำรำยกำรใดที่ ฝ่ำยหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายข้างต้น ให้เบิกจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น 
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ฝ่ำยใดจะเป็นผู้เบิกฝ่ำยเดียว และรำยกำรใด ทั้งคู่จะเป็นผู้เบิกฝ่ำยละเป็นจ ำนวนเท่ำใด ท้ัง
ต้นฉบับและฉบับส ำเนำภำพถ่ำยและลงมือช่ือของผู้เดินทำงทั้งคู่ในแต่ละฉบับ 

-กำรเบิกค่ำเช่ำที่พักกรณีที่เจ้ำภำพผู้จัดประชุมเป็นผู้เรยีกเก็บค่ำเช่ำท่ีพักจำกผู้
เดินทำงไปรำชกำร 

โดยตรง ให้ผู้เดินทำงใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรำยกำรที่เจ้ำภำพผู้จัดประชุมได้เรียกเก็บ
ค่ำ เช่ำที่พักเป็นหลักฐำนเพื่อขอเบิกค่ำเช่ำที่พักก็ได ้

- กำรเบิกจ่ำยเงินและหลักฐำนกำรจ่ำยซึ่งมไิด้ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติ
ตำมที่กระทรวงกำร 

  กำรคลังก ำหนด 
 
 

(ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0409.6/ว  13 ลงวันท่ี 4 ก.พ. 2546 ) 
 การช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเงินสด 
1.  กรณียืมเงินทดรองราชการ หรือเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดของราชการ 
เพ่ือเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

(1) กรณีมีหลักฐานการแลกเปลีย่นเงนิกับธนาคาร 
มีหลักฐำนกำรแลกเปลี่ยนเงินกับธนำคำร ให้ถืออัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ข้ำรำชกำร

แลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศกับธนำคำร(อัตรำ
ขำยของธนำคำร) ก่อนออกเดินทำงเป็นอัตรำ
เดียวในกำรค ำนวณค่ำแลกเปลี่ยนตลอด
เส้นทำง 

มีเงินเหลือ ให้ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่แลกเปลีย่นกับ
ธนำคำร (อัตรำซ้ือของธนำคำร) เป็นอัตรำส่ง
ใช้เงินยืมที่เหลือ 

หลักฐำน ให้แนบหลักฐำนกำรแลกเปลีย่นเงินกับ
ธนำคำรประกอบกำรเบิกจำ่ยหรือส่งใช้เงินยืม
ที่เหลือจ่ำย 

 
 
 

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
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(2) กรณีไม่มีหลักฐานการแลกเปลีย่นเงินธนาคาร 
มีหลักฐำนกำรแลกเปลี่ยนเงินกับธนำคำร ให้ถืออัตรำแลกเปลี่ยนของธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย (อัตรำขำยของธนำคำร) ณ วัน
ท ำกำร 1 วัน ก่อนวันอกเดินทำงเป็นอัตรำ
เดียวในกำรค ำนวณค่ำแลกเปลี่ยนตลอด
เส้นทำง 

มีเงินเหลือ ให้ถืออัตรำแลกเปลี่ยนของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (อัตรำขำยของธนำคำร) ณ วัน
ท ำกำร 1 วัน หลังวันที่ข้ำรำชกำรเดินทำงกลับ
จำกปฏิบัติรำชกำร เป็นอัตรำกำรค ำนวณค่ำ
แลกเปลี่ยนในกำรส่งใช้เงินยืมที่เหลือกลบัมำ 

หลักฐำน ให้แนบหลักฐำนกำรแลกเปลีย่นเงินกับ
ธนำคำรประกอบกำรเบิกจำ่ยหรือส่งใช้เงินยืม
ที่เหลือจ่ำย 

 
(3) กรณีส่งชดใช้เงินยืมที่เหลือ 

เกิดผลก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ให้น ำส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน 
เกิดผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น ให้ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยเนื่อง

ในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 
2. กรณีมิได้ยืมเงินของทางราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 
กรณีมีหลักฐำนกำรแลกเปลี่ยนเงินกับ
ธนำคำร 

กรณีไม่มีหลักฐำนกำรแลกเปลีย่นเงินกับ
ธนำคำร 

ให้ถืออัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ข้ำรำชกำรได้
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (อัตรำขำย
ของธนำคำร) ก่อนออกเดินทำงเป็นอัตรำ
เดียวในกำรค ำนวณค่ำแลกเปลี่ยนตลอด
เส้นทำง โดยให้แนบหลักฐำนกำรแลกเปลี่ยน
กับธนำคำรมำประกอบกำรเบิกจำ่ย 

ให้ถืออัตรำแลกเปลี่ยนของธนำคำรแห่ง
ประเทศ (อัตรำขำยของธนำคำร) ณ วันท ำ
กำร 1 วัน กอ่นวันออกเดินทำงของ
ข้ำรำชกำรเป็นอัตรำเดียวในกำรค ำนวณค่ำ
แลกเปลี่ยน  
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- การช าระค่าใช้ในการเดินทางด้วยบัตรเครดิต 
1. ให้ผู้เดินทำงสำมำรถใช้บัตรเครดิตในกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำรต่ำงประเทศ 
2. ให้ใช้อัตรำแลกเปลี่ยนตำมใบแจ้งยอดกำรใช้จ่ำยบัตรเครดติที่ไดร้ับแจ้งจำก

ธนำคำรเป็นอัตรำในกำรค ำนวณคำ่แลเปลี่ยนในกำรขอเบิกคำ่ใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงที่ช ำระด้วยบตัรเครดติ 

3. โดยให้แนบหลักฐำนใบแจ้งยอดกำรใช้จ่ำยบัตรเครดิตที่ได้รับแจ้งจำก
ธนำคำรประกอบกำรเบิกจ่ำย หรอืส่งใช้เงินยืมที่เหลือจ่ำย 
 

- การขอยืมเงินจากทางราชการ 
1. ส่วนรำชกำรพิจำรณำอนุมัติเงินยมืให้แก่ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้เดินทำงไปรำชกำร

ต่ำงประเทศเท่ำที่จ ำเป็น 
2. ให้มีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินก่อนเดินทำง เพื่อไม่ให้เป็นภำระทำงรำชกำร

ในกรณีมีเงินเหลือกลับมำจ ำนวนมำก 
3. เมื่อเดินทำงกลับมำแล้ว ใหผู้้ยืมรบีด ำเนินกำรส่งใบส ำคญัคู่จ่ำยและเงิน

เหลือจ่ำย (ถ้ำมี) ภำยใน 15 วัน นับจำกวันกลับกลับมำถึง 
4. กรณีอยูร่ะหว่ำงรอรับใบแจ้งยอดกำรใช้จ่ำยบัตรเครดิตของธนำคำรให้รีบ

ด ำเนินกำรขอรับเอกสำรดังกลำ่วเพื่อประกอบกำรเบิกจำ่ยและส่งใบส ำคัญคู่
จ่ำยและเงินเหมำจ่ำย (ถ้ำมี) เพื่อหักล้ำงเงินยืม ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่
กลับมำถึง 
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- ในกำรพิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำว เพื่อ
ประชุม  สัมมนำ หรือดูงำน ให้กระทรวง กรม พิจำรณำอนุมัติเฉพำะกรณีที่จ ำเป็น และมี
ควำมส ำคัญเกี่ยวข้องกับภำรกิจงำนที่รับผิดชอบโดยตรง และเพื่อประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอย่ำงแท้จริง ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณที่ส ำนักงบประมำณให้ควำมเห็นชอบแล้ว โดยให้ก ำหนดจ ำนวนคน และ
ระยะเวลำเดินทำงให้เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น และเป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำมำก
ที่สุด 

 ในกรณีที่ข้ำรำชกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำว โดยมิได้ก ำหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมถึงเรื่องกำรขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมำณเพื่อน ำไปใช้ หรือสมทบในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำว ส่วน
รำชกำรจะต้องขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ โดยช้ีแจงเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
และประโยชน์ที่จะได้รับอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้  จะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับแผนกำรปฏิบัติงำน 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ส ำนักงบประมำณได้เห็นชอบไว้ก่อนแล้วและจะต้องให้ส ำนัก
งบประมำณพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนที่ จะเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ 
 -  ให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติรำชกำรในต่ำงประเทศช่ัวครำวจัดท ำ 
 -  รำยงำนผลกำรเดินทำง (Progress Report) และผลกำรปฏิบัติงำนกำร
ประชุมสัมมนำ หรือดูงำนในแต่ละครั้ง แล้วน ำเสนอรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
รับทรำบและพิจำรณำน ำไปใช้ประโยชน์ให้แก่หน่วยงำนต่อไปด้วยทุกครั้ง 

