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  ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
เร่ือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย 

โครงการบริการวิชาการแกสังคม (ไมอิงรูปแบบวิจยั) 

 เพื่อใหการดําเนินงานและบริหารโครงการบริการวิชาการแกสังคม (ไมอิงรูปแบบวิจัย)          
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความจําเปน  
เหมาะสม  ประหยัด  อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย 
การใชจายเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการวิชาการแกสังคม จากเงินงบประมาณ
แผนดิน พ.ศ. 2549  จึงกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายและอัตราคาใชจายกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม (ไมอิงรูปแบบวิจัย)  ดังนี้ 

 ขอ 1  ในประกาศนี้ 
“โครงการบริการวิชาการแกสังคม  
(ไมอิงรูปแบบวิจัย)”              

หมายความวา   โครงการใหบริการวิชาการและหรือวิชาชีพแกสังคม 
ในลักษณะการจัดฝกอบรมการเผยแพรความรู หรือ
การบริการอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกสังคม รวมทั้ง 
การเผยแพรผลงานการใหบริการทางวิชาการและ
หรือวิชาชีพของมหาวิทยาลัย 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คณะทํางาน ” หมายความวา   คณะทํางานพิจารณาโครงการและติดตามผลการ

ดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม(เงินแผนดิน) 
ตามที่ไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดี  

“การฝกอบรม” หมายความวา การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  การ
บรรยายพิเศษ การศึกษาดูงาน การฝกงานหรือที่
เรียกชื่ออยางอื่นภายในประเทศโดยมีโครงการหรือ
หลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนที่มีวัตถุประสงค
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เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  โ ด ย ไ ม มี ก า ร รั บ ป ริ ญ ญ า ห รื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

“การฝกอบรมทางไกล”   หมายความวา   การฝกอบรมที่เนนการถายทอดความรูหรือ 
เนื้อหาสาระโดยใชส่ือตางๆที่ผูเขาอบรมสามารถ
ศึกษาไดดวยตนเองเปนหลัก  ทั้งนี้อาจมีการฝกอบรม
แบบเขาชั้นตามความจําเปนดวยก็ได 

“การเผยแพรผลงานการใหบริการ
วิชาการแกสังคม ของ
มหาวิทยาลัย” 

หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และเผยแพร
ผลงานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจไมตองจัดทําเปนโครงการ 

“การจัดงาน” หมายความวา การจัดหรือเขารวมกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการเก็บ
รวบรวมขอมูล  นอกเหนือจากการฝกอบรม  การ
ฝกอบรมทางไกล การเผยแพรผลงานการใหบริการ
วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย  เชน   การจัด
นิทรรศการ  การจัดงานวันคลายวันสถาปนา การจัด
ประกวด หรือการแขงขัน    การบริการวิชาการ/
วิชาชีพผานสื่อตางๆ เปนตน 

“ภายในมหาวิทยาลัย” หมายความวา ณ ที่ทําการสวนกลางของมหาวิทยาลัย 
“ภายนอกมหาวิทยาลัย” หมายความวา นอกที่ทําการสวนกลางของมหาวิทยาลัย 
“ผูเขารับการฝกอบรม”   หมายความวา  บุคลากรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใชบุคลากร 

ของรัฐที่เขารับการฝกอบรมตามโครงการหรือ 
หลักสูตรการฝกอบรม  

“บุคลากรของรัฐ” หมายความวา ขาราชการทุกประเภท  รวมทั้งพนักงาน  ลูกจาง 
ของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น 
ของรัฐ 

“บุคคลภายนอก” หมายความวา บุคคลที่ไมใชบุคลากรของรัฐ 
“เจาหนาที่กองกลาง” หมายความวา เจาหนาที่ปฏิบัติงานในวันที่มีการจัดฝกอบรม 

หรือดํ า เนินกิ จกรรมต างๆของโครงการ  เชน 
เจาหนาที่ประสานงาน  พนักงานขับรถ   
นักการภารโรง  เปนตน 

“หัวหนาชุดโครงการ”  หมายความวา ผูรับผิดชอบชุดโครงการที่ลงนามในสัญญา 
“หัวหนาโครงการ” หมายความวา ผูรับผิดชอบโครงการเดี่ยวทีล่งนามในสัญญา 
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“หัวหนาโครงการยอย” หมายความวา ผูรับผิดชอบโครงการยอยภายใตชุดโครงการ 
“เลขานุการโครงการ”  หมายความวา

  
ผูปฏิบัติหนาที่ในการจดัการงานทั่วไปของ    
โครงการเดี่ยว 

“เลขานุการโครงการยอย” หมายความวา ผูปฏิบัติหนาทีใ่นการจัดการงานทั่วไปของ    
โครงการยอยทีอ่ยูในชุดโครงการ 

         
  ขอ 2 ใหหวัหนาชุดโครงการ หัวหนาโครงการ หัวหนาโครงการยอย  พิจารณาการใชจาย 
   งบประมาณโดยคํานึงถึงความจําเปน  เหมาะสม  และประหยัดภายใตหลักเกณฑของ

ประกาศนี ้
ขอ 3 อัตราคาใชจายโครงการบริการวิชาการแกสังคม (ไมอิงรูปแบบวจิัย) ใหถือใชตาม 

บัญชีแนบทายประกาศนี ้
ขอ   4   หลักเกณฑการเบิกจาย 

4.1 กรณีการกําหนดจํานวนวิทยากรใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  พ.ศ.2549  ทั้งนี้  หากมีวิทยากร
นอกเหนือจากระเบียบใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะทํางาน 

4.2โครงการบริการวิชาการแกสังคมทุกโครงการทุกประเภทไมใหเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.3 ในการกําหนดแผนและงบประมาณในการดําเนินงานใหกันเงินคาตอบแทน
หัวหนาชุดโครงการ/หัวหนาโครงการยอย/หัวหนาโครงการเดี่ยว  ตามเกณฑที่ไดรับจัดสรรไวในงวด
สุดทาย  ซ่ึงจะเบิกเงินไดเมื่อสงงานงวดสุดทายพรอมรายงานฉบับสมบูรณ 

4.4 การยืมเงินทดรองจาย/เบิกเงินในงวดที่ 1 ใหระบุรายละเอียดกิจกรรม  แผนการ
ดําเนินงาน และงบประมาณที่จะขอใช   

4.5 การยืมเงินทดรองจาย/เบิกเงินในงวดถัดไป  ใหระบุผลการดําเนินงานในงวด
กอนหนานี้(พรอมแนบผลการดําเนินงาน) รายละเอียดกิจกรรม  แผนการดําเนินงาน และงบประมาณที่จะขอใช   

4.6 การเบิกเงินในงวดสุดทาย   ใหระบุงานที่ดําเนินการในงวดสุดทายและสง
รายงานฉบับสมบูรณ  และงบประมาณที่จะขอใช  

ทั้งนี้  การจัดทํารายละเอียดการเบิกจายงบประมาณตามแผนงานในแตละงวดงาน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแบบฟอรมที่คณะทํางานกําหนด 
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บัญชี 1 
รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

เร่ือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายโครงการบริการวิชาการแกสังคม (ไมอิงรูปแบบวจัิย)  
กรณีการฝกอบรมภายใน การฝกอบรมภายนอก การฝกอบรมทางไกล 

 การบริการวิชาการ / วิชาชีพผานสื่อตางๆ 
 

รายการ 
ประเภทและอตัรา 

ฝกอบรมภายใน
มหาวิทยาลัย / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมภายนอก
มหาวิทยาลัย  / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมทางไกล บริการวิชาการ/
วิชาชีพผาน 
ส่ือตางๆ 

คาตอบแทน 
1. คาสมนาคุณวิทยากร(ตอ ชม.) 
1.1 บุคลากรของรัฐ  ไมเกิน 600 บาท  ไมเกิน 600 บาท -  ไมเกิน 600 บาท 
1.2 บุคคลภายนอก   ไมเกิน 1,200 บาท ไมเกิน 1,200 บาท - ไมเกิน 1,200 บาท 
2. คาสมนาคุณวิทยากรกลุม/ฝกปฏิบัติ/ผูชวย  (ตอ ชม.) 
2.1 บุคลากรของรัฐ ไมเกิน 300 บาท ไมเกิน 300 บาท (teaching assistance) 

2,000 บาทตอรุน 
ไมเกิน 300 บาท 

2.2 บุคคลภายนอก ไมเกิน 600 บาท ไมเกิน 600 บาท ไมเกิน 600 บาท 

3.คาสมนาคุณวิทยากรกลุมสัมพันธ  (ตอวนั) 
3.1บุคลากรของรัฐ ไมเกิน 800 บาท ไมเกิน 800 บาท - ไมเกิน 800 บาท 
3.2บุคคลภายนอก ไมเกิน 800 บาท ไมเกิน 800 บาท - ไมเกิน 800 บาท 
4. คาสมนาคุณ
วิทยากรกายบริหาร 
(ตอชม.) 

ไมเกิน 300 บาท ไมเกิน 300 บาท - ไมเกิน 300 บาท 

5.คาตอบแทน
เจาหนาทีก่องกลาง 

    

5.1 ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เหมาจาย 150 บาท 
  ตอวัน 

เหมาจาย 150 บาท 
 ตอวัน 

- - 

5.2 ปฏิบัติงาน
วันหยุด ราชการ 

เหมาจาย 350 บาท 
 ตอวัน 

เหมาจาย 350  บาท 
ตอวัน 

- - 

6.คาตอบแทน
เจาหนาทีดู่แล
เว็บไซต 

  คนละ 500 บาท
ตอรุน  
(web master) 

ไมเกินโครงการละ 
3,000 บาท 
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รายการ 

ประเภทและอตัรา 
ฝกอบรมภายใน
มหาวิทยาลัย / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมภายนอก
มหาวิทยาลัย  / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมทางไกล บริการวิชาการ/
วิชาชีพผาน 
ส่ือตางๆ 

7.คาตอบแทนผูบริหารโครงการ 
7.1 ชุดโครงการ 
(แผนตามที่คณะ 
ทํางานฯเห็นชอบ) 
-หัวหนาชดุโครงการ 
-หัวหนาโครงการยอย 
-เลขานุการโครงการยอย 

 
 
 
- 10,000 บาท 
- 10,000 บาท 
- 5,000 บาท 

 
 
 
- 10,000 บาท 
- 10,000 บาท 
-     5,000 บาท 

-  
 
 
- 10,000 บาท 
- 10,000 บาท 
- 5,000 บาท 

7.2 โครงการเดี่ยว 
-หัวหนาโครงการ 

 
 
 

-เลขานุการโครงการ 

 
- 10%ของ
งบดําเนินการ
โครงการ แตไมเกิน
10,000 บาท 
-   5,000  บาท
เฉพาะที่มี
งบดําเนินการ
โครงการ ไมต่ํากวา 
100,000 บาท 

 
-10%ของ
งบดําเนินการ
โครงการ แตไม
เกิน 10,000 บาท 
-  5,000  บาท
เฉพาะที่มี
งบดําเนินการ
โครงการ ไมต่ํากวา 
100,000 บาท 

 
10,000  บาทตอ

โครงการ 

 
-10%ของ
งบดําเนินการ
โครงการ แตไม
เกิน 10,000 บาท 

-   5,000 บาท 
เฉพาะที่มี
งบดําเนินการ
โครงการ ไมต่ํากวา 
100,000 บาท 

7.3 คาพาหนะเหมา
จายเดนิทาง 
- วิทยากร/ 

เจาหนาที่
กองกลาง 

 

 
 
-เหมาจายเทีย่วละ 
500 บาท 
(ไมเกิน 2 เที่ยวตอวัน)  

 
 
- ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิก
คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2550  

 
 
- 

 
 
- ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิก
คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2550  

 - ผูเขาอบรม/
ผูเขารวมประชุม 
สัมมนา 

 
 
 

 
 
 

 -  
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รายการ 

ประเภทและอตัรา 
ฝกอบรมภายใน
มหาวิทยาลัย / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมภายนอก
มหาวิทยาลัย  / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมทางไกล บริการวิชาการ/
วิชาชีพผาน 
ส่ือตางๆ 

1.บุคลากรของรัฐ 
 
 
 
 

2. บุคคลภายนอก  

- ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการใชจาย
ในการฝกอบรม 
พ.ศ.2549  

- อัตราแนบทาย
ประกาศฯบัญชี 4 

- ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการใชจาย
ในการฝกอบรมฯ 
พ.ศ.2549 

- เหมาจายตามมติ
คณะทํางานฯ 
ตามแตกรณ ี

- ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการใชจาย
ในการฝกอบรมฯ 
พ.ศ.2549 