 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ.2553 
 
 

แนวทางในการปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 
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 ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนด
ไว้เป็นการเฉพาะให้หัวหน้าส่วนราชการการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการ
และอัตราท่ีได้ก าหนดไว้ 

 -ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 - ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร 
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจดังำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ 
 -  เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
 - ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขนับุคคลเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐที่หัก
จำกเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบนั้น 
 - กำรเช่ำรถยนตม์ำใช้ในรำชกำร 
 - กำรประกันภยัทรัพย์สินของรัฐ 
 - กำรติดตั้งและกำรใช้โทรศัพท์ของทำงรำชกำร 
 - ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคมุงำนก่อสร้ำง 

 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารตามกรณีที่ยกตัวอย่างข้างต้น ได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายไว้เป็นการเพาะ จึงให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือมตคิณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
1. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับบุคคลภำยนอกท่ีปฏิบัติงำนให้ส่วนรำชกำรให้หัวหน้ำส่วน

รำชกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนได้ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
2. ค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยได้ตำมควำมจ ำเป็น 

เหมำะสม ประหยดั และเพื่อประโยชน์ของรำชกำร 
1) ค่ำตอบแทนล่ำมในกำรแปลภำษำท้องถิ่น ภำษำต่ำงประเภท หรือ

ภำษำมือ 
2) ค่ำตอบแทนในกำรแปลหนังสือ 

 

ค่ำตอบแทน 

 

24 



 
 

3) ค่ำตอบแทนในกำรจัดเก็บหรือส ำรวจข้อมูล เฉพำะในช่วงเวลำที่มี
กำรจัดเก็บหรือส ำรวจข้อมลู ในกรณีที่ผู้แปล หรือผู้จัดเก็บ หรือ
ส ำรวจข้อมลู เป็นเจำ้หน้ำท่ีของสว่นรำชกำรนั้น ให้ถือว่ำปฏิบัติ
ตำมหน้ำท่ีเบิกคำ่ตอบแทนมไิด ้

 
 

 - ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำใช้สอย ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยตำมควำมจ ำเป็น 
เหมำะสม ประหยดั และเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
ดังต่อไปนี ้

ล ำดับ รำยกำร 
1     ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำร ระหว่ำงกำรรับเสด็จ หรือเกีย่วเนื่องกับกำรรับ

เสด็จ ส่งเสด็จ หระมหำกษัตริย์ พระบรมวงศำนุวงศ์ 
2    ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร   
3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ หรือกำรประชำพันธ์งำนสว่นรำชกำร 
4 ค่ำพำนพุ่มดอกไม้ พำนประดับพุ่มดอกไม้ พำนพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้

พวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ หรือพวงมำลำ ส ำหรับวำงอนุสำวรีย์ หรือ
ใช้ในกำรจัดงำนกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกำสต่ำง ๆค่ำหรีด หรือ
พวงมำลำ ส ำหรับสักกำระศพ ให้เบิกจำ่ยในนำมของส่วนรำชกำร 
เป็นส่วนรวม เฉพำะสักกำระศพผู้ที่เคยให้ควำมช่วยเหลือ หรือเป็นผู้ที่เคยท ำ
ประโยชน์ให้แก่ประเทศหรือส่วนรำชกำรจนเป็นที่ประจักษ์ชัด 

5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร และให้หมำยรวมถึงกำรประชุมรำชกำรกำร
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เช่น ค่ำอำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรในกรณีที่มี
กำรประชุมคำบเกีย่วมือ้อำหำร  ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น เปน็
ต้น 

6 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับกรณีหน่วยงำนอื่นหรือบุคคลภำยนอกเข้ำดู
งำนหรือเยี่ยมชมส่วนรำชกำร หรือกรณีกำรตรวจเยีย่มหรือกำรตรวจรำชกำร
ตำมภำรกจิปกติของบุคคลภำยในส่วนรำชกำร กำรแถลงขำ่วของส่วนรำชกำร 
กำรมอบเงินหรือสิ่งของบริจำค 

 
 
 

ค่ำใช้สอย 
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ล ำดับ รำยกำร 
7   ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินของรำชกำร ที่เกดิจำกกำรเสื่อมสภำพ หรือช ำรุด

เสียหำย จำกกำรใช้งำนปกต ิ
  ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนรำชกำรที่ได้รับควำมเสียหำย ซ่ึงมิได้เกิดจำกกำร
เส่ือมสภำพหรือช ำรุดเสียหำยจำกกำรใช้งำนปกติ เมื่อส่วนรำชกำรจำ่ยค่ำใช้จำ่ย
ดังกล่ำวแล้วให้ด ำเนินกำรหำผู้รับผิดทำงละเมิดตำมกฎหมำยและระเบยีบวำ่
ด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

8 ค่ำของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชำวต่ำงประเทศ กรณีเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชั่วครำว กรณีชำวต่ำงประเทศเดินทำงมำประเทศไทย 
ในนำมของส่วนรำชกำรเป็นส่วนรวม 
   ค่ำของขวัญหรอืของที่ระลึกที่มอบใหก้รณีหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือส่วน
รำชกำร หรอืกรณีกำรเยีย่มชมส่วนรำชกำร ในนำมของส่วนรำชกำรเป็น
ส่วนรวม 

9  ค่ำโล่ ใบประกำศเกียรติคุณ ค่ำกรอบใบประกำศเกยีรติคุณ ของขวัญ ของ
รำงวัลของที่ระลึก ส ำหรับข้ำรำชกำรหรอืลูกจ้ำงประจ ำที่เกษยีณอำยุ หรือผู้ที่ให้
ควำมช่วยเหลือหรือควรได้รับกำรยกย่องจำกทำงรำชกำร 

10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเว็บไซต์ และสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำเว็บไซต์ 
11   ค่ำธรรมเนียมในกำรคืนบัตร เปลี่ยนบตัรโดยสำรพำนะในกำรเดินทำงไป

รำชกำรหรือค่ำบัตรโดยสำรที่ไม่สำมำรถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ในกรณีเลือนกำร
เดินทำงไปรำชกำร และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ท ำให้ไม่สำมำรถ
เดินทำงได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจำกตัวผู้เดนิทำงเป็นเหตุ 

12   ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใชก่รณีตำมข้อ 18 (5) ของระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของส่วนรำชกำร 

13 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประโยชนข์อง
ทำงรำชกำร 

14 ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้สถำนที่ชั่วครำวของสว่นรำชกำร หรือหนว่ยงำนอื่นของรัฐ 
15 ค่ำใช่จ่ำยในกำรประดับ ตกแต่งอำคำรสถำนที่ของส่วนรำชกำร 
16    ค่ำบรกิำร หรือค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรก ำจัดแมลง แมง หนู หรอืสัตว์ที่อำจเปน็

พำหะน ำโรคร้ำยมำสู่คน หรือให้ควำมหมำยรวมถึงกำรก ำจัดเชื้อโรคหรือเช้ือรำ
ตำมส่วนรำชกำรหรือบ้ำนพักที่ทำงรำชกำรจัดไว้ให้ 
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ล ำดับ รำยกำร 
17 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำอำหำรส ำหรับผู้ปว่ยสำมัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อน ของสถำน

บริกำรของส่วนรำชกำร หรือส ำหรับผู้ถกูควบคุม คุมขัง กกัขัง คุมควำม
ประพฤติ หรือผู้ทีถู่กใช้มำตรกำรอื่นใดอนัมีอันมีลักษณะเป็นกำรจ ำกัดสิทธิ
เสรีภำพซ่ึงต้องหำว่ำกำรท ำควำมผิดหรอือำหำร นม อำหำรเสริม ส ำหรับเด็กที่
อยู่มนกำรวงเครำะห์ของทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนของทำงรำชกำร 

18 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นสมำชิก หรือจัดซื้อหนังสือ จุลสำร วำรสำร หนังสือพิมพ์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในรำชกำรโดยส่วนรวม 

19 ค่ำบริกำรในกำรก ำจัดสิ่งปฏกิูล จัดเก็บขยะของส่วนรำชกำรค่ำบริกำรในกำร
ก ำจัดสิ่งกูล บำ้นพักของทำงรำชกำรกรณีไม่มีผู้มีพักอำศัย 

20 ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำบรกิำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรส ำหรับ
รถยนต์ของส่วนรำชกำรตำมระเบียบวำ่ด้วยรถรำชกำร ซึ่งส่วนรำชกำรได้มำโดย
วิธีกำรซ้ือกำรยืม หรือรับบริจำค หรอืได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วน
รำชกำรนั้น กำรเช่ำหรือรถสว่นตัวของข้ำรำชกำรผู้เลือกรับเงินค่ำตอบแทนเหมำ
จ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่งส ำหรับข้ำรำชกำรผู้ทีสิทธิได้รับรถประจ ำ
ต ำแหน่งที่ได้จัดหำมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