- เหมาจายตามมติ
คณะทํางานฯ 
ตามแตกรณ ี

8.คาสมนาคุณเขียน
ชุดฝกอบรม/บูรณา
การเนื้อหางาน
วิชาการ 
 

อัตรา  5,000 บาท 
ต อ เ ร่ื อ ง  ไ ม เ กิ น
โครงการละ 5 เร่ือง 
เร่ืองละไมต่ํากวา 20 
หนา(หมายเหตุ เปน
เ นื้ อ ห า ที่ ต อ ง ผ ลิ ต /
บูรณาการขึ้นใหม ไม
ซ้ํากับเรื่องที่ เคยผลิต
มาแลว และไมใช ppt/
สไลค สรุปแผนใส )   

อัตรา  5,000 บาท 
ตอเร่ือง ไมเกนิ
โครงการละ 5 เรื่อง 
เร่ืองละไมต่ํากวา 20 
หนา (หมายเหตุ เปน
เนื้อหาที่ตองผลิต/
บูรณาการขึ้นใหม ไม
ซ้ํากับเรื่องที่เคยผลิต
มาแลว และไมใช ppt / 
สไลค  สรุปแผนใส )   

เหมาจายไมเกนิ 5 
เร่ือง ๆ ละ 10 – 
15 หนา ๆละ 200 
บาท รวมแลวไม
เกินเรื่องละ 3,000 
บาท 

บทความละ 500 
บาท  

9.คาบรรณาธิการ  
 

 ไมเกิน 10 %  ตอ
เร่ืองตามอัตราใน
ขอ 8   

 

10.คาใชจายใน    
การจัดทําส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

  เหมาจายตอเร่ือง
เร่ืองละ 2,000 
บาท หลักสูตรไม
เกิน 5 เรื่อง 

 
 

 

11.  คาสอนตอชุด   กิจกรรมไมเกนิ 5 
กิจกรรมตอ
หลักสูตร เหมา

ชุดละ 20 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 300 บาท 

94



8 
 

 
รายการ 

ประเภทและอตัรา 
ฝกอบรมภายใน
มหาวิทยาลัย / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมภายนอก
มหาวิทยาลัย  / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมทางไกล บริการวิชาการ/
วิชาชีพผาน 
ส่ือตางๆ 

จายตามจํานวน
ผูเรียน   ในระบบ 
ดังนี ้
- ตั้งแต 25 – 50 
คน เหมาจาย 
5,000 บาท ตอรุน 
- 51 -75 คน 
เหมาจาย 7,500 
บาทตอรุน 
- 76 คนขึ้นไป 
เหมาจาย 10,000 
บาทตอรุน 

คาใชสอย 
12.คาอาหาร 

- 1 มื้อ 
- 2 มื้อ 
- 3 มื้อ 

 
-ไมเกนิ 100 บาท  
-ไมเกนิ 200  บาท 
-ไมเกนิ 300 บาท 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการใชจาย
ในการฝกอบรมฯ 
พ.ศ.2549 ขอ 17  

- ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการใชจายใน
การฝกอบรมฯ พ.ศ.
2549 ขอ 17 

13.คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

25 บาทตอคนตอมื้อ  
(วันละไมเกิน 2 มื้อ) 

25 บาทตอคนตอมื้อ 
(วันละไมเกิน 2 มื้อ) 

- 25 บาทตอคนตอมื้อ  
(วันละไมเกิน 2 มื้อ) 

14.คาใชจายในการ
ใชและการตกแตง
สถานที่ 

จายจริงตามความ 
จําเปน เหมาะสม 
และประหยัด  

จายจริงตามความ 
จําเปนเหมาะสม 
และประหยัด  

- จายจริงตามความ 
จําเปนเหมาะสม 
และประหยัด 

15.คาเชาสถานที่
พรอมอุปกรณ 

ตามอัตราที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด 

 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการใชจาย
ในการฝกอบรมฯ 
พ.ศ.2549 ขอ 15 

- ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการใชจายใน
การฝกอบรมฯ พ.ศ.
2549 ขอ 15   
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รายการ 

ประเภทและอตัรา 
ฝกอบรมภายใน
มหาวิทยาลัย / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมภายนอก
มหาวิทยาลัย  / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมทางไกล บริการวิชาการ/
วิชาชีพผาน 
ส่ือตางๆ 

16.คาที่พัก 
16.1 วิทยากร/ 

เจาหนาที่
กองกลาง 

 
 
 
 
- บุคลากรของรัฐ 

 
 
 
 
 

- บุคคลภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 
16.2 ผูเขาอบรม/
ผูเขารวมประชุม 
สัมมนา 
- บุคลากรของรัฐ 
- บุคคลภายนอก 

 
ตามอัตราที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด กรณทีี่ไมมี
ที่พัก ใหเล่ือนการ
อบรมหรือใหหา
อัตราที่ใกลเคียงที่
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามอัตราที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิก
คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2550 
-  ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการใชจายใน
การฝกอบรม พ.ศ.
2549 ขอ 21(2)  ให
เบิกในลักษณะเหมา
จายไมเกินคนละ 
500 บาทตอวนั 
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการใชจายใน
การฝกอบรมฯ พ.ศ.
2549 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
- ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิก
คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2550 
-  ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการใชจายใน
การฝกอบรม พ.ศ.
2549 ขอ 21(2)  ให
เบิกในลักษณะเหมา
จายไมเกินคนละ 
500 บาทตอวนั 
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการใชจายใน
การฝกอบรมฯ พ.ศ.
2549 
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รายการ 

ประเภทและอตัรา 
ฝกอบรมภายใน
มหาวิทยาลัย / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมภายนอก
มหาวิทยาลัย  / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมทางไกล บริการวิชาการ/
วิชาชีพผาน 
ส่ือตางๆ 

17. คาบริการ
หองฝกอบรม
คอมพิวเตอร 

ตามอัตราที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ตามที่จายจริง - - 

18.คาประมวลผล 
(ไมรวมการประมวลผล
ผาน website) 
-  จํานวนแบบ 
สอบถามที่เก็บมาไม
เกิน 100 คน  
-  จํานวนแบบ 
สอบถามที่เก็บมา
เกิน 100 คน  

 
 
 
- เหมาจาย 1,000 
บาทตอโครงการ 
 
- เหมาจาย 3,000 
บาทตอโครงการ 

 
 
 
- เหมาจาย 1,000 
บาทตอโครงการ 
 

- เหมาจาย 3,000 
บาทตอโครงการ 

 
 
 
- เหมาจาย 1,000 
บาทตอโครงการ 
 
- เหมาจาย 3,000 
บาทตอโครงการ 

 
 
 
- เหมาจาย 1,000 
บาทตอโครงการ 
 
- เหมาจาย 3,000 
บาทตอโครงการ 

19.คาใชจายอ่ืน ๆ 
เทาที่จําเปน 

ตามความจําเปนแต
ไมเกิน10,000 บาท 

ตามความจําเปนแต
ไมเกิน10,000 บาท 

ตามความจําเปน
แตไมเกนิ10,000 
บาท 

ตามความจําเปนแต
ไมเกิน10,000 บาท 

20.คาใชจายในการ
จัดทําเว็บไซต/
ปรับปรุงเว็บไซต 

  ตั้งแตหนาที่ 1-5 
เหมาจายไมเกนิ 
10,000 บาท สวน
ที่เกิน 5 หนาจาย
หนาละ 2,000 
บาท รวมทั้ง
โครงการไมเกนิ 
20,000 บาท 
 
 
 
 
 

ตั้งแตหนาที่ 1-5 
เหมาจายไมเกนิ 
10,000 บาท สวนที่
เกิน 5 หนาจายหนา
ละ 2,000 บาท 
รวมทั้งโครงการไม
เกิน 20,000 บาท 
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รายการ 

ประเภทและอตัรา 
ฝกอบรมภายใน
มหาวิทยาลัย / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมภายนอก
มหาวิทยาลัย  / 
ประชุม/สัมมนา 

ฝกอบรมทางไกล บริการวิชาการ/
วิชาชีพผาน 
ส่ือตางๆ 

คาวัสด ุ
21.คาน้ํามันเชื้อเพลิง ตามอัตราที่จายจริง  ตามอัตราที่จายจริง - ตามอัตราที่จายจริง 
22.คาวัสดุสํานักงาน 100 บาทตอคน 

กรณีเปนการ
ฝกอบรมวิชาชีพ
เฉพาะ 150 บาท 
ตอคน 

100 บาทตอคน 
กรณีเปนการ
ฝกอบรมวิชาชีพ
เฉพาะ 150 บาท 
ตอคน 

- 100 บาทตอคน 
กรณีเปนการ
ฝกอบรมวิชาชีพ
เฉพาะ 150 บาท 
ตอคน 

คาสาธารณปูโภค 
23.คาไปรษณยี ตามอัตราที่จายจริง  

 
ตามอัตราที่จายจริง 
 

- ตามอัตราที่จายจริง 
  

24.คาโทรศัพทและ
คาโทรสาร 

จายจริงไมเกิน 
1,000 บาทตอคร้ัง
ของการจัดกจิกรรม 

จายจริงไมเกิน 
1,000 บาทตอคร้ัง
ของการจัดกจิกรรม 

- จายจริงไมเกิน 
1,000 บาทตอคร้ัง
ของการจัดกจิกรรม 
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บัญชี 2 
รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

เร่ือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายโครงการบริการวิชาการแกสังคม (ไมอิงรูปแบบวจัิย) 
 กรณีการบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบบทเรียนออนไลน  
รายการ อัตรา 

1.คาใชจายในการผลิตส่ือ 
 

เหมาจายโครงการละ 55,000 บาท ไมต่ํากวา 5 
โมดุล  โดยเนือ้หาสาระใหความรูแกประชาชนใน
วงกวาง  ไมลึกซึ้งที่จะกระทบตอการเรียนการ
สอนในเนื้อหาสาระของหนวย/ตอนในชุดวชิา
นั้นๆ    และผูรับผิดชอบโครงการตองดูแลเนื้อหา
สาระใหทันสมัย  
ทั้งนี้  การเบิกคาใชจายใหเปนไปตามแผนการใช
จายเงินตามงวดงาน 
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บัญชี 3 
รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

เร่ือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายโครงการบริการวิชาการแกสังคม (ไมอิงรูปแบบวจัิย) 
กรณีการจดัหรือเขารวมกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูล  นอกเหนือจากการฝกอบรม     
การฝกอบรมทางไกล  การเผยแพรผลงานการใหบริการวิชาการแกสังคมของมหาวทิยาลัย  

รายการ อัตรา 
คาตอบแทน 

1. คาสมนาคณุวิทยากร (ตอชม.) 
    1.1  บุคลากรของรัฐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชจาย ใน

การฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28     1.2  บุคคลภายนอก   
2. วิทยากรกลุม / ฝกปฏบิัติ / ผูชวย (ตอ ชม.) 
    2.1  บุคลากรของรัฐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชจาย ใน

การฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28     2.2  บุคคลภายนอก 
3.วิทยากรกลุมสัมพันธ (ตอวัน) 
    3.1  บุคลากรของรัฐ ไมใหเบกิจาย 
    3.2  บุคคลภายนอก ไมใหเบกิจาย 
4. คาสมนาคุณวิทยากรกายบริหาร (ตอชม.) ไมใหเบกิจาย 
5.คาตอบแทนเจาหนาทีก่องกลาง 
(ในวันจดักจิกรรม) 

 

   5.1 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เหมาจาย 150 บาท ตอวัน 
   5.2 ปฏิบัติงานวันหยดุ ราชการ - เหมาจาย 350 บาท ตอวัน 
6. คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน - เหมาจาย 340 บาท ตอวันตอช้ินงาน 
7.คาตอบแทนการบริหารโครงการ - 
   7.1 ชุดโครงการ 
         (แผนงานตามที่คณะทาํงานฯเหน็ชอบ) 

-หัวหนาชดุโครงการ 
- หัวหนาโครงการยอย 
- เลขานุการโครงการยอย 

 
 

- เหมาจาย 10,000 บาท 
- เหมาจาย 10,000 บาท 
- เหมาจาย 5,000 บาท 

   7.2 โครงการเดี่ยว 
 -หัวหนาโครงการ 

 

 
-10%ของงบดําเนินการโครงการ แตไมเกิน   
10,000 บาท 
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รายการ อัตรา 
-เลขานุการโครงการ -5,000 บาทเฉพาะที่มีงบดําเนินการโครงการ 