21 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกับกำรจัด ผลิตรำยกำร และถ่ำยทอดทำงสถำนโีทรทัศน์ และ
วิทย ุ

22 ค่ำพำหนะกรณีรับมอบหมำยให้เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ซึ่งส่วนรำชกำร ไม่
สำมำรถจัดรถยนต์สว่นกลำงให้ได้ 

23 ค่ำตรวจสอบเพื่อกำรรับรองระบบกำรท ำงำนหรือมำตรฐำนกำรท ำงำน 
24 ค่ำระวำง บรรทุก ขนส่งพัสดุภัณฑ์ของสว่นรำชกำร ยกเว้น ค่ำระวำง บรรทุก

ขนส่งพัสดุหรือพ้สดุภัณฑ์ในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ 

25 ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆที่เกิดจำกกำรใช้พัสดุทีย่มืจำกหนว่ยงำนอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
รำชกำรกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเป็นกำรชัว่ครำว 

26 ค่ำตรวจร่ำงกำยของบุคคลเพื่อกำรตรวจหำสำรกัมมันตภำพรังสีและเช้ือเอชไอวี 
จำกกำรปฏบิัติงำนตำมภำรกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลที่
ข้ำรำชกำรหรือลูกจำ้งประจ ำทีจ่ะใช้สิทธิเบิกจ่ำยตำมก ำหมำยเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล 

27 ค่ำรักษำพยำบำลสัตว์และค่ำตรวจสุขภำพสัตว์ส ำหรับหน่วยงำนที่มีภำรกิจปกติ
ในกำรดูแลสัตว ์
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 ส่วนราชการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามรายการที่ก าหนดข้างต้นหากมีความ
จ าเป็นก็สามารถขอตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นรายกรณีไป 
 

 
- ค่ำจัดท ำสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของช ำร่วย เนื่องในโอกำสต่ำง ๆ 
- ค่ำจัดพิมพ์ ค่ำจดัส่ง ค่ำฝำกส่งเปน็รำยเดือน ส ำหรบับัตรอวยพรในเทศกำลต่ำง 

ๆ และค่ำจัดพิมพ์นำมบัตรให้กับบคุลำกรภำยในส่วนรำชกำร 
- ค่ำพวงมำลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรอืของเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับสว่นรำชกำร

หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน บุคคล เนื่องในโอกำสต่ำง ๆ  
- ค่ำทิป 
- เงินหรือสิ่งของบริจำค 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิกำร หรือกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรภำยในส่วนรำชกำร 
ค่าใช้สอยที่ไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดข้างต้น ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำอำคำรและที่ดิน  รวมทั้งค่ำบริกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรเช่ำให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยเท่ำท่ีจ่ำยจริงตำมอัตรำ ดังนี้ 
 -  กำรเช่ำอำคำรเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน เก็บเอกสำรหรือพัสดุต่ำง ๆ ให้เบิกจ่ำย
เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินอัตรำตำรำงเมตรละ 500 บำทต่อเดือน  หรือในกรณีที่มีเหตุผลควำม
จ ำเป็นต้องเช่ำในอัตรำเกินตำรำงเมตรละ 500 บำทต่อเดือน ให้เบิกจ่ำยในวงเงินไม่เกิน 
50,000 บำทต่อเดือน  
 -  กำรเช่ำที่ดินเพื่อใช้ในรำชกำร ให้เบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกินอัตรำ 50,000 
บำทต่อเดือนในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นท่ีจะต้องเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำม (1) หรือ (2) เกินอัตรำที่
ก ำหนดไว้ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง ทั้งนี้ อัตรำที่เบิกจ่ำยต้องไม่สูงกว่ำ
อัตรำตำมท้องตลำดและต้องบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ำยในอัตรำนั้นไว้ด้วย 
 
 

ค่ำใช้สอยดังต่อไปนี้ มิใหเ้บิกจ่ำย 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำอำคำรและที่ดนิ 
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  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีในช้ันศำล กำรระงับข้อพิพำทโดยกำร
อนุญำตโตตุลำกำรให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยเท่ำท่ีจ่ำยจริง 
 
 
 

 
  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำสินไหมทดแทนที่ผู้เสยีหำยยื่นค ำขอให้สว่นรำชกำร
ชดใช้ กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรได้กระท ำละเมิดต่อบุคคลภำยนอกในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี ให้หัวหน้ำรำชกำรเบิกจ่ำยโดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น 
 
 
 
 
  ค่ำวัสดุตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย ตำมงบประเภทของส ำนัก
งบประมำณให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม 
ประหยัดแลเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร เว้นแต่ รายการต่อไปนี้  ให้เบิกจ่ำยตำม
หลักเกณฑ์ทีกระทรวงกำรคลังก ำหนด   หรือได้รับอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลัง 

(1) ค่ำเครื่องแบบ เครื่องแต่งกำยที่จัดให้เจ้ำหน้ำที่ไว้ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที ่

(2) ค่ำเครื่องแบบยมรักษำกำรณ ์
(3) ค่ำวัสดุ ท่ีใช้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีในช้ันศำล 

 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำสินไหมทดแทน 

 

ค่ำวัสด ุ
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- ค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสำธำรณูปโภคดังต่อไปนี้ ให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำร เบิกจ่ำยไดเ้ท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม ประหยัด และเพื่อ
ประโยชน์ของทำงรำชกำร 
 1)  ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำ ค่ำโทรศัพท์ ของส่วนรำชกำร และบ้ำนพักรำชกำร
ที่ไม่มีผู้พักอำศัย ให้จ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง  ในกรณีมีผู้พักอำศัยให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรเบิกจ่ำยตำมมติรัฐมนตรี   หรือตำมหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 

  2)  ค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์ตอบรับ  ค่ำดวงตรำ
 ไปรษณีย์หรือค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ 
  3)  ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
 บริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  เช่น  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบและค่ำใช้
 ระบบค่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่อสัญญำณดำวเทียม  ค่ำ
 สื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำวิทยุสื่อสำร วิทยุติดตำมตัว เป็นต้น 

4)  ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
5)  ค่ำธรรมเนียมธนำคำรเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินเพื่อควำม
สะดวกของส่วนรำชกำรที่มิใช่เป็นกำรร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 

 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1.  พระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547 
 2.  พระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2550 
 3.  ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรือ่ง ก ำหนดรำยชื่อคณะกรรมกำร และ
คณะอนุกรรมกำรที่มีสิทธิได้รบัเบีย้ประชุมเป็นรำยเดือน และอัตรำเบี้ยประชุมเป็นรำย
เดือน และเป็นรำยครั้งส ำหรับกรรมกำรอนกรรมกำร เลขำนุกำร ปละผู้ช่วยเลขำนุกำร 
พ.ศ. 2551 
 

ค่ำสำธำรณูปโภค 

 

ค่ำเบี้ยประชุม 
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  ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยประชุม หมำยถึง บุคคลหรือคณะบคุลที่ได้รับกำร
แต่งตั้งให้มีสถำนะตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547 มำตรำ 5 ดังนี้ 
  -  คณะกรรมกำร หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้ตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร หรือโดย ประธำนรัฐสภำ 
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิ คณะรัฐมนตรี  ในฐำนะหัวหน้ำรับบำล หรือ  
รัฐมนตรี  เจ้ำสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี 
  -  กรรมกำร หมำยควำมว่ำ กรรมกำรในคณะกรรมกำร แต่ไม่รวมถึง
กรรมกำรซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นในหน้ำท่ีนั้น ๆ โดยเฉพำะ 
  -  คณะอนุกรรมกำร หมำยควำมว่ำ คณะอนุกรรมกำรซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย โดยประกำศพระรำชโองกำร หรือโดยประธำนรัฐสภำ 
รัฐมนตรี เจ้ำสังกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจำคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมกำร 
  -  อนุกรรมกำร หมำยควำมว่ำ อนกุรรมกำรในคณะอนุกรรมกำร แตไ่ม่
รวมถึงอนุกรรมกำร ซึ่งไดร้ับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนอย่ำงอ่ืนในหน้ำท่ีนั้น ๆ โดยเฉพำะ 
  -  ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร หมำยควำมว่ำ ที่ปรึกษำซึ่งไดร้ีบแต่งตั้งตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยหรือโดยประกำศพระบรมรำชโองกำรให้เป็นที่ปรึกษำของ
คณะกรรมกำร 
  -  ตำมพรรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547  มีกรณียกวัน
ตำม มำตรำ 4 ส ำหรับกรรมกำร อนุกรรมกำร ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร เลขำนุกำร และ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย หรือโดยประกำศพระ
บรมรำชโองกำร และบทบัญญัติแห่งกฎหมำยหรือประกำศบรมรำชโองกำรนั้นก ำหนดเบี้ย
ประชุมหรือผลประโยชน์ตอบแทนของบุคคลดังกล่ำวไว้เป็นกำรเฉพำะ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยประชุม 
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 กรรมการ   ตำมพระรำชฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547 มำตรำ 6 
 -  เบ้ียประชุมเป็นรายเดือน คือ เบี้ยประชุมที่จ่ำยเป็นรำยเดือนให้กับกรรมกำร
ในคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำย หรือโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร ซึ่ง
มีภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบสูง ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรก ำหนดนโยบำยอันมีผลกระทบต่อ
กำรบริหำร เศรษฐกิจ หรือสังคมในภำพรวมของประเทศ ตำมรำยช่ือคณะกรรมกำรและ
อัตรำเบี้ยประชุมที่ รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
 -  เบี้ยประชุมเป็นรายคร้ัง คือ เบี้ยประชุมที่จ่ำยรำยครั้งส ำหรับกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ (1) ตำมอัตรำเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนด 
 อนุกรรมการ  ตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร พ.ศ. 2547 
มำตรำ 7 
 -  เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน  คือ  เบี้ยประชุมที่จ่ำยเป็นรำยเดือน ให้กับ
อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรของคณะกรรมกำรตำมมำตรำ 6 (1) ตำมรำยช่ือ
คณะอนุกรรมกำรและอัตรำเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
 - เบี้ยประชุมเป็นรายคร้ัง  คือ เบี้ยประชุมที่จ่ำยเป็นรำยครั้งให้กับอนุกรรมกำร
ในคณะอนุกรรมกำรของคณะกรรมกำรอื่นนอกเหนือจำกที่ ระบุ ไว้ใน (1) เว้นแต่
อนุกรรมกำรสำมัญประจ ำ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มี
ฐำนะเทียบเท่ำกระทรวงหรือกรมอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำจังหวัด หรืออนุกรรมกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรอื่นที่มีลักษณะท ำนองเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุม
เฉพำะอนุกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น ทั้งนี้ตำมอัตรำเบี้ยประชุมที่
รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะเบี้ยประชุม 
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  -  กรรมกำรหรืออนุกรรมกำรที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยเดือนให้
ได้รับเบี้ยประชุมเฉพำะในเดือนท่ีได้เข้ำร่วมประชุม ตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ. 
2547 มำตรำ 8 
  - กำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุมให้เบิกจ่ำยเงินลดหลั่นกันไปตำมแต่ละสถำนท่ี
ได้รับกำรแต่งตั้ง และตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547มำตรำ 9 ประธำน
กรรมกำรหรืออนุกรรมกำรที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งในสี่ของอัตรำเบี้ยประชุมที่ก ำหนด ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหรือประธำน
อนุกรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้ให้ผู้ซึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในท่ีประชุมได้รับเบี้ยประชุม
ได้ให้ผู้ซึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมในอัตรำเดียวกับประธำนกรรมกำร
หรือประธำนอนุกรรมกำรข้ำงต้น 
  - ส่วนรองประธำนกรรมกำรหรือรองประธำนอนุกรรมกำรที่มีสิทธิไดร้บั
เบี้ยประชุมเป็นรำยครั้งให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกหนึ่งในแปดของอัตรำเบี้ยประชุมที่
กรรมกำรหรืออนุกรรมกำรมีสทิธิได้รบัตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มำตรำ 
10  
     - กรรมกำรหรืออนุกรรมกำรคณะหนึ่งที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำย
ครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมส ำหรับกรประชุมนั้น เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง ตำมพระรำช
กฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มำตรำ 11 
      - ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรให้ได้รัยเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับกรรมกำร 
และเฉพะที่ปรึกษำ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยกฎหมำย/ประกำศพระบรมรำชโองกำร ตำมพระ
รำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มำตรำ 12 
      - เล ข ำนุ ก ำร  แล ะผู้ ช่ วย เล ข ำนุ ก ำร ใน ค ณ ะก รรม กำรห รื อ
คณะอนุกรรมกำร ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้งตำมอัตรำเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนด โดยให้เลขำนุกำรมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 คน และผู้ช่วยเลขำนุกำรรับเบี้ย
ประชุมได้ไม่เกิน 2 คน ตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ.2547 มำตรำ 14 

กำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุม 

 

33 



 
 

      - ต้องมีกรรมกำร อนุกรรมกำร ร่วมประชุมอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบี้ยประชุม ตำม
พระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มำตรำ 14  
       - ในกรณีที่กรรมกำรหรืออนุกรรมกำรซึ่งเป็นกำรแต่งตั้งโดยต ำแหน่งไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้  แต่ได้มอบหมำยให้ผู้อื่นเข้ำรวมประชุมแทนโดยท ำเป็นหนังสือ
หรือมีหลักฐำนกำรมอบหมำยให้ถือว่ำผู้ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่ฐำนะกรรมกำรหรือ
อนุกรรมกำรแทนผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้น ๆ และ ตำมพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 มำตรำ 11/1 
 
 
 
  -  ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ก ำหนดรำยช่ือคณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยเดือน และอัตรำเบี้ยประชุมเป็นรำย
เดือน และเป็นรำยครั้งส ำหรับ กรรมกำร อนุกรรมกำร เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

ประเภท อัตราไม่เกิน(บาท : คน : ครั้ง) 
ประธำนกรรมกำรให้ได้รับเบี้ยประชุมตำมมำตรำ 
9 

1,500 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรตำมมำตรำ 6 (2) 1,200 
เลขำนุกำรและผู้ชว่ยเลขำนกุำรในคณะกรรมกำ
รำมมำตรำ 6 

1,200 

ประธำนอนกุรรมกำรให้ได้รับเบี้ยประชมุตำม
มำตรำ 9  

1,000 

อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ 7 
(2) 

800 

เลขำนุกำรและผู้ชว่ยเลขำนกุำรใน
คณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ 7  

800 

 
 
 

อัตรำกำรเบิกจ่ำยเบี้ยระชุมรำยครัง้ 
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจดังำน 
และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2552 
 
นิยาม 
  “การฝึกอบรม” หมำยควำมว่ำ กำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำร
หรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กรฝึก
ศึกษำ กำรดูงำน กำรฝึกงำน หรือที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมี
โครงกำรหรือหลักสูตรและช่วงเวลำจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคคลหรือเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยไม่มีกำรรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 
ระดับการฝึกอบรม 
  ใหม ่ แบ่งเป็น  2  ประเภท คือประเภท ก. และประเภท ข. 
 
 
 
ประเภท ก : ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลำกรภำครัฐ ซึ่งเป็นข้ำรำชกำร 

 ทั่วไป    ระดับทักษะพิเศษ 
 วิชากำร    ระดับเชี่ยวชำญ และระดบัทรงคณุวุฒิ 

อ านวยการ   ระดับสูง 
บริหาร    ระดับต้น และระดบัสูง หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา 

 

ประเภทการอบรม 
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 ประเภท ข :ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลำกรภำครัฐ ซึ่ง
เป็นข้ำรำชกำร 
 ทั่วไป  ระดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวุโส 
 วิชาการ  ระดับปฏิบัติงำน ช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ 
 อ านวยการ ระดับต้น หรือเทียบเท่ำ 
 
หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 -  โครงกำร/หลักสูตรต้องไดร้ับอนมุัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของบประมำณ 
 -  ต้องพิจำรณำอนุมัตเิฉพำะผู้ทีม่สี่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ตำมจ ำนวนท่ี
สมควร และให้พิจำรณำด้ำนกำรเงินด้วย 

-  กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอกใหจ้ัดไดเ้ฉพำะกำรฝึกอบรมในประเทศเท่ำนั้น 
 

บุคคลผู้มีสิทธิเบิกค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม 
-  ประธำนในพิธีเปิดหรือพิธีปิดกำรฝึกอบรม แขกผู้มีเกยีรติ และผู้ตดิตำม 
-  เจ้ำหน้ำท่ี 
-  วิทยำกร 
-  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
-  ผู้สังเกตกำรณ ์
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ผู้ที่มิใช่บุคลำกรของรัฐ ให้เทียบต ำแหน่งเพื่อเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ดังนี ้
ประเภทบุคคล การเทียบต าแหน่ง หมายเหต ุ
1.ประธำน/แขกผู้มีเกียรติ/ 
ผู้ติดตำม/ผู้สังเกตกำรณ์ 