 ไมต่ํากวา 100,000 บาท 
8. คาพาหนะเหมาจายเดินทาง 
8.1 บุคลากรของรัฐ 
-  วิทยากร/ เจาหนาที่กองกลาง 
-  ผูเขาอบรม/ผูเขารวมประชุม สัมมนา 

 
- ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการใชจายใน
การฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28 

8.2 บุคคลภายนอก  
(ไมใชบุคคลตามขอ 8.1) 

 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชจาย
ในการฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28 

9. คาสมนาคุณเขียนชุดฝกอบรม / บูรณาการ
เนื้อหางานวิชาการ 

ไมใหเบกิจาย 

10. คาบรรณาธิการ ไมใหเบกิจาย 
11. คาใชจายในการจัดทําส่ือตางๆ ใหคณะทํางานฯ พิจารณาอนุมัติตามความ

จําเปนเหมาะสม  และประหยัด(อางถึงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการใชจายในการ
ฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28)   

คาใชสอย 
12. คาอาหาร ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชจายใน

การฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอ 32 (2)(ก) 13. คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 
14.คาใชจายในการใชและการตกแตง

สถานที่ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชจายใน
การฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28 

15.คาเชาสถานที่พรอมอุปกรณ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชจายใน
การฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28 

16.คาที่พัก 
16.1 บุคลากรของรัฐ 

 
16.2 บุคคลภายนอก  

 
-ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการใชจายใน
การฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28 
-ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการใชจายใน
การฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 
ขอ 32 (2) (ข)ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอวัน 

17. คาบริการหองฝกอบรมคอมพิวเตอร ไมใหเบกิจาย 

101



15 
 

รายการ อัตรา 
18.คาประมวลผล  

(ไมรวมการประมวลผลผาน website) 
18.1  จํานวนแบบสอบถามที่เก็บมาไมเกิน 

100 คน  
18.2  จํานวนแบบสอบถามที่เก็บมาเกนิ 100 

คน  

 
 
-เหมาจาย 1,000 บาทตอโครงการ 
 
-เหมาจาย 3,000 บาทตอโครงการ 

19. คาใชจายอ่ืน ๆ เทาที่จําเปน ตามความจําเปนแตไมเกิน 10,000 บาท 
20. คาพาหนะประจําทาง ใหคณะทํางานฯ พิจารณาอนุมัติตามความ

จําเปนเหมาะสม  และประหยัด(อางถึงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการใชจายในการ
ฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28)   

21. คาพาหนะรับจาง  ใหคณะทํางานฯ พิจารณาอนุมัติตามความ
จําเปนเหมาะสม  และประหยัด(อางถึงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการใชจายในการ
ฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28)   

22. คาพาหนะสวนตัว ใหคณะทํางานฯ พิจารณาอนุมัติตามความ
จําเปนเหมาะสม  และประหยัด(อางถึงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการใชจายในการ
ฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28)   

23.คาใชจายในการจัดทําเวบ็ไซต/ปรับปรุง
เว็บไซต 

ใหคณะทํางานฯ พิจารณาอนุมัติตามความ
จําเปนเหมาะสม  และประหยัด(อางถึงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการใชจายในการ
ฝกอบรมฯ พ.ศ.2549 ขอที่ 28)   

คาวัสด ุ
24.คาน้ํามันเชือ้เพลิง ตามอัตราที่จายจริง 
25.คาวัสดุเครื่องเขียนและอปุกรณ ตามอัตราที่จายจริง 
คาสาธารณปูโภค 
26.คาไปรษณยี ตามอัตราที่จายจริง 
27.คาโทรศัพทและคาโทรสาร จายจริงตามความจําเปนเหมาะสม และประหยัด 
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บัญชี 4 
กรณีคาพาหนะสําหรับผูเขารวมกิจกรรมเดินทางจากตางจังหวัดมาทีทํ่าการสวนกลาง มสธ 
ลําดับที ่ จังหวัด คาพาหนะเหมาจาย (ไป-กลับ) / คน 

1 กระบี ่ 1,410 
2 กรุงเทพมหานคร 400 
3 กาญจนบุรี 570 
4 กาฬสินธุ 1,050 
5 กําแพงเพชร 860 
6 ขอนแกน 965 
7 จันทบุรี 715 
8 ฉะเชิงเทรา 545 
9 ชลบุรี 535 
10 ชัยนาท 665 
11 ชัยภูม ิ 820 
12 ชุมพร 990 
13 เชียงราย 1,460 
14 เชียงใหม 1,290 
15 ตรัง 1,470 
16 ตราด 810 
17 ตาก 930 
18 นครนายก 595 
19 นครปฐม 490 
20 นครพนม 1,300 
21 นครราชสีมา 740 
22 นครศรีธรรมราช 1,400 
23 นครสวรรค 715 
24 นนทบุรี 400 
25 นราธิวาส 1,880 
26 นาน 1,325 
27 บุรีรัมย 895 
28 ปทุมธานี 400 
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ลําดับที ่ จังหวัด คาพาหนะเหมาจาย (ไป-กลับ) / คน 
29 ประจวบคีรีขนัธ 785 
30 ปราจีนบุรี 630 
31 ปตตาน ี 1,745 
32 พระนครศรีอยธุยา 545 
33 พะเยา 1,340 
34 พังงา 1,410 
35 พัทลุง 1,460 
36 พิจิตร 835 
37 พิษณุโลก 870 
38 เพชรบุรี 595 
39 เพชรบูรณ 845 
40 แพร 1,100 
41 ภูเก็ต 1,265 
42 มหาสารคาม 990 
43 มุกดาหาร 1,240 
44 แมฮองสอน 1,660 
45 ยโสธร 1,120 
46 ยะลา 1,760 
47 รอยเอ็ด 1,040 
48 ระนอง 1,135 
49 ระยอง 640 
50 ราชบุรี 560 
51 ลพบุรี 605 
52 ลําปาง 1,170 
53 ลําพูน 1,265 
54 เลย 1,110 
55 ศรีสะเกษ 1,060 
56 สกลนคร 1,195 
57 สงขลา 1,640 
58 สตูล 1,650 
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ลําดับที ่ จังหวัด คาพาหนะเหมาจาย (ไป-กลับ) / คน 
59 สมุทรปราการ 550 
60 สมุทรสงคราม 520 
61 สมุทรสาคร 460 
62 สระแกว 725 
63 สระบุรี 595 
64 สิงหบุรี 595 
65 สุโขทัย 955 
66 สุพรรณบุรี 605 
67 สุราษฎรธานี 1,230 
68 สุรินทร 1,075 
69 หนองคาย 1,170 
70 หนองบัวลําภ ู 1,075 
71 อางทอง 560 
72 อํานาจเจริญ 1,120 
73 อุดรธานี 1,110 
74 อุตรดิตถ 1,090 
75 อุทัยธาน ี 715 
76 อุบลราชธานี 1,240 
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ท่ี กค 0409.6/ว 95        กรมบัญชีกลาง 
              ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

 

        2  ตุลาคม  2549 
 

เร่ือง  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม 

ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549         

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

  ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงวา ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย 

ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549  ไดประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม 123 ตอนพิเศษ 98 ง  วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2549  แลว 

  กรมบัญชีกลาง ไดนําระเบียบดังกลาวลงในเว็บไซด www.cgd.go.th เรียบรอยแลว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัตติอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ  

 
 

      (นายสมภพ  บัณฑรวพิากษ) 
                                                         รองอธบิดี ปฏิบัติราชการแทน 
                                                               อธบิดีกรมบญัชีกลาง 
 

 
 
 
สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุมกฎหมายและระเบียบดานคาใชจายในการบริการ 
โทร. 0-2273-9573 
www.cgd.go.th 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

-------------- 
 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเบกิจายคาใชจาย  ในการ 
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  ใหเหมะสมย่ิงข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๐๒  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิก 
 (๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 บรรดาหลักเกณฑ หรือแนวปฏิบัตใิดท่ีมีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนีแ้ทน 
 ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
 “สวนราชการ” หมายความวา สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนหรือเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  ซึ่ง 
ไมมีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการซึ่งมีฐานะเปนอธิบด ี
 “บุคลากรของรัฐ” หมายความวา ขาราชการทุประเภท รวมท้ังพนักงาน ลูกจางของสวน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 “เจาหนาท่ี” หมายความวา บุคลากรของรัฐท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิงานตามระเบียบนี ้
และใหหมายความรวมถึงบคุคลอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยดวย 
 “เจาหนาท่ีปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ” หมายความวา บุคลากรซึ่งมิไดเปนบคุลากรของรัฐ 
และไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการผูจัดการประชุมระหวางประเทศใหปฏิบตัิงานในการประชุม 
ระหวางประเทศ อาทิเชน พนักงานพิมพดดี พนักงานบนัทึกขอมูล พนักงานแปล ลามและผูจดบนัทึก 
สรุปประเด็นในการประชุมระหวางประเทศ  เปนตน 
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 “การฝกอบรม” หมายความวา  การอบรม  การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  การบรรยายพิเศษ  การฝกศึกษา  การดูงาน  การฝกงาน 
หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศ  โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัด 
ท่ีแนนอนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยไมมีการ 
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 “การฝกอบรมระดับตน” หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมเกิน 
ก่ึงหนึ่งเปนบคุลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือมีระดับตาํแหนงเทียบเทา 
ขาราชการระดบั ๑ ถึงระดับ ๒ 
 “การฝกอบรมระดับกลาง” หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมเกิน 
ก่ึงหนึ่งเปนบคุลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือมีระดับตาํแหนงเทียบเทา 
ขาราชการระดบั ๓ ถึงระดบั ๘ 
 “การฝกอบรมระดับสูง” หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง 
เปนบุคลากรของรัฐซ่ึงเปนขาราชการระดบั ๙ ข้ึนไป หรือมีระดับตาํแหนงเทียบเทาขาราชการตั้งแต 
ระดับ ๙  ข้ึนไป 
 “การฝกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรม 
เกินก่ึงหนึ่งมิใชบุคลากรของรัฐ 
 “ผูเขารับการฝกอบรม” หมายความรวมถึง บุคลากรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใชบุคลากร 
ของรัฐท่ีเขารับการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม 
 “การประชุมระหวางประเทศ” หมายความวา การประชุมหรือสัมมนาระหวางประเทศ 
ท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐบางตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศจัด หรือจัดรวมกัน 
ในประเทศไทยโดยมีผูแทนจากสองประเทศข้ึนไปเขารวมประชุมหรือสัมมนา 
 “การดูงาน” หมายความวา การเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณ 
ซึ่งกําหนดไวในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม หรือกําหนดไวในแผนการจัดการประชุมระหวาง 
ประเทศ ใหมีการดูงาน กอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมหรือการประชุมระหวางประเทศ และ 
หมายความรวมถึงโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศท่ีหนวยงานของ 
รัฐจัดข้ึน 
 “ผูแทน” หมายความวา ผูแทนประเทศไทยและท่ีปรึกษาของผูแทนดงักลาวซึ่งไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจาสังกัด ประธานรัฐสภา หัวหนาสวน 
ราชการเจาของงบประมาณหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการของ 
ขาราชการแตละประเภท แลวแตกรณี 
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 “ผูเขารวมประชุม” หมายความวา ผูแทน และผูแทนของตางประเทศท่ีเขารวมการ 
ประชุมระหวางประเทศ 
 ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

------------ 

 ขอ ๖  การเบกิจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง 
ประเทศ ใหเปนไปตามระเบยีบนี ้
 ขอ ๗  การเบกิจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง 
ประเทศนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้หรือท่ีกําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัตไิดตาม 
ระเบียบนี้ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ  โดยคาํนึงถึงความจําเปน  
เหมาะสมและประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ  โดยยดึถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

 

หมวด ๒ 

คาใชจายในการฝกอบรม 

------------ 

 ขอ ๘  โครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมท่ีสวนราชการเปนผูจัด หรือจัดรวมกับ 
หนวยงานอ่ืนตองไดรับอนมัุติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ  เพ่ือเบกิจายคาใชจายตาม 
ระเบียบนี ้
 ขอ ๙  การจัดการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมใหสวนราชการพิจารณาอนุมัต ิ
เฉพาะผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือเปนประโยชนตอสวนราชการนั้นตามจํานวนท่ีเห็นสมควรและให 
พิจารณาในดานการเงินกอนดวย 
 ขอ ๑๐  การฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจดัไดเฉพาะการฝกอบรมในประเทศเทานัน้ 
 ขอ ๑๑  บุคคลท่ีจะเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบนี้  ไดแก 
 (๑) ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูตดิตาม 
 (๒) เจาหนาท่ี 
 (๓) วิทยากร 
 (๔) ผูเขารับการฝกอบรม 
 (๕) ผูสังเกตการณ 
 คาใชจายตามวรรคหนึ่งใหสวนราชการผูจดัการฝกอบรมเปนผูเบิกจาย แตถาจะเบกิจาย 
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จากสวนราชการตนสังกัด ใหทําไดเม่ือสวนราชการผูจดัการฝกอบรมรองขอและสวนราชการตนสังกัด 
ตกลงยินยอม 
 ขอ ๑๒  การเทียบตําแหนงของบุคคลตามขอ ๑๑(๑) (๒) (๓) และ (๕) ท่ีมิไดเปน 
บุคลากรของรัฐ เพ่ือเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเทียบตําแหนงได 
ดังนี ้
 (๑) บุคคลท่ีเคยเปนบคุลากรของรัฐมาแลว ใหเทียบตามระดบัตาํแหนงหรือช้ันยศ 
คร้ังสุดทายกอนออกจากราชการหรือออกจากงาน แลวแตกรณี 
 (๒) บุคคลท่ีกระทรวงการคลังไดเทียบระดับตาํแหนงไวแลว 
 (๓) วิทยากรในการฝกอบรมระดับตนและระดับกลาง ใหเทียบเทาขาราชการระดับ ๘ 
ในการฝกอบรมระดับสูงใหเทียบเทาขาราชการระดับ ๑๐ เวนแตวิทยากรที่เปนบคุคลตาม (๑) ท่ีมีช้ันยศ 
สูงกวา ใหใชช้ันยศท่ีสูงกวานั้นได 
 (๔) นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณา 
เทียบตําแหนงตามความเหมาะสม  โดยถือหลักการเทียบเทาตําแหนงของกระทรวงการคลังตาม (๒) 
เปนเกณฑในการพิจารณา 
 ขอ ๑๓  การเทียบตําแหนงของบุคคลตามขอ ๑๑ (๔) ท่ีมิไดเปนบุคลากรของรัฐ 
เพ่ือเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี ้ใหสวนราชการผูจดัการฝกอบรมเทียบตําแหนงไดดังนี ้
 (๑) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมระดับตน ใหเทียบเทาขาราชการตั้งแตระดบั ๑ 
ถึงระดับ ๒ 
 (๒) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมระดับกลาง ใหเทียบเทาขาราชการตั้งแต 
ระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ 
 (๓) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมระดับสูง ใหเทียบเทาขาราชการตั้งแตระดับ ๙ 
ข้ึนไป  
 ขอ ๑๔  การเบิกจายคาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือท่ีปฏิบัต ิ
ราชการไปยังสถานท่ีจดัฝกอบรมของบุคคลตามขอ ๑๑ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัด 
การฝกอบรมหรือตนสังกัด 

 ขอ ๑๕  ใหสวนราชการผูจดัการฝกอบรมใชดุลพินิจเบิกจายคาใชจายในการจัดฝกอบรม 
ไดเทาท่ีจายจริง  โดยคาํนึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพ่ือประโยชนของทางราชการ ยกเวน 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตามท่ี 
กําหนดไวในระเบียบนี ้
 
 

113



 ขอ ๑๖  การจายคาสมนาคณุวิทยากรใหเปนไปตามหลักเกณฑและอตัรา  ดังนี ้
 (๑) หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร 
  (ก) ช่ัวโมงการฝกอบรมท่ีมีลักษณะเปนการบรรยาย ใหจายคาสมนาคณุวิทยากร 
ไดไมเกิน ๑ คน 
  (ข) ช่ัวโมงการฝกอบรมท่ีมีลักษณะเปนการอภิปรายหรือสัมมนาเปนคณะ ใหจาย 
คาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกิน ๕ คน  โดยรวมถึงผูดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาท่ีทําหนาท่ีเชนเดียว 
กับวิทยากรดวย 
  (ค) ช่ัวโมงการฝกอบรมท่ีมีลักษณะเปนการแบงกลุมฝกภาคปฏิบตัิ แบงกลุม 
อภิปราย หรือสัมมนา หรือแบงกลุมทํากิจกรรม ซึ่งไดกําหนดไวในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม 
และจําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุม ใหจายคาสมนาคณุวิทยากรไดไมเกินกลุมละ ๒ คน 
  (ง) ช่ัวโมงการฝกอบรมใดมีวิทยากรเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดไวตาม (ก) (ข) 
และ (ค) ใหเฉล่ียจายคาสมนาคุณวิทยากร ไมเกินภายในจํานวนเงินท่ีจายไดตามหลักเกณฑ 
  (จ) เพ่ือประโยชนในการเบกิจายคาสมนาคุณวิทยากร การนับช่ัวโมงการฝกอบรม 
ใหนับตามเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม  โดยไมตองหักเวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและ 
เคร่ืองดื่ม แตละช่ัวโมงการฝกอบรมตองมีกําหนดเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาหาสิบนาที กรณีกําหนด 
เวลาการฝกอบรมไมถึงหาสิบนาทีแตไมนอยกวาย่ีสิบหานาทีใหเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรไดก่ึงหนึ่ง 
 (๒)  อัตราคาสมนาคุณวิทยากร 
  (ก) วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ ใหไดรับคาสมนาคณุวิทยากรสําหรับการ

ฝกอบรมระดับตน การฝกอบรมระดับกลาง และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกินช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท 
และสําหรับการฝกอบรมระดับสูงไมเกินช่ัวโมงละ ๘๐๐ บาท 
  (ข) วิทยากรที่มิใชบุคคลตาม (ก) ใหไดรับคาสมนาคณุวิทยากรในการฝกอบรม 
ระดับตน การฝกอบรมระดับกลาง และการฝกอบรมบคุคลภายนอก ไมเกินช่ัวโมงละ ๑,๒๐๐ บาท และ 
สําหรับการฝกอบรมระดับสูง ไมเกินช่ัวโมงละ ๑,๖๐๐ บาท 
  (ค) กรณีท่ีจําเปนตองใชวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ 
เปนพิเศษเพ่ือประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรท่ีกําหนด จะใหวิทยากรไดรับคา 
สมนาคุณวิทยากรสูงกวาอัตราท่ีกําหนดตาม (ก) หรือ (ข)  ก็ได  โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวน 
ราชการเจาของงบประมาณ 
  (ง) การฝกอบรมท่ีสวนราชการเปนผูจดัหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน ถาวิทยากร 
ไดรับคาสมนาคุณวิทยากรจากหนวยงานอ่ืนแลว ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมงดเบิกคาสมนาคณุ 
วิทยากรจากทางราชการ 
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  (จ) กรณีวิทยากรสังกัดสวนราชการผูจัดการฝกอบรม ใหอยูในดุลพินจิของ 
หัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรม ท่ีจะพิจารณาจายคาสมนาคุณวิทยากรไดตามความจําเปน และ 
ในอัตราท่ีเหมาะสม แตตองไมเกินอัตราตาม (ก) 
  
 ขอ ๑๗  ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมท่ีมีการจัดอาหารใหแกบุคคลตามขอ ๑๑ 
ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกคาอาหารไดเทาท่ีจายจริงแตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๑  
ทายระเบียบนี ้
 ขอ ๑๘  ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมท่ีมีการจัดท่ีพักและออกคาเชาท่ีพัก 
ใหแกบุคคลตามขอ ๑๑ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาเชาที่พักไดเทาท่ีจายจริงแตไมเกิน 
อัตราคาเชาท่ีพักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ทายระเบียบนี ้และตามหลักเกณฑดังนี ้
 (๑) การจัดท่ีพักใหแกผูเขารับการฝกอบรมสําหรับการฝกอบรมระดับตน การฝกอบรม 
ระดับกลาง และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไปโดยใหพักหองพักคู เวนแต 
เปนกรณีท่ีไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรม 
อาจจัดใหพักหองพักคนเดยีวได 
 (๒) การจัดท่ีพักใหแกผูสังเกตการณหรือเจาหนาท่ีซึ่งมีระดับตาํแหนงหรือช้ันยศ 
ไมสูงกวาขาราชการระดับ ๘ หรือเทียบเทา ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไปโดยใหพักหองพักคู เวนแต 
เปนกรณีท่ีไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรม 
อาจจัดใหพักหองพักคนเดยีวได สวนผูสังเกตการณหรือเจาหนาท่ีซึ่งมีระดับตําแหนงหรือช้ันยศตั้งแต 
ขาราชการระดบั ๙ หรือเทียบเทาข้ึนไป จะจัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได 
 ขอ ๑๙  กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรม จัดยานพาหนะในการฝกอบรม และออก 
คายานพาหนะสําหรับบคุคลตามขอ ๑๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดงันี้ 
 (๑) กรณีใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัดฝกอบรม หรือกรณียืมยานพานะจาก 
สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนใหเบิกคาน้าํมันเช้ือเพลิงไดเทาท่ีจายจริง 
 (๒) กรณีใชยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะใหจดัยานพาหนะโดยอนุโลม 
ตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  โดยใหเบิกจายไดเทาท่ี 
จายจริงตามความจําเปนและประหยัด  ดงันี้ 
  (ก) การฝกอบรมระดับตนหรือการฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดยานพาหนะ 
ตามสิทธิของขาราชการระดบั ๕ หรือเทียบเทา สําหรับการฝกอบรมระดับกลางใหจดัยานพาหนะตามสิทธ ิ
ของขาราชการระดับ ๖ หรือเทียบเทา 
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  (ข) การฝกอบรมระดับสูง ใหจัดยานาพาหนะตามสิทธขิองขาราชการระดับ ๑๐ 
หรือเทียบเทา เวนแตกรณีเดินทางโดยเคร่ืองบินใหใชช้ันธุรกิจ  กรณท่ีีไมสามารถเดินทางโดยช้ันธุรกิจ 
ใหเดินทางโดยช้ันหนึ่ง 
 ขอ ๒๐  กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะท้ังหมด 
หรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการผูจดัการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายท้ังหมดหรือสวนท่ีขาดใหแกบุคคล 
ตามขอ ๑๑ แตถาบุคคลตามขอ ๑๑ (๔) และ (๕) เปนบุคลากรของรัฐใหเบิกจายจากตนสังกัด  ท้ังนี ้
ตามหลักเกณฑและวิธีการทีกํ่าหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 การคํานวณเวลาเพ่ือเบิกเบีย้เล้ียงเดินทางใหนับตั้งแตเวลาท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีอยู 
หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกตจินกลบัถึงสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการปกติ แลวแตกรณี 
แลวนําจาํนวนวันท้ังหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจายตอวัน เพ่ือเปนคาเบี้ยเล้ียงเดนิทาง 
ในกรณีท่ีผูจดัการฝกอบรมจัดอาหารบางม้ือในระหวางการฝกอบรม ใหหักเบี้ยเล้ียงเดินทางท่ีคาํนวณได 
ในอัตราม้ือละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจายตอวัน 
 การคํานวณเวลาตามวรรคสองใหนับย่ีสิบส่ีช่ัวโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงย่ีสิบส่ีช่ัวโมง 
หรือเกินย่ีสิบส่ีช่ัวโมงและสวนท่ีไมถึงย่ีสิบส่ีช่ัวโมงหรือเกินย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนั้นมากกวาสิบสองช่ัวโมง 
ใหถือเปนหนึง่วัน 