เทียบตำมต ำแหน่งครั้งสุดท้ำยหรือตำมที่ 
กระทรวงกำรคลังได้เทียบระดับไว้แล้ว 

 

2. วิทยำกร - ประเภท ก. : ไม่เกินสิทธิของต ำแหน่ง 
ประเภทบริหำรระดับสูง 
-ประเภท ข. : และบุคคลภำยนอก : ไม่เกิน 
สิทธิของต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 
ระดับต้น 

เว้นแต่ วิทยำกรที่เคย
เป็น 
บุคลำกรของรัฐมำแล้ว
และมีต ำแหน่งหรือชั้นยศ 
สูงกว่ำ ให้ใช้ชั้นยศ 
ที่สูงกว่ำนั้นได้ 

3. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม - ประเภท ก. : ไม่เกินสิทธิของต ำแหน่ง 
ประเภทบริหำรระดับสูง 
- ประเภท ข. : และบุคคลภำยนอก : ไม่เกิน 
สิทธิของต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 
ระดับต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเทียบต าแหน่ง 
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 ให้ส่วนรำชกำรผู้จัดกำรฝึกอบรมใช้ดุลยพินิจเบิกจำ่ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมได้
เท่ำที่จ่ำยจริง โดยค ำนึงถึง 

 -  ควำมจ ำเป็น 
 -  เหมำะสม 
 -  ประหยัด 
 -  เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 

!!!ยกเว้น......  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำเช่ำท่ีพัก และค่ำพำหนะ ให้เบิกจ่ำยตำม
หลักเกณฑ์และอัตรำตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี ้
 
หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากร 

ลักษณะ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
กำรบรรยำย จ่ำยได้ไม่เกิน 1 คน 
กำรอภปิรำยหรือสัมมนำเป็น
คณะ 

จ่ำยได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมผู้ด ำเนินกำรอภิปรำยหรือสัมมนำที่ท ำ
หน้ำที่เช่นเดียวกบัวิทยำกร 

กำรแบ่งกลุ่มฝึกภำคปฏิบัติ/
แบ่งกลุ่มอภิปรำยหรือสัมมนำ
หรือแบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม 

จ่ำยได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

 
กรณีที่มีจ ำนวนวิทยำกรเกินกว่ำท่ีก ำหนดต้องเฉลีย่จ่ำยภำยในวงเงินท่ีเบิกจ่ำยได้ตำม
หลักเกณฑ์ข้ำงต้น 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
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วิธีการนับชั่วโมงเพ่ือค านวณค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
  -  ให้นับตำมเวลำที่ก ำหนดในตำรำกำรฝึกอบรม 
  -  ไม่ต้องหักเวลำที่พักรับประทำนอำหำรว่ำงและ   เครื่องดื่ม 
  -  ช่ัวโมงกำรฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่ำ 50 นำที 
  -  ช่ัวโมงกำรฝึกอบรมที่ไม่ถึง 50 นำที แต่ไม่น้อยกว่ำ 25 นำที ให้
เบิกจ่ำยค่ำสมนำคณุวิทยำกรได้กึ่งหนึ่ง 
  อภิปราย  หมำยถึง กำรที่วิทยำกรตั้งแต่ 3 – 5 คนขึ้นไป ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชำญหรือช ำนำญกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งมำร่วมแสดงควำมคิดเห็น อำจเป็นกำรให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องเดียวกันหรือเสนอแนวทำงออกของปัญหำ โดยผู้ปริปรำยแต่ละ
คนจะเตรียมค้นหำควำมรู้ ข้อเท็จจริงเฉพำะเรื่องตำมที่ได้ ตกลงกันไว้โดยมี ผู้ด าเนินการ
อภิปรายเป็นผู้เชิญให้ผู้อภิปรายแสดงควำมรู้ ควำมคิด และข้อเสนอแนะ และท ำหน้ำที่
เชื่อมโยงเรื่องต่ำงๆ ให้ต่อเนื่องประสำนกันตลอดเวลำของกำรอภิปรำย 
 

อัตราค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
ระดับการฝึกอบรม วิทยากรที่เป็น 

บุคลากรภาครัฐ 
วิทยากรทีม่ิใช ่
บุคลากรภาครัฐ 

ประเภท ก. ไม่เกิน 
ชั่วโมงละ  800  บำท 

ไม่เกิน 
ชั่วโมงละ  1,600 บำท 

ประเภท ข. และ 
กำรฝึกอบรม 

บุคลำกรภำยนอก 

ไม่เกิน 
ชั่วโมงละ  600  บำท 

ไม่เกิน 
ชั่วโมงละ 1,200 บำท 

 
การจ่ายค่าวิทยากรสูงกว่าอัตราที่ก าหนด 
 - กรณีจ ำเป็นต้องใช้วิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์พิเศษ 
โดยให้ค่ำสมนำคณุวิทยำกรสูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนด ให้อยู่ในดลุยพินิจของหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 
 
 
 
 

39 



 
 

ส่วนราชการเป็นผู้จัดอบรม หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 - กำรฝึกอบรมทีส่่วนรำชกำรเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ถ้ำวิทยำกรได
รับค่ำสมัมนำคณุวิทยำกรจำกหน่วยงำนอื่นแล้ว ให้ส่วนรำชกำรผู้จัดกำรฝึกอบรมงดเบิก ค่ำ
สมนำคณุวิทยำกรจำกทำงรำชกำร 
 
วิทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม 
 - กรณีวิทยำกรสังกัดส่วนรำชกำรผู้จัดอบรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วน
รำชกำร ผู้จดักำรฝึกอบรมในกำรพิจำรณำค่ำสมัมนำคณุวิทยำกรไดต้ำมควำมจ ำเป็น 
เหมำะสมและไม่เกินอัตรำที่ก ำหนด 
 
 
 
สถานที่ราชการ 

ประเภท 
การฝึกอบรม 

ค่าอาหาร 
(บาท : วัน : คน) 

ในประเทศ ในประเทศ 
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ 

ประเภท ก. ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 2,500 
ประเภท ข. 

และกำรฝึกอบรม 
บุคคลภำยนอก 

ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 2,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
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สถานที่เอกชน 
ประเภท 

การฝึกอบรม 
ค่าอาหาร 

(บาท : วัน : คน) 
ในประเทศ ในประเทศ 

จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ 
ประเภท ก. ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน 1,100 
ประเภท ข. 

และกำรฝึกอบรม 
บุคคลภำยนอก 

ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 2,500 

 
 
 
 
 - ให้นับวันที่และเวลำเดินทำงตั้งแต่ออกจำกบ้ำนพัก/ที่ท ำงำน จนถึงวันท่ีและ 
เวลำที่กลับถึงบ้ำนพัก/ที่ท ำงำน 
 - ให้นับ 24 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน ส่วนท่ีเกิน 24 ช่ัวโมง มำกกว่ำ 12 ช่ัวโมง 
 - ให้นับเป็น 1 วัน 
 - ให้น ำจ ำนวนวัน X อัตรำเบี้ยเลี้ยง = เบี้ยเลี้ยงท่ีเบิกได ้
 - ถ้ำโครงกำรมีเลี้ยงอำหำร ให้หักเบี้ยเลี้ยงตำมมื้ออำหำร (มื้อละ 1 ใน 3) 
 
 
 

ประเภทการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
(บาท : คน :วัน) 

ค่าเช่าห้องพักคู ่
(บาท : คน :วัน) 

ประเภท ก. ไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน 1,100 
ประเภท ข. 

และกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก 
ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 750 

 
 
 

กำรค ำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
 

อัตรำค่ำเช่ำท่ีพัก 
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-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ก.    : ระเบียบไมไ่ด้ก ำหนดให้จดัที่พักได้ตำมควำม
เหมำะสม 
-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ข. และฝึกอบรมบุคคลภายนอก  :  ให้พักรวมกันตั้งแต่ 
2 คนขึ้นไป  โดยให้พักห้องคู่   เว้นแต่  เป็นกรณีที่มำเหมำะสมหรือมีเหตุจ ำเป็นไม่อำจพัก
รวมกันผู้อื่นได้ผูจ้ัดอำจจดัไหม้ีห้องพักคนเดียวได้ 
 
-   ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ (คณะท างาน) 
 - ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวุโส 
 - ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ 
 - ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
      ………………………………………………………………………………………………………….. 
 - ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพเิศษ 
 - ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 
 - ประเภทบรหิำร ระดับต้น และระดับสูงหรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม หรือยืมจากส่วน
ราชการอื่น 
 - เบิกค่ำค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมจ่ำยจริง 
 กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ 
 - ให้จัดยำนพำหนะโดยอนุโลมตำมสิทธิข้ำรำชกำรตำมพรฎ.ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรโดยให้เบิก เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด ดังนี้  

หลักเกณฑ์กำรจัดที่พัก 
 

ค่าพาหนะ 
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       - การฝึกอบรมประเภท ก.   ให้จัดตำมสิทธิของข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง เว้นแต่กรณีเดินทำงโดยเครื่องบินให้ใช้ช้ันธุรกิจ กรณีที่ไม่
สำมำรถเดินทำงโดยชั้นธุรกิจให้เดินทำงโดยชั้นหนึ่ง 
        - การฝึกอบรมประเภท ข.   ให้จัดยำนพำหนะตำมสิทธิของ
ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น 
         - การฝึกอบรมบุคคลภายนอก   ให้จัดยำนพำหนะตำมสิทธิของ
ข้ำรำชกำรต ำแหน่งท่ัวไประดับปฏิบัติงำน 
 
 
 
 

 
 
 

การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้จัดเรียกเก็บค่าลงทะเบียน 
 -  ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม  หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่เรียกช่ืออย่ำง
อื่น ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ในอัตรำที่ส่วนรำชกำร/ผู้จัดกำรฝึกอบรมเรียกเก็บ 
  -  ถ้ำค่ำลงทะเบียน รวมค่ำอำหำร ค่ำเช่ำท่ีพัก คำพำหนะ ส ำหรับผู้เข้ำ
อบรมทั้งหมด ให้งดเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว 
  -  ถ้ำค่ำลงทะเบียน รวมค่ำอำหำร ค่ำเช่ำท่ีพัก คำพำหนะ ส ำหรับผู้เข้ำ
อบรมบำงส่วน ให้เบิกเฉพำะในส่วนท่ีผู้จัดไม่ได้จัดให้ 
 
 
 
 
 
 
 

ห้ำมเบิกค่ำพำหนะรับจำ้ง ส ำหรับกำรเดินทำงไป – กลับ 
ระหว่ำงที่พัก/ที่ท ำงำน ไปยังสถำนท่ีจัดประชุม 

 

ค่ำลงทะเบียน 
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กรณีส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมดหรือจัด
ให้บางส่วน 
  -  ส่วนรำชกำรผู้จัดกำรฝึกอบรมเบิกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดหรือส่วนที่ขำด
ให้แก่  ประธำนในพิธีเปิดหรือพิธีปิดกำรฝึกอบรมแขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตำม/เจ้ำหน้ำที่/
วิทยำกร/ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและผู้สังเกตกำรณ์ 

  -  หำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและผู้สังเกตกำรณ์เป็นบุคลำกรของรัฐให้
เบิกจ่ำยจำกต้นสังกัดตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไวใน พรฎ. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 
 
 
 
  กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก หมำยถึง กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช้บุคลำกรของรัฐเช่น เช่น อบรมกลุ่มเป้ำหมำยเด็ก เยำว ชน 
ผู้ด้อยโอกำส  และผู้สูงอำยุ อบรมแกนน ำเด็กและเยำวน เป็นต้น โดยให้จัดได้เฉพำะกำร
ฝึกอบรมในประเทศเท่ำนั้น  
  ถ้ำส่วนรำชกำร ผู้จัด กำรฝึกอบรม ไม่จัดอำหำร ที่พัก หรือยำนพำหนะ 
ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้แก่ ผู้เข้ำอบรม ดังนี้ 
 - กรณีที่เป็นบุคลากรภาครัฐ  : ให้เบิกตำมระเบียบที่ก ำหนด 

- กรณีที่เป็นบุคคลภายนอก  :  ให้เบิกตำมหลักเกณฑ์  ดังนี ้
 - ค่าเบ้ียเลี้ยง 
  - ไม่จัดอำหำรทั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่ำยได้ ไม่เกินคนละ 120 บำท/วัน 
  - จัดอำหำรให้    2 มื้อ ให้เบิกจ่ำยได้ ไม่เกินคนละ 40 บำท/วัน 
  - จัดอำหำรให้    1 มื้อ ให้เบิกจ่ำยได้ ไม่เกินคนละ 80 บำท/วัน 
 - ค่าเช่าท่ีพัก 
  - ให้เบิกจ่ำยในลักษณะเหมำจ่ำยไม่เกินคนละ 500 บำท/วัน 
 - ค่าพาหนะเดินทาง (ยกเว้นเครื่องบิน) 
  - ให้อยู่ในดุลยพินิจหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้จัดว่ำจะให้เบิกเท่ำที่จำ่ยจรงิ
หรือเหมำจ่ำยตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสม และประหยัด 
 

กำรจัดอบรมบุคคลภำยนอก 
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  -  กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกอบรมบุคลำกรภำยนอกให้ใช้ใบส ำคัญรับ
เงินตำมแบบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ส ำหรับค่ำพำหนะที่จ่ำยจริงให้จัดท ำแบบ บก. 
111 ของแต่ละคนเป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยส่วนค่ำพำหนะเหมำจ่ำยไม่ต้องจัดท ำ
แบบ บก .111 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศ 
  บุคลำกรของรัฐท่ีได้รับอนุมัติให้เดินทำงฝึกอบรมในต่ำงประเทศให้เบิก
ค่ำใช่จ่ำยต่ำงๆ ได้ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้  

รำยกำรค่ำใช้จำ่ย หลักเกณฑ์กำรเบิก 
1. ค่ำเบี้ยเล้ียง -เบิกได้ตำมอัตรำค่ำเบี้ยเล้ียงเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ

ชั่วครำวที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550  
- ถ้ำผูจ้ัดจัดอำหำรระหว่ำงกำรฝึกอบรมให้ค่ำเบี้ยเล้ียงตำม
จ ำนวนมื้ออำหำรในอัตรำมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรำเบี้ยเล้ียง
เหมำจ่ำยต่อวัน 
- กรณีที่ได้รับเงินค่ำช่วยเหลือเป็นค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง แต่ต่ ำ
กว่ำสิทธิที่พึงจะได้รับให้เบิกสมทบเฉพำะส่วนที่ขำด 

2. ค่ำเช่ำที่พัก -เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกินอัตรำที่ก ำหนด 
- ถ้ำมกีำรจัดที่พกัให้ ให้งดเบิกค่ำเช่ำทีพ่ัก 
- ถ้ำได้รับควำมชว่ยเหลอืค่ำเช่ำที่พกัต่ ำกว่ำ      
  สิทธิที่พึงจะได้รับให้เบิกสมทบเฉพำะที่ขำด 
  ตำมที่จำ่ยจริงรวมกับที่ได้รับควำมช่วยเหลือแล้วต้องไม่เกิน
สิทธิ 

3. ค่ำโดยสำรเครื่องบิน -ให้เบิกได้ตำมมำตรกำรประหยัด 
- ถ้ำได้รับควำมชว่ยเหลอืค่ำโดยสำรเครื่องบิน 
  ไป – กลับแลว้ ให้งดเบิกค่ำโดยสำรเครื่องบิน 
  (ถึงแม้วำ่จะต่ ำกว่ำสิทธิ) แต่ถำ้ได้รับควำม 
  ช่วยเหลือเที่ยวเดียว ให้เบิกอกีเท่ียวหนึ่งใน 
 ชั้นเดียวกบัที่ได้รับควำมช่วยเหลือแต่ตอ้งไม่สูงกว่ำสิทธิพึงจะ
ได้รับ 
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4. ค่ำเครื่องแต่งตัว -ให้เบิกเฉพำะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่บุคลำกรของรัฐตำม
หลักเกณฑ์และอัตรำทีก่ ำหนด 

5. ค่ำลงทะเบียนค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยในท ำนอง
เดียวกัน 

-เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมที่หนว่ยงำนผูจ้ัดเรียกเก็บ 
- ถ้ำค่ำลงทะเบยีน รวมค่ำอำหำร หรือคำ่พำหนะของผู้เข้ำ
อบรมไว้ทั้งหมด ให้ผู้เข้ำอบรมงดเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว แต่ถำ้
ออกให้เฉพำะบำงส่วนให้เบิกได้เฉำะในส่วนที่ขำด 

 
อัตรำค่ำเบีย้เลี้ยงเดินทำงไปฝึกอบรมต่ำงประเทศ (เหมำจ่ำย) 

ประเภทข้ำรำชกำร อัตรำ (บำท : วัน) 
1.ทั่วไประดับปฏิบัติงำน – อำวุโส 
2. วิชำกำรระดับปฏบิัติกำร – ช ำนำญกำรพิเศษ 
3. อ ำนวยกำรระดับต้น หรือเทียบเท่ำ 