 ขอ ๒๑  กรณีเปนการจดัฝกอบรมบุคคลภายนอก ถาสวนราชการผูจดัการฝกอบรม 
ไมจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะ ท้ังหมดหรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรม 
เบิกจายคาใชจายใหแกผูเขารับการฝกอบรมท่ีเปนบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 
และใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายท้ังหมดหรือสวนท่ีขาดใหแกผูเขารับการฝกอบรม 
ท่ีมิไดเปนบคุลากรของรัฐตามหลักเกณฑ  ดังนี ้
 (๑)  คาเบี้ยเล้ียง 
  (ก) การฝกอบรมท่ีไมจัดอาหารท้ัง ๓ ม้ือ ใหเบิกจายคาเบี้ยเล้ียงไดไมเกินคนละ 
๑๒๐ บาทตอวัน 
  (ข) การฝกอบรมท่ีจัดอาหารไว ๒ ม้ือ ใหเบิกจายคาเบี้ยเล้ียงไดไมเกินคนละ 
๔๐ บาทตอวัน 
  (ค) การฝกอบรมท่ีจัดอาหารให ๑ ม้ือ ใหเบิกจายคาเบี้ยเล้ียงไดไมเกินคนละ 
๘๐ บาทตอวัน 
 (๒)  คาเชาท่ีพัก ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไมเกินคนละ ๕๐๐ บาทตอวัน 
 (๓)  คาพาหนะเดนิทางยกเวนคาโดยสารเคร่ืองบิน ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวน 
ราชการผูจัดการฝกอบรมท่ีจะพิจารณาใหเบิกจายตามท่ีจายจริง หรือใหเบิกในลักษณะเหมาจายตาม 
ความจําเปนและเหมาะสม 
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 การเบิกจายคาใชจายตามขอนี้ใหใชแบบใบสําคญัรับเงินทายระเบียบนี้ 
 ขอ ๒๒  การเบิกคาเคร่ืองแตงตั้งในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ ใหเบกิจาย 
ไดเฉพาะผูเขารับการฝกอบรมท่ีเปนบุคลากรของรัฐ หรือเจาหนาท่ี ตามบัญชีหมายเลข ๔ ทายระเบียบนี ้
 ขอ ๒๓  คาใชจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกัน 
ท่ีเรียกช่ืออยางอื่นสําหรับผูเขารับการฝกอบรม ใหเบิกจายเทาท่ีจายจริงในอัตราท่ีสวนราชการหรือ 
หนวยงานผูจดัการฝกอบรมเรียกเก็บ 
 ขอ ๒๔  กรณีคาใชจายตามขอ ๒๓ ไดรวมคาอาหาร คาเชาท่ีพัก หรือคาพาหนะของ 
ผูเขารับการฝกอบรมไวท้ังหมด หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจดัการฝกอบรมไดออกคาใชจายเก่ียวกับ 
คาอาหาร คาเชาท่ีพัก หรือคาพาหนะท้ังหมดใหแกผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณ ใหผูเขารับ 
การฝกอบรมหรือผูสังเกตการณงดเบิกคาใชจายดังกลาว 
 กรณีคาใชจายตามขอ ๒๓ ไมรวมคาอาหาร คาเชาท่ีพัก หรือคายานพานะ หรือรวมไว 
บางสวนหรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมไมออกคาอาหาร คาเชาท่ีพัก หรือยานพาหนะ 
ท้ังหมดหรือออกใหบางสวน ใหผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณเบิกจายคาใชจายท้ังหมดหรือ 
เฉพาะสวนท่ีขาดหรือสวนท่ีมิไดออกใหตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 
 ขอ ๒๕  โครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมท่ีสวนราชการผูจัดการฝกอบรมไดรับ 
ความชวยเหลือคาใชจายท้ังหมดจากหนวยงานภายในประเทศหรือตางประเทศ ใหงดเบิกจายคาใชจาย 
สวนกรณีท่ีสวนราชการผูจดัการฝกอบรมไดรับความชวยเหลือคาใชจายบางสวน ใหเบิกจายคาใชจาย 
สมทบในสวนท่ีไมไดรับความชวยเหลือตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดไวในระเบยีบนี ้
 กรณีท่ีบุคลากรของรัฐไดรับอนุมัติใหเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ โดยไดรับ 
ความชวยเหลือคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมท้ังหมด ใหงดเบกิคาใชจาย สวนกรณีไดรับความ 
ชวยเหลือคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมบางสวน ใหเบิกจายคาใชจายสมทบในสวนท่ีไมไดรับ 
ความชวยเหลือไดตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แตตองไมเกินวงเงินท่ีไดรับ 
ความชวยเหลือ ภายใตเง่ือนไข  ดังนี ้
 (๑)  กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับแลว แมจะต่ํากวาสิทธิท่ี 
ไดรับก็ใหงดเบิกจายคาโดยสารเคร่ืองบิน สวนกรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเคร่ืองบินเพียงเท่ียว 
เดียว ใหเบิกจายคาโดยสารเคร่ืองบินอีกหนึ่งเท่ียวในช้ันเดียวกันท่ีไดรับความชวยเหลือแตตองไมสูงกวา 
สิทธิท่ีพึงไดรับ 
 (๒)  กรณีมีการจัดท่ีพักให ใหงดเบิกจายคาเชาท่ีพัก ถาไดรับความชวยเหลือคาเชาท่ีพัก 
ต่ํากวาสิทธิท่ีพึงไดรับ ใหเบิกจายคาเชาท่ีพักสมทบเฉพาะสวนท่ีขาดตามทีจายจริง แตเม่ือรวมกับคาเชา 
ท่ีพักท่ีไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิท่ีพึงไดรับ 
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 (๓)  กรณีไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเล้ียงเดินทางต่าํกวาสิทธิท่ีพึงไดรับ ใหเบิกจาย 
คาเบี้ยเล้ียงเดนิทางสมทบเฉพาะสวนท่ีขาด สวนกรณีมีการจัดอาหารในระหวางการฝกอบรมการเบิกจาย 
คาเบี้ยเล้ียงเดนิทางใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 
 (๔)  กรณีมิไดรับความชวยเหลือคาเคร่ืองแตงตัว ใหเบิกจายไดตามบัญชีหมายเลข ๔ 
ทายระเบียบนี ้ถาไดรับความชวยเหลือคาเคร่ืองแตงตัวต่ํากวาสิทธิท่ีพึงไดรับ ใหเบิกจายคาเคร่ืองแตงตัว 
สมทบเฉพาะสวนท่ีขาด 
 การเบิกจายคาใชจายตามวรรคสอง ใหจัดทํารายละเอียดคาใชจายตามแบบรายละเอียด 
คาใชจายกรณีไดรับความชวยเหลือทายระเบียบนี ้พรอมแนบสําเนาหนงัสือของสวนราชการหรือหนวยงาน 
ท่ีใหความชวยเหลือเพ่ือเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย และกรณีหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือไมได 
ระบุวงเงินใหความชวยเหลือไว ใหคํานวณเงินคาใชจายท่ีไดรับความชวยเหลือ  โดยอิงอัตราคาใชจาย 
ตามระเบียบนี ้
 ขอ ๒๖  กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรมประสงคจะจางจัดฝกอบรมในโครงการ 
หรือหลักสูตรการฝกอบรมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใหดําเนนิการไดตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย 
ตามระเบียบนี ้และถาใชเคร่ืองบินโดยสารเปนยานพาหนะในการเดนิทางไปฝกอบรมในตางประเทศ 
ใหปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลังท่ีกําหนดในเร่ืองดังกลาวดวย 
 การเบิกจายคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐาน 
การเบิกจาย 
 ขอ ๒๗  ใหมีการประเมินผลการฝกอบรม และรายงานตอหัวหนาสวนราชการผูจดั 
การฝกอบรม ภายใน ๖๐ วัน นบัแตส้ินสุดการฝกอบรม 
 สําหรับผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณท่ีเขารับการฝกอบรมท่ีสวนราชการ 
หรือหนวยงานอ่ืนเปนผูจดัการฝกอบรม ใหจัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอหัวหนาสวน 
ราชการตนสังกัด ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันเดนิทางกลับถึงสถานท่ีปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118



หมวด ๓ 

คาใชจายในการจัดงาน 

------------ 

 ขอ ๒๘  การจดังานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทาง 
ราชการ เชน การจัดงานวันคลายสันสถาปนาของสวนราชการ การจดังานนิทรรศการ การจัดงานแถลง 
ขาว การจัดการประกวดหรือแขงขัน หรือการจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน ใหหัวหนาสวนราชการเจาของ 
งบประมาณพจิารณาอนุมัตกิารเบิกจายคาใชจายไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด 
 ขอ ๒๙  กรณีสวนราชการประสงคจะจางดําเนนิการตามขอ ๒๘ ก็ใหดําเนนิการได 
โดยอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ  โดยใหใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจาง 
ในการจดังานเปนหลักฐานการจาย 
 

หมวด ๔ 

คาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ 

------------ 

 ขอ ๓๐  บคุคลท่ีจะเบิกจายคาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ ตามระเบียบนี ้
ไดแก 
 (๑)  ประธานในพิธีเปดหรือปดการประชุม แขกผูมีเกียรติ และผูตดิตาม 
 (๒)  เจาหนาท่ี 
 (๓)  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ 
 (๔)  วิทยากร 
 (๕)  ผูเขารวมประชุม 
 ขอ ๓๑  คาใชจายกอน ระหวาง และหลังการจัดประชุมระหวางประเทศ ใหเบิกจาย 
ไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด ยกเวนคาสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลของ 
เจาหนาท่ี คาอาหาร คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ ใหเบกิจายตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดไวใน 
ระเบียบนี ้
 ขอ ๓๒  การประชุมระหวางประเทศท่ีมีการจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะใหแก 
บุคคลตามขอ ๓๐ ใหสวนราชการผูจดัการประชุมระหวางประเทศเบกิจายคาอาหาร คาเชาท่ีพัก หรือ 
คาพาหนะได  ดังนี ้  
 (๑)  การประชุมระหวางประเทศท่ีกําหนดผูเขารวมประชุมเปนบุคคลระดับรัฐมนตรี 
หรือสมาชิกรัฐสภาข้ึนไป ใหเบิกจายคาใชจายไดเทาท่ีจายจริงโดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวน 
ราชการเจาของงบประมาณ 
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 (๒)  การประชุมระหวางประเทศนอกจาก (๑) ใหเบิกจายใชจายไดเทาท่ีจายจริง 
ไมเกินอัตรา  ดังนี ้
  (ก) คาอาหารและเคร่ืองดื่ม กรณีจัดครบทุกม้ือไมเกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทตอวัน 
กรณีจัดไมครบทุกม้ือไมเกินคนละ ๘๐๐ บาทตอวัน 
  (ข) คาเชาท่ีพักไมเกินคนละ ๒,๐๐๐ บาทตอวัน 
  (ค) คาพาหนะใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนและเหมาะสม  
โดยใหอยูในดลุพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 
 ขอ ๓๓  การจายคาสมนาคณุวิทยากรใหเปนไปตามหลักเกณฑขอ ๑๖ สวนอัตรา 
คาสมนาคุณวิทยากรใหเบิกจายตามความจําเปนและเหมาะสม  โดยใหอยูในดุลพินจิของหัวหนาสวน 
ราชการเจาของงบประมาณ 
 ขอ ๓๔  เจาหนาท่ีซึ่งปฏิบตังิานในการประชุมระหวางประเทศใหไดรับเงินรางวัล 
เฉพาะวันท่ีปฏิบัติงานคนละไมเกิน ๒๐๐ บาทตอวัน 
 ขอ ๓๕  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานลักษณะพิเศษใหเบิกจายคาตอบแทนเฉพาะวันท่ี 
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและอัตราท่ีหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกําหนด 
 ขอ ๓๖  คาใชจายท่ีเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาเชาท่ีพัก หรือคาใชจาย 
ทํานองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนสําหรับผูเขารวมประชุม ใหเบิกจายเทาท่ีจายจริงในอัตราท่ีผูจัด 
การประชุมระหวางประเทศเรียกเก็บ 
 ขอ ๓๗  กรณีคาใชจายตามขอ ๓๖ ไดรวมคาอาหาร คาเชาท่ีพัก หรือคาพาหนะของ 
ผูเขารวมประชุมไวท้ังหมด หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจดัการประชุมไดออกคาใชจายเก่ียวกับ 
คาอาหาร คาเชาท่ีพัก หรือคาพาหนะท้ังหมดใหแกผูเขารวมประชุม ใหผูเขารวมประชุมงดเบิกจาย 
คาใชจาย 
 กรณีคาใชจายตามขอ ๓๖ ไมรวมคาอาหาร คาเชาท่ีพัก หรือคาพาหนะ หรือรวมไว 
บางสวน หรือสวนราชการ หรือหนวยงานผูจดัการประชุมไมออกคาอาหาร คาเชาท่ีพัก หรือคาพาหนะ 
ท้ังหมด หรือออกใหบางสวน ใหผูเขารวมประชุมเบิกจายคาใชจายท้ังหมดหรือเฉพาะสวนท่ีขาด หรือ 
สวนท่ีมิไดออกใหจากสวนราชการตนสังกัดไดตามขอ ๓๒ 
 ขอ ๓๘  กรณีสวนราชการผูจัดการประชุมระหวางประเทศไดรับความชวยเหลือ 
คาใชจายจากสวนราชการหรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ ใหเบิกจายคาใชจายสมทบเฉพาะ 
ในสวนท่ีขาดไดตามระเบียบนี้ 
 ขอ ๓๙  กรณีสวนราชการประสงคจะจางจัดการประชุมระหวางประเทศก็ใหดาํเนนิการ 
ไดโดยใหอยูในดุลพินจิของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ และใหใชใบเสร็จของผูรับจางจัดการ 
ประชุมระหวางประเทศเปนหลักฐานการเบิกจาย 
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บทเฉพาะกาล 