2,100 

1.ทั่วไประดับทักษะพิเศษ 
2. วิชำกำรระดับเช่ียวชำญและทรงคุณวฒุิ 
3. อ ำนวยกำรระดับสูง 
4. บริหำร ระดับต้นและระดับสูงหรือเทียบเท่ำ 

3,100 

 
อัตรำค่ำเช่ำท่ีพักในกำรฝึกอบรมในต่ำงประเทศ 
(บำท : วัน : คน) 

ประเภทกำรฝึกอบรม รัฐเมืองประเภท ก. 
ค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว ค่ำเช่ำห้องพักคู่ 

ประเภท ก. ไม่เกิน 8,000 บำท ไม่เกิน 5,600 บำท 
ประเภท ข. ไม่เกิน 6,000 บำท ไม่เกิน 4,200 บำท 
 

ประเภทกำรฝึกอบรม รัฐเมืองประเภท ข. 
ค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว ค่ำเช่ำห้องพักคู่ 

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

ประเภท ก. ไม่เกิน 3,600 บำท ไม่เกิน 2,500 บำท 
ประเภท ข. ไม่เกิน 2,400 บำท ไม่เกิน 1,700 บำท 
 
การเบิกค่าเคร่ืองแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศให้เบิกในลักษณะ
เหมาจ่าย 

ประเภทข้าราชการ อัตรา  : คน 
ทั่วไป    ระดับปฏิบัติงำน 
วิชำกำร   ระดับปฏิบัติกำร 

7,500 

ทั่วไป       ระดับช ำนำญงำน อำวุโสและทักษะพิเศษ 
วิชำกำร    ระดับช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ 
เช่ียวชำญและทรงคุณวุฒิ 
อ ำนวยกำร     ระดับต้น และสูง 
บริหำร         ระดับต้น และระดับสูง 

9,000 

  เง่ือนไข  :  ถ้ำเคยได้รับค่ำเครื่องแต่งตัวในกำรเดินทำงไปฝึกอบรม
ต่ำงประเทศแล้วไม่ว่ำจะเบิกจำกเงินงบประมำณหรือนอกงบประมำณหรือเงินช่วยเหลือถ้ำ
ภำยใน 2 ปี นับแต่ที่เดินทำงออกจำกประเทศไทยต้องเดินทำงไปในประเทศที่มีสิทธิเบิกค่ำ
เครื่องแต่งตัวอีก ก็ไม่สำมำรถเบิกค่ำเครื่องแต่งตัวได้ 
 
การจ้างจัดฝึกอบรม 
 ส่วนรำชกำรสำมำรถจ้ำงฝึกอบรมในโครงกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้  โดยใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้ำงเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย 
 
การประเมินผลและรายงาน 
 -  ให้ประเมินผลกำรฝึกอบรม  และรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้จัดกำร
ฝึกอบรมใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดกำรฝึกอบรม 
 -  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือผู้สังเกตกำรณ์ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนอ่ืนเป็นผู้จัดกำรฝึกอบรม ให้จัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำรต้นสังกัดภำยใน 60 วัน นับแต่วันเดินทำงกลับถึงสถำนท่ีปฏิบัติรำชกำร 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนหมำยถึง กำรจัดงำนตำมแผนงำนโครงกำรตำม
ภำกิจปกติ  หรือตำมนโยบำยของทำงรำชกำร เช่น กำรจัดงำนคล้ำยวันสถำปนำของส่วน
รำชกำร กำรจัดงำนนิทรรศกำร กำรจัดงำนแถลงข่ำว กำรจัดงำนประกวดหรือแข่งขัน หรือ
กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ พิจำรณำ
อนุมัติกำรเบิกจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสมและประหยัด เช่น 
 - ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ 
 - ค่ำรับรองแขกที่ส่วนรำชกำรเชิญมำร่วมงำน 
 - ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง 
 - ค่ำวัสดุต่ำง ๆ  ที่ใช้ในกำรจัดงำน 
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประกวด หรอื แข่งขันต่ำง ๆ 
 - ค่ำจ้ำงเหมำจัดงำนนิทรรศกำร คำ่จ้ำงเหมำจดับอร์ดนิทรรศกำร 
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์งำน 
 - อื่น ๆ 
 
 กรณสี่วนรำชกำรประสงค์จะจ้ำงด ำเนินกำร ก็ได้ด ำเนินกำรได้ปฏิบตัติำมระเบียบ
พัสดุ  โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณหรือผู้ได้รับมอบ
อ ำนำจโดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้ำงในกำรจัดงำนเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย 
 
 
 
 -  กำรประชุมระหว่ำงประเทศ 
 หมำยถึง กำรประชุมหรือสัมมนำระหว่ำงประเทศที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
ของรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศจัดหรือจัดร่วมกันในประเทศโดยมี
ผู้แทนจำกสองประเทศขึ้นไปเข้ำร่วมประชุมหรือสัมมนำ 
 -  กำรดูงำน 
 หมำยถึง กำรเพิ่มพูนควำมรู้หรือประสบกำรณ์ด้วยกำรสังเกตกำรณ์ ซึ่งก ำหนดไว้
ในแผนกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ ให้มีกำรดูงำน ก่อน ระหว่ำง หรือหลังกำรฝึกอบรม
หรือกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 
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 -  ผู้แทน 
 หมำยถึง ผู้แทนประเทศไทย และที่ปรึกษำของผู้แทนดังกล่ำวซึ่งได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี หรือได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด   ประธำนรัฐสภำ  
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรของข้ำรำชกำรแต่ละประเภทแล้วแต่กรณี 
 -  บุคคลที่จะเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบนี้ได้แก่ 

-  ประธำนในพิธีเปิดหรือพิธีปิด  แขกผู้เกียรติ และผู้ติดตำม 
-  เจ้ำหนำ้ที ่
-  เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนลักษณะพิเศษ 
-  วิททยำกร 
-  ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย 
-  ส่วนรำชกำรผู้จัดกำรจัดอำหำร ท่ีพัก หรือยำนพำหนะให้แก่ผู้มีสิทธิเบิก ให้เบิก 

ดังนี ้
 -  ผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นบุคคลระดับรัฐมนตรี หรือสมำชิกรัฐสภำขึ้นไป ให้เบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง โดยอยู่ดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากข้างต้นให้เบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้ 

(ก)  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 
 -  จัดครบทุกมื้อ ไมเ่กินคนละ 1,200 บำท/วัน 
 -  จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกินคนละ 800 บำท/วัน 
(ข)  ค่ำเช่ำท่ีพักไม่เกินคนละ 2,000 บำท/วัน 

 (ค)  ค่ำพำหนะให้เบิกจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมโดยให้
อยู่ดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ 

-  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ให้เบิกจ่ำยไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 -  เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนระหว่ำงงำนกำรประชุม ใหไ้ด้รบัค่ำตอบแทนเฉพำะวันท่ี
ปฏิบัติงำนไม่เกิน 200 บำท ต่อวัน 

-  ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำลงทะเบียน เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริงในอัตรำที่ผูจ้ัดเรียกเก็บ 
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 -  ค่ำลงทะเบียนรวมอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก หรือค่ำพำหนะของเข้ำประชุมไว้ท้ังหมด
ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมงดเบิกค่ำใช้จ่ำย แต่ถ้ำรวมเฉพำะบำงส่วนให้เบิกในส่วนท่ีขำด 
 -  ส่วนรำชกำรจะจ้ำงจัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจและ
ให้ใช้ใบเสร็จของผู้รับจ้ำงจัดกำรประชุมเป็นหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย 
 -  กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยประชุมระหว่ำงประเทศที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ หำกไม่
สำมำรถปฏิบัติได้ให้อยู่ดุลยพินิจของหัวหน้ำ 
 -  ส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นเหมำะสมและ
ประหยัด โดยยึดถือประโยชน์ของรำชกำรเป็นหลัก 
 -  กรณีส่วนรำชกำรผู้จัดประชุมระหว่ำงประเทศ ได้รับควำมช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำย
จำกส่วนรำชกำรให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยสมทบเฉพำะส่วนที่ขำดได้ตำมระเบียบนี้ 
 

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 
(ตำมมตคิณะรัฐมนตรี  วันท่ี 24 พ.ย. 2552) 

รำยกำร ขอควำมชว่ยเหลือ 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรฝึกอบรม/
ประชุม 