------------ 

 ขอ ๔๐  กรณีสวนราชการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ระหวางประเทศตามระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีระเบยีบนี้ใชบังคับ  หรือตามท่ีไดรับ 
อนุมัติจากกระทรวงการคลังกอนวันท่ีระเบียบนีใ้ชบังคบั ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ 
หรือตามท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังตอไปจนแลวเสร็จ 
 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๖    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                   ทะนง  พิทยะ 
                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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บัญชีหมายเลข ๒ 
อัตราคาเชาท่ีพักในการฝกอบรมในประเทศ 

(บาท : วัน : คน) 
 

ระดับการฝกอบรม คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู 
๑. การฝกอบรมระดับตน 
    การฝกอบรมระดับกลางและ 
    การฝกอบรมบุคคลภายนอก 
 
 

ไมเกิน ๑,๒๐๐  ไมเกิน ๗๕๐ 

๒.  การฝกอบรมระดับสูง ไมเกิน ๒,๐๐๐ ไมเกิน ๑,๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองท่ีสถานท่ีพักแรมเรียกเก็บ 
กรณีผูเชาเขาพักเพียงคนเดียว 
    คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักท่ีสถานท่ีพักแรมเรียกเก็บกรณีท่ีผูเชาเขาพัก 
รวมกันต้ังแตสองคนข้ึนไป 
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บัญชีประเทศจําแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบทายบัญชีหมายเลข ๓ 
ประเภท ก.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังน้ี 
 
 ๑.  สาธารณรฐัฝรั่งเศส   ๓๓.  สาธารณรัฐอินโดนีเชีย 
 ๒.  สหพันธรฐัรัสเซีย ๓๔.  สาธารณรัฐตุรกี 
 ๓.  ญ่ีปุน ๓๕.  สหรัฐอาหรับอิมิเรตส 
 ๔.  สมาพันธรฐัสวิส ๓๖.  สาธารณรัฐฮังการี 
 ๕.  สาธารณรฐัอิตาลี ๓๗.  สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
 ๖.  สหรัฐอเมริกา ๓๘.  สาธารณรัฐไอซแลนด 
 ๗.  สหราชอาณาจักรบรเิตนใหญและไอรแลนดเหนือ ๓๙.  ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
 ๘.  ราชอาณาจักรสเปน ๔๐.  สาธารณรฐัมอริเซียส 
 ๙.  สาธารณรฐัสิงคโปร ๔๑.  สาธารณรัฐเช็ก 
๑๐. สาธารณรฐัโปรตุเกส ๔๒.  สาธารณรัฐสโลวัก 
๑๑. เครือรัฐออสเตรเลีย ๔๓.  ราชรัฐโมนาโก 
๑๒. สาธารณรฐัออสเตรีย ๔๔.  ปาบัวนิวกีนี 
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมารก ๔๕.  สาธารณรฐัเยเมน 
๑๔. สาธารณรฐัฟนแลนด ๔๖.  สาธารณรฐัเฮลเลนิก (กรีซ) 
๑๕. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ๔๗.  สาธารณรัฐมอลตา 
๑๖. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ๔๘.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต 
๑๗. ราชอาณาจักรนอรเวย ๔๙.  ราชอาณาจักรสวาชิแลนด 
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน ๕๐.  สาธารณฐัโมซัมบิก 
๑๙. มาเลเซีย ๕๑.  สาธารณรัฐแอฟริกาใต 
๒๐. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ๕๒.  ราชรัฐอันตอรรา 
๒๑. แคนาดา ๕๓.  สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
๒๒. สาธารณรฐัเกาหลี (เกาหลีใต) ๕๔.  สาธารณรฐัเอเซอรไบจาน 
๒๓. ไตหวัน ๕๕.  สาธารณรฐัเอสโดเนีย 
๒๔. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ๕๖.  เติรกเมนิสถาน 
๒๕. สาธารณรฐัโปแลนด ๕๗.  ไอรแลนด 
๒๖. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๕๘.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
๒๗. ราชรัฐลักเซมเบิรก ๕๙.  สาธารณรัฐโครเอเชีย 
๒๘. สาธารณรฐัซิลี ๖๐.  บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา 
๒๙. นิวซีแลนด ๖๑.  โรมาเนีย 
๓๐. ฮองกง ๖๒.  สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
๓๑. สาธารณรฐัฟลิปปนส ๖๓.  สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
๓๒. สาธารณรฐัอินเดีย ๖๔.  สาธารณรฐัประชาชนจีน 
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บัญชีหมายเลข ๔ 

 

คาเคร่ืองแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรม 

ในตางประเทศ 

---------------------- 

 

  ๑.  รายชื่อประเทศที่ไมสามารถเบิกจายคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมใน

ตางประเทศ 
   (๑)  สภาพพมา 
   (๒)  เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
   (๓)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
   (๔)  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
   (๕)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   (๖)  มาเลเซีย 
   (๗)  สาธารณรัฐฟลิปปนส 
   (๘)  สาธารณรัฐสิงคโปร 
   (๙)  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรลีังกา 
  (๑๐) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  (๑๑) สาธารณรัฐหมูเกาะฟจ ิ
  (๑๒) ปาบัวนิวกินี 
  (๑๓) รัฐเอกราชชามัว 
  (๑๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต 
 ๒.  ขาราชการระดับ ๕  หรือตําแหนงที่เทียบเทาลงมา ใหเบิกจายคาเครื่องแตงตัวเหมาจาย 
ไดคนละ ๗,๕๐๐ บาท  ขาราชการระดับ ๖  หรือตําแหนงทีเ่ทียบเทาข้ึนไป ใหเบิกจายคาเครื่องแตงตัวเหมาจาย 
ไดคนละ ๙,๐๐๐ บาท 
 ๓.  ผูที่เคยไดรบัคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศมาแลว หรือเคย 
ไดรับคาเครื่องแตงตัวจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนใด 
ไมวาจะเบิกจายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานใดๆ ทั้งใน 
ประเทศและตางประเทศถาตองเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ ใหมสีิทธิเบิกคาเครื่องแตงตัวไดอีกเมื่อการ 
เดินทางครั้งใหมมีระยะหางจากการเดินทางไปตางประเทศครั้งสุดทายทีไ่ดรับคาเครื่องแตงตัวเกิน ๒ ป นับแต 
วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หรือมีระยะเวลาเกินกวา ๒ ป นับแตวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยสําหรับ 
ผูที่รับราชการประจําในตางประเทศ 
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ประเภท ข.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังน้ี 
 
 ๑.  รัฐบารเรน   ๓๒.  สาธารณรัฐเชียรราลีโอน 
 ๒.  สาธารณรฐัซิมบับเว ๓๓.  สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
 ๓.  สาธารณรฐัไซปรัส ๓๔.  สาธารณรัฐเบนิน 
 ๔.  สาธารณรฐัอิสลามอิหราน ๓๕.  เครือรัฐบาฮามาส 
 ๕.  สาธารณรฐัอิรัก ๓๖.  สาธารณรัฐคอสตาริกา 
 ๖.  รัฐอิสราเอล ๓๗.  สาธารณรัฐปานามา 
 ๗.  ราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน ๓๘.  สาธารณรัฐตรินิแดนและโตเบโก 
 ๘.  รัฐคูเวต  ๓๙.  จาเมกา 
 ๙.  สาธารณอิสลามปากีสถาน ๔๐.  สาธารณรฐัอารเจนตินา   
๑๐. รัฐสุลตานโอมาน ๔๑.  มาชิโดเนีย 
๑๑. รัฐกาตาร ๔๒.  สาธารณรัฐอารเมเนีย 
๑๒. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ๔๓.  สาธารณรัฐเบลารุส 
๑๓. สาธารณรฐัประชาชนบังกลาเทศ ๔๔.  จอรเจยี 
๑๔. เนการาบรไูนดารุสซาลาม ๔๕.  สาธารณรฐัคาซัคสถาน 
๑๕. สาธารณรฐัอาหรับซีเรยี ๔๖.  สาธารณรฐัคีรกิช 
๑๖. ราชอาณาจักรตองกา ๔๗.  สาธารณรัฐลัตเวีย 
๑๗. สาธารณรฐันุรุนดี ๔๘.  สาธารณรัฐมอลโตรา 
๑๘. สาธารณรฐัแคเมอรูน ๔๙.  สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
๑๙. สาธารณรฐัแอฟริกากลาง ๕๐.  ยูเครน 
๒๐. สาธารณรฐัชาด ๕๑.  สาธารณรัฐอุชเบกิสถาน 
๒๑. สาธารณรฐัโกตติวัวร (ไอเวอรี่โคส) ๕๒.  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรลีังกา 
๒๒. สาธารณรฐัจิบูดี ๕๓.  สหรัฐเมก็ซิโก 
๒๓. สาธารณรฐัอาหรับอียิปต ๕๔.  สาธารณรฐัตูนิเซีย 
๒๔. สาธารณรฐัแกมเบีย ๕๕.  ราชอาณาจักรเนปาล 
๒๕. สาธารณรฐักานา ๕๖.  สาธารณรฐัแอฟริกาใต 
๒๖. สาธารณรฐัเคนยา ๕๗.  สาธารณรัฐยูกันดา 
๒๗. สาธารณรฐัมาล ี ๕๘.  สาธารณรัฐแซมเบีย 
๒๘. สาธารณรฐัอิสลามมอริเตเนีย  
๒๙. สาธารณรฐัไนเจอร  
๓๐. สาธารณรฐัเชเนกัล  
๓๑. สหพันธสาธารณรัฐไนจเีรีย  
 
ประเภท ค.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมืองอ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก.  และประเภท ข. 
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แบบรายละเอียดคาใชจายกรณีไดรับความชวยเหลือ 

 
โครงการ/หลักสูตร......................................................... ณ ประเทศ........................................... 
  ต้ังแตวันที่.......................................... ถึงวันที่.......................................... 
 
ชื่อ................................................................................................... 
ตําแหนง................................. ระดับ............ กอง............................... 
หนวยงานที่ใหความชวยเหลือ................................................................ 
 

คาใชจายท่ีไดรับความชวยเหลือ 

 ๑.  คาโดยสารเครื่องบิน เสนทาง................................................. ในวงเงิน............... บาท 
 ๒.  คาเชาที่พัก อัตราวันละ...................... บาท จาํนวน.............วัน ในวงเงิน............... บาท 
 ๓.  คาเบี้ยเลีย้ง อัตราวันละ..................... บาท จาํนวน..............วัน ในวงเงิน............... บาท 
 ๔.  ........................................................................................ ในวงเงิน............... บาท 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๘/๑  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๖  
มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๗๐  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก      

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก         

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก        

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
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(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก         
ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก      
ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทาง   
พ.ศ.  ๒๕๓๓   

(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

(๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเคร่ืองแตงตัวขาราชการที่เดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเคร่ืองแตงตัวขาราชการที่เดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการยายถ่ินที่อยูของขาราชการ 
หรือลูกจางในกรณีคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คาเชาที่พัก”  หมายความวา  คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
“ยานพาหนะประจําทาง”  หมายความวา  รถไฟ  รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายวาดวย 

การขนสงทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย  และ 
ใหหมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจําโดยมีเสนทาง 
อัตราคาโดยสารและคาระวางที่แนนอน 

“พาหนะสวนตัว”  หมายความวา  รถยนตสวนบุคคล  หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล 
ซ่ึงมิใชของทางราชการ  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม 

“พ.ข.ต.”  หมายความวา   เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา 
อยูในตางประเทศตามระเบียบวาดวยการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา
อยูในตางประเทศ 
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ขอ ๕ การอนุมั ติระยะเวลาเดินทางไปราชการ   ใหผูมีอํ านาจอนุมั ติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  
อนุมัติระยะเวลาเดินทางลวงหนาหรือระยะเวลาหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการไดตามความจําเปน        
และเหมาะสม 

กรณีผูเดินทางไปราชการไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้นแลว  
ใหขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งดวย 

การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  ใหอนุมัติระยะเวลา       
ออกเดินทางลวงหนากอนเร่ิมปฏิบัติราชการ  และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ
ภายในกําหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข  ๑  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ในกรณีที่สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหขอทําความตกลง        
กับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวดที่  ๑ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 

 

ขอ ๘ ใหผูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกคาใชจายไดตามบัญชีทายระเบียบ      
ดังตอไปนี้ 

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๒   
(๒) คาเชาที่พัก  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๓ 
(๓) คาขนยายส่ิงของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจํา  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๔ 
การเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว  ใหหัวหนา 

สวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาเชาที่พักสูงกวาอัตราที่กําหนด
เพิ่มข้ึนอีกไมเกินรอยละย่ีสิบหา 

ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้  ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง       
ตามความจําเปน  เหมาะสมและประหยัด 

ขอ ๙ การเดินทางไปราชการใหใชยานพาหนะประจําทาง  และใหเบิกคาพาหนะได      
เทาที่จายจริงโดยประหยัด  ไมเกินสิทธิที่ผูเดินทางจะพึงไดรับตามประเภทของพาหนะที่ใชเดินทาง 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง  ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  เวนแตกรณีจําเปนที่ผูเดินทางถูกเรียกเก็บเงิน 
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คาพาหนะเกินกวาอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  ก็ใหเบิกคาพาหนะ
เดินทางไดเทาที่จายจริง 

การเดินทางโดยรถไฟ  ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง  สําหรับการเดินทาง 
โดยรถดวนหรือรถดวนพิเศษ  ชั้นที่  ๑  นั่งนอนปรับอากาศ  (บนอ.ป.)  ใหเบิกไดเฉพาะผูดํารงตําแหนง
ระดับ  ๖  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๑  ข้ึนไป  หรือ
ขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๒  ข้ึนไป  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท   
นาวาอากาศโทขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโทข้ึนไป 

ขอ ๑๐ การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด  ระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  
หรือสถานที่ปฏิบั ติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานที่ จัดพาหนะที่ตองใช 
ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ  ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง  แตไมเกินอัตรา          
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๑ การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ  ให เบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะ 
ในลักษณะเหมาจายใหแกผูเดินทางไปราชการ  ซ่ึงเปนเจาของหรือผูครอบครองแลวแตกรณีในอัตรา 
ตอ  ๑   คัน   ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดยใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชย 
ตามเสนทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง  ซ่ึงสามารถเดินทางไดโดยสะดวกและปลอดภัย 

ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวง  ใหใชระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอื่นที่ตัดผาน  
เชน  เสนทางของเทศบาล  เปนตน  และในกรณีที่ไมมีเสนทางกรมทางหลวงและของหนวยงานอื่น   
ใหผูเดินทางเปนผูรับรองระยะทางในการเดินทาง 

หมวดที่  ๒ 
การเดินทางไปราชการตางประเทศ 

 
 

ขอ ๑๒ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายไดตามบัญชีทายระเบียบนี้  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  หรือคาอาหาร  คาเครื่องด่ืม  คาภาษีและคาบริการที่โรงแรม  ภัตตาคาร  
หรือรานคาเรียกเก็บ  คาใชสอยเบ็ดเตล็ดและคาทําความสะอาดเสื้อผา  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๖ 

(๒) คาเชาที่พัก  ใหเบิกเทาที่จายจริง  แตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๗   
ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้  ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง   

ตามความจําเปน  เหมาะสมโดยประหยัด 

164



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๑๓ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวซ่ึงจะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับ 
คูสมรสตามมาตรา  ๕๕  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖       
ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาพาหนะเดินทางของคูสมรสไดในอัตราเดียวกับผูเดินทาง 

คาเชาที่พักของผู เ ดินทางและคูสมรสให เบิกได เทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู   
ไมเกินคนละรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียวที่ผูเดินทางมีสิทธิจะพึงไดรับ 

ในกรณีที่ผูเดินทางมีตําแหนงตามที่กําหนดในบัญชีหมายเลข  ๕  ใหงดเบิกคาเชาที่พักของ 
คูสมรสของบุคคลดังกลาว 

ขอ ๑๔ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคารับรองในการเดินทางไปราชการ
ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูเดินทางซึ่งดํารงตําแหนงดังตอไปนี้  ใหเบิกเงินคารับรองไดเทาที่จายจริง 
 (ก) ประธานองคมนตรี  หรือองคมนตรี 
 (ข) นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรี 
 (ค) ประธาน  หรือรองประธานของสภาซึ่งเปนองคกรนิติบัญญัติ 
 (ง) ประธาน  ศาลฎีกา  รองประธานศาลฎีกา  หรือประธานศาลอุทธรณ 
(๒) ผูเดินทางนอกจากที่กลาวใน  (๑)  ใหเบิกคารับรองไดเทาที่จายจริง  ทั้งในกรณีเดินทาง 

ไปราชการเปนคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว  ไมเกินอัตรา  ดังตอไปนี้ 
 (ก) กรณีเดินทางไมเกิน  ๑๕  วัน  ไมเกิน  ๖๗,๐๐๐  บาท 
 (ข) กรณีเดินทางเกิน  ๑๕  วัน  ไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกคารับรองตาม  (๒)  ได  ตองเปนการเดินทางกรณีใดกรณีหนึง่  

ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล  ผูแทนรัฐสภา  

หรือผูแทนสวนราชการ  แตไมรวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ 
 (ข) เปนผูเดินทางไปเจรจาธุรกิจ  เจรจากูเงินหรือขอความชวยเหลือจากตางประเทศ 

ในฐานะผูแทนรัฐบาลไทย 
 (ค) เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเขารวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง

หนวยงานของรัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ 
 (ง) เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของ

รัฐบาลตางประเทศ 
 (จ) เปนผูเดินทางไปรวมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ 
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 (ฉ) เปนผูเดินทางไปจัดงานแสดงสินคาไทย  หรือสงเสริมสินคาไทยในตางประเทศ  
หรือสงเสริมการลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย  หรือสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ 

 (ช) เปนผูเดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 
ขอ ๑๕ ใหผู เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายอื่นที่ จําเปนตองจาย 

เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลงักําหนดไดเทาที่จายจริง 
ขอ ๑๖ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  โดยไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ  

หรือจากหนวยงานใด  ๆ  นอยกวาสิทธิที่พึงไดรับตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการใหเบิกคาใชจายสมทบได  ดังตอไปนี้ 

(๑) คาโดยสารเครื่องบิน  กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาโดยสารเครื่องบินใหเบิก 
คาโดยสารเครื่องบินไป  -  กลับ  ไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสาร
เคร่ืองบินไป  -  กลับแลว  ใหงดเบิกเงินสมทบคาโดยสารเครื่องบิน  แมความชวยเหลือนั้นชั้นที่นั่ง      
จะตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  และกรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว  ใหเบิก 
คาโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ไดรับความชวยเหลือ  แตตองไมสูงกวาสิทธิ 
ที่พึงไดรับ 

(๒) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  กรณีที่ไมไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  หรือผูใหความชวยเหลือ
จัดเลี้ยงอาหารให  ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ถาไดรับความชวยเหลือตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด   
ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแลว  จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

 (ข) ถาผูใหความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ  ใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ในกรณีที่
จัดเลี้ยงอาหาร  ๒  มื้อ  ใหเบิกไดไมเกิน  ๑  ใน  ๓  ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย  และกรณี 
จัดเลี้ยงอาหาร  ๑  มื้อ  ใหเบิกไดไมเกิน  ๒  ใน  ๓  ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 

(๓) คาเชาที่พัก  กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาเชาที่พักให  ใหเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิ
ของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาเชาที่พักตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด
ตามจํานวนที่ไดจายจริง  ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเชาที่พักที่ไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิ 
ที่พึงไดรับ  และกรณีที่ผูใหความชวยเหลือจัดที่พักให  ใหงดเบิกคาเชาที่พัก 

(๔) คาเคร่ืองแตงตัว  กรณีไมไดรับความชวยเหลือคาเคร่ืองแตงตัว  ใหเบิกคาเคร่ืองแตงตัว 
ไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาเคร่ืองแตงตัวตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิก 
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คาเคร่ืองแตงตัวสมทบเฉพาะสวนที่ขาด  ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเคร่ืองแตงตัวที่ไดรับความชวยเหลือแลว  
จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

(๕) คารับรอง  ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับเงินคารับรองตาม  ขอ  ๑๔ 
(๖) คาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับ 

สถานียานพาหนะ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ  กรณีที่มิไดรับความชวยเหลือ
ใหเบิกไดตามสิทธิ  กรณีไดรับความชวยเหลือตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด       
ตามจํานวนที่ไดจายจริง  รวมแลวตองไมเกินกวาสิทธิที่พึงไดรับ 

การเดินทางเพื่อดูงาน  ใหเบิกคาใชจายสมทบตามวรรคหนึ่งได  แตทั้งนี้  ตองไมเกินวงเงิน 
ที่ไดรับความชวยเหลือ 

ขอ ๑๗ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาใหผู เดินทางไปราชการ  
ตางประเทศชั่วคราวเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง  ตามความจําเปน  เหมาะสม  และประหยัด  หรือ 
จะเบิกตามสิทธิของตนก็ไดในกรณี  ดังตอไปนี้   

(๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ  หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรวมกับหัวหนาคณะ
ที่ดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง 

(๒) การเดินทางไปปฏิบั ติภารกิจรวมกับหัวหนาคณะผูดํารงตําแหนงระดับ  ๙  ข้ึนไป 
หรือเทียบเทา  ทั้งนี้  ตองไมเกินสิทธิของหัวหนาคณะนั้น 

(๓) การเดินทางไปประชุมระหวางประเทศ  การเจรจาธุรกิจ  หรือปฏิบัติหนาที่อยางอื่น   
ซ่ึงหนวยงานที่ เชิญหรือประเทศเจาภาพกําหนดใหผู เดินทางพักแรมในสถานที่ที่ จัดเตรียมไวให       
หรือสํารองที่พักใหซ่ึงมิใชกรณีที่สวนราชการหรือผูเดินทางรองขอหรือกระทําการใด  ๆ  เพื่อให
หนวยงานที่ เชิญหรือประเทศเจาภาพกําหนดที่พัก   หรือจัดเตรียมที่พักตามความตองการของ 
สวนราชการหรือผูเดินทาง 

(๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณไมปลอดภัย  ยากจน  ทุรกันดาร  หรืออยูในชวง
ฤดูกาลทองเที่ยวหรือสถานที่พักแรมที่มีอัตราคาเชาตามสิทธิถูกสํารองหมด   

ขอ ๑๘ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่จะเบิกคาเคร่ืองแตงตัวสําหรับตนเอง 
และคูสมรสตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๘  ได  ตองอยูในหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนกรณีที่ จําเปนตองใชเคร่ืองแตงตัวพิ เศษ  หรือกรณีจําเปนอื่นโดยไดรับอนุมั ติ 
จากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ   

(๒) เปนการเดินทางไปราชการตางประเทศซึ่งมิใชประเทศตามรายชื่อที่กําหนดไวในบัญชี
หมายเลข  ๙  ทายระเบียบนี้  หรือที่กระทรวงการคลังจะกําหนดเพิ่มเติม 
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(๓) ผูซ่ึงเคยไดรับคาเคร่ืองแตงตัวในการเดินทางไปราชการ  หรือเคยไดรับคาเคร่ืองแตงตัว
จากทางราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด  หรือไดรับ 
ความชวยเหลือจากหนวยงานใด  ๆ  ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ  มีสิทธิเบิกคาเคร่ืองแตงตัวได   
เมื่อการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวคร้ังใหมมีระยะเวลาหางจากการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวคร้ังสุดทายเกินกวาสองป  นับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศ  หรือมีระยะเวลา
หางจากการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศครั้งสุดทายเกินกวาสองปนับแตวันที่เดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย 

กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใชความผิดของผูเดินทาง  และผูเดินทางไดจายเงิน
คาเคร่ืองแตงตัวไปแลว  หรือมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเคร่ืองแตงตัวโดยสุจริต  โดยมีหลักฐานก็ให 
เบิกคาเครื่องแตงตัวได  และใหถือวาวันที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวนั้นเปนวันเดินทางออกจากประเทศไทย 

ขอ ๑๙ ใหผู เดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ   เบิกคาเครื่องแตงตัวตามบัญชี
หมายเลข  ๑๐  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๒๐ การเ ดินทางไปราชการของลูกจ างที่สวนราชการในตางประเทศเปนผูจาง   
ใหหัวหนาสวนราชการในตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศเปนผูกําหนดอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและคาเชาที่พักของลูกจาง  ทั้งนี้  ไมเกินอัตราตํ่าสุดของกลุมระดับตําแหนงที่กําหนดตามบัญชี     
หมายเลข  ๖  และบัญชีหมายเลข  ๗  ทายระเบียบนี้ 