อัตรำ 25 บำท/มือ้/คน 

2. ค่ำอำหำรในกำรฝึกอบรม 
    2.1 จัดฝึกอบรมในสถำนที่รำชกำร 
   2.2  จัดฝึกอบรมในสถำนที่เอกชน กรณีจัดเลี้ยง
มื้อเดียว 
(ถ้ำเล้ียงเกิน 1 มื้อ ให้เบิกไม่เกินอัตรำตำมระเบียบ) 

ไม่เกินคนละ 150 บำท/มื้อ 
ไม่เกินคนละ 400 บำท/มื้อ 
 

3. ค่ำอำหำรในกำรประชุมภำยในสถำนที่รำชกำร ไม่เกินคนละ 80 บำท/มื้อ 
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อ้างถึง  หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
 -  หนังสือกระทรวงกำรคลัง  ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0409.6/ว 113  ลงวันท่ี 15 
พฤศจิกำยน 2545 
 -  หนังสือกระทรวงกำรคลัง  ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0409.6/ว 118  ลงวันท่ี 30 
ธันวำคม 2546 
 -  หนังสือกระทรวงกำรคลัง  ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0409.3/ว 115  ลงวันท่ี 30 
กันยำยน 2547 
 
 1.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
  1. กรณีเป็นกำรเบิกจ่ำยให้องค์กร เอกชน นิติบุคคล หรือกิจกำรอัน
เป็นสำธำรณประโยชน์ เช่น เงินบ ำรุงและอุดหนุนองค์กำรระหว่ำงประเทศ เงินอุดหนุน
โครงกำรอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม) เงินอุดหนุนมูลนิธิต่ำงๆ เป็นต้น 
  1.1  ให้หน่วยงำนผู้เบิกส่งค ำขอเบิกเงินมำยังกรมบัญชีกลำง ส ำนักงำน
คลังจังหวัดหรือส ำนักงำนคลังจังหวัด ณ อ ำเภอ ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงบประมำณแล้ว ส ำหรับเงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ 
และค่ำตอบแทนที่มีลักษณะท ำนองเดียวกันที่ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือนให้เบิกจ่ำยตำม
วงเงินที่ต้องจ่ำยจริงเป็นรำยไตรมำส ทั้งนี้กรมบัญชีกลำงจะจ่ำยเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของหน่วยงำนเพื่อให้หน่วยงำนจ่ำยเงินให้องค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนต่อไป 
  1.2  กรณีหน่วยงำนผู้เบิกจ่ำยเงิน ให้ใช้หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำม
ระเบียบของทำงรำชกำรเป็นหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เพื่อส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ 
  1.3  กำรบัญชีให้ปฏิบัติตำมระบบบัญชีของทำงรำชกำรโดยอนุโลม 
  1.4  วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิได้ก ำหนดไว้  ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 
 

การเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย 
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 2.  กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการ  เช่น  อุดหนุน
โครงการวิจัย  อุดหนุนการฝึกอบรมผู้น าชุมชนระดับจังหวัด  เป็นต้น 
  2.1  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณก ำหนดระเบียบภำยใน
ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมำณ  เว้นแต่ค่ำใช้จ่ำย
ที่ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร  ให้เบิกจ่ำยได้ตำมหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณในงบอื่นๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร เป็นต้น 
  2.2  ให้เปิดบัญชีเงินฝำกเงินอุดหนุนท่ัวไปกับธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ 
2 ประเภท คือ ประเภทออมทรัพย์และประเภทกระแสรำยวัน  กรณีท้องที่ตั้งส่วนรำชกำรผู้
เบิกใดไม่มีธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ  ให้เปิดบัญชีกับธนำคำรพำณิชย์อ่ืนได้ 
  2.3  ให้หน่วยงำนผู้เบิกส่งค ำขอเบิกเงินมำยังกรมบัญชีกลำงส ำนักงำน
คลังจังหวัดหรือส ำนักงำนคลังจังหวัด  ณ  อ ำเภอ ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงบแล้ว ส ำหรับเงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และ
ค่ำตอบแทนที่มีลักษณะ ท ำนองเดียวกันที่ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือนให้เบิกจ่ำยตำมวงเงินที่
ต้องจ่ำยจริงเป็นรำยไตรมำสโดยกรมบัญชีกลำงจะจ่ำยเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของ
หน่วยงำนประเภทออมทรัพย์ 
  2.4  กรณีที่ไมส่ำมำรถขอเบิกเงินได้ทันภำยในปีงบประมำณ ให้ส่วน
รำชกำรขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีก 6 เดือนปฏิทินนับจำกสิ้นปีงบประมำณ โดยถือว่ำมี
หนี้ผูกพัน 
 
  2.5  กำรจ่ำยเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร ให้จ่ำยตำม
ระเบียบที่ก ำหนดตำม ข้อ 1.1 
   กำรจ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรตำมข้อ 1.2  กรณีกำร
สั่งจ่ำยเงินด้วยเช็คให้สั่งจ่ำยจำกบัญชีประเภทกระแสรำยวัน  โดยยอดตำมจ ำนวนเงินจำก
บัญชีประเภทออมทรัพย์ไปเข้ำบัญชีประเภทกระแสรำยวันเท่ำจ ำนวนท่ีสั่งจ่ำย 
  2.6  กำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรที่เบิกไปแล้วให้จ่ำยภำยใน
ปีงบประมำณ  กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไมส่ิ้นสดุโครงกำรให้รบีด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นอย่ำง
ช้ำภำยในปีงบประมำณถัดไป  กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงกำรแล้วปรำกฎว่ำมีเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีเงินฝำกธนำคำรให้น ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 
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  2.7  ดอกผลที่เกิดจำกเงินฝำกธนำคำรและดอกผลที่เกิดจำกเงินยืมที่
ส่วนรำชกำรจ่ำยให้แก่ผู้ด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย (ถ้ำมี) ให้น ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 
  2.8  หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน  กำรบัญชี  และวิธีปฏิบัติอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติ
ตำมข้อ 1.2- ข้อ 1.4   
  2.9  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  งบแผ่นดิน (วช) 
 -  โครงกำรวิจัย       จ ำนวน 1 ชุด 
 -  ประกำศให้ทุนอุดหนุนกำรวิจยั     จ ำนวน 1 ชุด 
 -  ใบส ำคัญรับเงิน แบบฟอร์มมหำวิทยำลัยฯ   จ ำนวน 1ชุด 
 -  ส ำเนำบัตรประชำชน นักวิจัย   จ ำนวน 1ชุด 
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  งบส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  
งบแผ่นดิน (เบิกแทนกนั) 
 -  โครงกำรวิจัย       จ ำนวน 2 ชุด 
 -  ประกำศให้ทุนอุดหนุนกำรวิจยั     จ ำนวน 2 ชุด 
 -  ใบส ำคัญรับเงิน แบบฟอร์มมหำวิทยำลัยฯ   จ ำนวน 2 ชุด 
 -  ส ำเนำบัตรประชำชน นักวิจัย   จ ำนวน 2 ชุด 
 -  แนบเอกสำรกำรโอนเงินจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
ฉบับจริง  จ ำนวน 1 ชุด 
 -  แนบส ำเนำหนังสือรำชกำร กำรโอนเงินจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.)  จ ำนวน  1 ชุด 
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ขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  งบส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 -  ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรงบประมำณ   
 -  แนบเอกสำรกำรโอนเงินจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
รอเอกสำรฉบับนี้จำกกองคลัง  งบแผ่นดิน (เบิกแทนกัน) 
 -  แนบส ำเนำหนังสือรำชกำร กำรโอนเงินจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) 
 
1. เบิกเงินอุดหนุนทั่วไป  (งบแผ่นดิน ,งบ สกอ., งบกองทุนวิจัย,งบ บก.ศ.) 
 
 -  เข้ำไปท่ีระบบกำรเงิน คลิ๊ก เบิก/ยืม/คืนเงิน/หลักค้ ำ คลิ๊กท่ี ใบขอเบิก 
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 -  ใส่รำยละเอียด ตำมตัวอย่ำง ใส่ปีงบแหล่งเงินหน่วยงำน งำน/
โครงกำร 
ผลผลติย่อยกิจกรรม 
 -  ระบุรหัสงบหมวดรำยกำรรำยละเอียดโครงกำรจ ำนวนเงินตำม
กิจกรรม/โครงกำร 
 -  คลิ๊ก บันทึก 
 -  คลิ๊ก  ท่ีรูปแว่นขยำย  เพื่อปริ๊นเอกสำร 
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 -  จำกนั้นจะได้ฟอรม์เอกสำร หนำ้นี้  แล้วปริ๊นเอกสำร เพื่อท ำกำรลงลำยชื่อ 
และด ำเนินกำรส่งเอกสำรตำมล ำดบั 
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