กรณีที่มีความจําเปนตองส่ังใหลูกจางที่ประจําสํานักงานในตางประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราว
ในประเทศไทย  เพราะไมอาจหาเจาหนาที่อื่นในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกลาวได  การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
และคาเชาที่พักในประเทศไทยใหเบิกจายเชนเดียวกับกรณีลูกจางของสวนราชการในประเทศไทย 
ซ่ึงเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 

ขอ ๒๑ ใหขาราชการหรือลูกจางที่มีตําแหนงหนาที่ประจําในตางประเทศ  เบิกคาใชจาย 
ในการยายถ่ินที่อยู  สําหรับคูสมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยกอนผูเดินทางในลักษณะ 
เหมาจายตามหลกัเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนขาราชการหรือลูกจางซ่ึงไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัดใหคูสมรส 
หรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอนผู เดินทาง  สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง 
ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ   

(๒) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาหนึ่งปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละสามสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละหาของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 
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 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๓) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาสองปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละหกสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละสิบของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 

(๔) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาสามปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละเกาสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละสิบหาของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 

(๕) การนับเวลาที่ไดไปอยูตางประเทศตาม  (๒)  -  (๔)  ใหถือจํานวนเดือนที่ไดรับ  พ.ข.ต.  
เพิ่มสําหรับคูสมรสและบุตรเปนเกณฑคํานวณ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ในเดือนหนึ่งถามีสิทธิไดรับ  พ.ข.ต.  เกินกวาสิบหาวันใหนับเปนหนึ่งเดือน 
 (ข) ใหนับเวลาที่ไดรับ  พ.ข.ต.  สิบสองเดือนเปนหนึ่งป 
 การเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูตามวรรคหนึ่ง  หามมิใหนํามาใชบังคับในกรณีที่ 

คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลาไมเกินหนึ่งป 
หมวด  ๓ 

การเบิกจายเงิน 
 

 

ขอ ๒๒ แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  และเอกสาร
ประกอบที่ใชในการเบิกจายเงิน  ใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๒๓ การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง  ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือ 
ใบแจงรายการของโรงแรม  หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว  
โดยเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ป  และจํานวนเงินที่ไดรับ       
เพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

การเบิกคาเชาที่พักในตางประเทศ  ผูเดินทางจะใชใบแจงรายการคาเชาที่พักที่บันทึกดวย 
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสที่แสดงวาไดรับชําระเงินจากผูเดินทางแลว  เปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พัก  
โดยไมตองมีลายมือชื่อเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได  แตทั้งนี้ผูเดินทางจะตอง 
ลงลายมือชื่อรับรองวาผูเดินทางไดชําระคาเชาที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บนั้น 

ขอ ๒๔ การเบิกคาเชาที่พักในอัตราหองพักคูที่ผูเดินทางไปราชการใชสิทธิเบิกคาใชจาย   
ในการเดินทางอยูตางสังกัดกัน  แตตองใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม  หรือที่พักแรม
ชุดเดียวกัน  ใหผูเดินทางฝายหนึ่งใชตนฉบับ  อีกฝายหนึ่งใชสําเนาภาพถายที่ผูนั้นรับรองสําเนาถูกตอง  
โดยใหมีบันทึกแนบทายระบุวารายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเปนผูเบิกฝายเดียว  และรายการใด 

169



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ทั้งคูจะเปนผู เบิกฝายละเปนจํานวนเทาใด  ทั้งตนฉบับและฉบับสําเนาภาพถายและลงลายมือชื่อ 
ของผูเดินทางทั้งคูในแตละฉบับ 

ขอ ๒๕ การเบิกค า เช าที่พั กกรณีที่ เ จ าภาพผู จัดประชุม เปนผู เ รี ยกเก็บค า เช าที่พั ก   
จากผูเดินทางไปราชการโดยตรง  ใหผูเดินทางใชใบเสรจ็รับเงินหรือใบแจงรายการที่เจาภาพผูจัดประชุม      
ไดเรียกเก็บคาเชาที่พักเปนหลักฐานเพื่อขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

ขอ ๒๖ การเบิกจายเงินและหลักฐานการจายซ่ึงมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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บัญชีหมายเลข  ๑ 
ระยะเวลาอนุมัติการเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

 
 

ประเทศท่ีเดนิทางไปราชการ 
 

กอนเร่ิมปฏิบตัิราชการ หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ 

(ก)  ประเทศในทวีปเอเชีย 
 
(ข)  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
ประเทศในทวีปยุโรป 
หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 

 
(ค)  ประเทศในทวีปอเมริกาใต หรือ
ประเทศในทวีปแอฟริกา            

ไมเกิน  ๒๔ ช่ัวโมง 
 

ไมเกิน  ๔๘ ช่ัวโมง 

 
ไมเกิน  ๗๒  ช่ัวโมง 

ไมเกิน  ๒๔  ช่ัวโมง 
 

ไมเกิน  ๔๘  ช่ัวโมง 

 
ไมเกิน  ๗๒  ช่ัวโมง 
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บัญชีหมายเลข  ๒ 
อัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางในราชอาณาจักร 

ในลักษณะเหมาจาย  
บาท : วัน 

ขาราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา

หรือพลทหารถึงจ าสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก

หรือพลตํารวจถึงจาสิบตํารวจ 

๑๘๐ ๑๐๘ 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา
หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือ

ผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ  จาสิบเอก

พันจาเอก พันจาอากาศเอก อัตราเงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ

พันจาเอกพิเศษ พันจาอากาศพิเศษถึงพันเอก นาวาเอก

นาวาอากาศเอกหรือขาราชการตํารวจ ซึ่งมียศนายดาบตํารวจ 
ถึงพันตํารวจเอก 

๒๑๐ ๑๒๖ 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือ 

ขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหาร
ซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน 

พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือ 

ขาราชการตํารวจ  ซึ ่งมียศพันตํารวจเอกอ ัตราเง ิน เด ือน 

พันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๒๔๐ ๑๔๔ 

 
ประเภท ก.  ไดแก 
(๑) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพ้ืนท่ีท่ีตั้งสํานักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 
(๒) การเดินทางไปราชการจากอําเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอําเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน 
 
ประเภท ข.  ไดแก 
(๑) การเดินทางไปราชการในทองท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก. 
(๒) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนท่ีตั้งสํานักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 
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บัญชีหมายเลข  ๓ 
อัตราคาเชาท่ีพักในราชอาณาจักร 

 
 ขาราชการ บาท : วัน 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘  ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษาหรือ

ดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา
หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา

หรือขาราชการตํารวจ ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 

   เหมาจาย  ไมเกิน  ๑,๐๐๐

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทาหรือขาราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 

ช้ัน ๔  หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจ
เอกพิเศษ 

   เหมาจาย  ไมเกิน  ๑,๖๐๐
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการ ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน  ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการ

ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพลตํารวจตรีขึ้นไป 
กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ หากผูดํารงตําแหนงดังกลาว

ขางตนเปนหัวหนาคณะและมีความจําเปนตองใชสถานท่ีเดียวกันกับท่ีพัก

เพ่ือเปนท่ีประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอ่ืน ใหเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึ้น
สําหรับหองพักอีกหนึ่งหอง หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได 

เทาท่ีจายจริง  ไมเกิน          
๒,๕๐๐ 
 

กรณีเพ่ิมอีกหนึ่งหอง           
เบิกเพ่ิมไดเทาท่ีจายจริง        
ไมเกิน  ๒,๕๐๐  
กรณี เช าหองชุดเบิกได เทาท่ี 

จายจริงไมเกิน ๕,๐๐๐  
 
หมายเหต ุ กรณีผูดํารงตําแหนงระดับ ๘  ลงมา  และผูดํารงตําแหนงระดับ ๙  หัวหนาสวนราชการสามารถ
กําหนดหลักเกณฑอัตราคาเชาท่ีพักเหมาจายต่ํากวาท่ีกําหนดได โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖               
แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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บัญชีหมายเลข  ๔ 
อัตราคาขนยายส่ิงของสวนตวัในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 

  
ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) 

๑ – ๕๐ 
๕๑ – ๑๐๐ 
๑๐๑ – ๑๕๐ 
๑๕๑ – ๒๐๐ 
๒๐๑ – ๒๕๐ 
๒๕๑ – ๓๐๐ 
๓๐๑ – ๓๕๐ 
๓๕๑ – ๔๐๐ 
๔๐๑ – ๔๕๐ 
๔๕๑ – ๕๐๐ 
๕๐๑ – ๕๕๐ 
๕๕๑ – ๖๐๐ 
๖๐๑ – ๖๕๐ 
๖๕๑ – ๗๐๐ 
๗๐๑ – ๗๕๐ 
๗๕๑ – ๘๐๐ 
๘๐๑ – ๘๕๐ 
๘๕๑ – ๙๐๐ 
๙๐๑ – ๙๕๐ 
๙๕๑ – ๑๐๐๐ 
๑๐๐๑ – ๑๐๕๐ 
๑๐๕๑ – ๑๑๐๐ 
๑๑๐๑ – ๑๑๕๐ 
๑๑๕๑ – ๑๒๐๐ 
๑๒๐๑ – ๑๒๕๐ 
๑๒๕๑ – ๑๓๐๐ 
๑๓๐๑ – ๑๓๕๐ 
๑๓๕๑ – ๑๔๐๐ 
๑๔๐๑ – ๑๔๕๐ 
๑๔๕๑ – ๑๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๖,๕๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๘,๕๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๙,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 
๑๑,๕๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 
๑๓,๕๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๕๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 
๑๗,๐๐๐ 
๑๗,๕๐๐ 
๑๘,๕๐๐ 
๑๙,๐๐๐ 
๑๙,๕๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๕๐๐ 

 
 สําหรับระยะทางที่เกิน ๑๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไปใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
ตนสังกัดท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดตามความจําเปนเหมาะสม 
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บัญชีหมายเลข  ๕ 
ผูมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนและเหมาะสม 

 
 ตําแหนง 

๑. องคมนตรี  ๒๔. ผูบัญชาการทหารบก  
๒. รัฐบุรุษ  ๒๕. ผูบัญชาการทหารเรือ  
๓. นายกรัฐมนตรี  ๒๖. ผูบัญชาการทหารอากาศ  
๔. รองนายกรัฐมนตรี  ๒๗. ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ
๕. รัฐมนตรี   ๒๘. อัยการสูงสุด   
๖. ประธานศาลฎีกา  ๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
๗. รองประธานศาลฎีกา  ๓๐. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
๘.  ประธานศาลอุทธรณ ๓๑. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๙. ประธานศาลปกครองสูงสุด ๓๒. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๑๐. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๓๓. เลขาธิการสํานักพระราชวัง 
๑๑. ประธานวุฒิสภา  ๓๔. ราชเลขาธิการ  
๑๒. ประธานสภาผูแทนราษฎร ๓๕. นายกราชบัณฑิตยสถาน   
๑๓. เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ๓๖. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
๑๔. เลขาธิการวุฒิสภา  ๓๗. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
๑๕. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ๓๘. ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ
๑๖. ปลัดกระทรวง  ๓๙. เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาต ิ
๑๗. ปลัดทบวง  ๔๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ 
๑๘. รองปลัดกระทรวงกลาโหม  และสังคมแหงชาติ 
๑๙. สมุหราชองครักษ  ๔๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๐. จเรทหารท่ัวไป  ๔๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๑. ผูบัญชาการทหารสูงสุด ๔๓. เลขาธิการสภาการศึกษา 
๒๒. รองผูบัญชาการทหารสูงสุด ๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒๓. เสนาธิการทหาร  ๔๕. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
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บัญชีหมายเลข  ๖ 
อัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายอ่ืน 

 
(๑) กรณีเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจาย 
 

ขาราชการ 
อัตรา 

(บาท : วัน) 
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษา หรือ
ดะโตะยุติธรรมหรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา  หรือ 

ขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือ 

ขาราชการตํารวจ  ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 

๒,๑๐๐ 
 
 
 
 
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ
เอกพิเศษขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก อัตรา

เงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๓,๑๐๐ 

 
(๒) กรณีมิไดเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจาย  ใหเบิกคาใชจาย  ดังนี้ 
 (๒.๑) คาอาหาร – คาเคร่ืองดื่ม คาภาษี – คาบริการท่ีโรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคา   
เรียกเก็บใหเบิกเทาท่ีจายจริงไมเกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท 
 (๒.๒) คาทําความสะอาดเส้ือผา สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน ๗ วัน ใหเบิกเทาท่ีจายจริงไมเกิน             

วันละ ๕๐๐ บาท 
 (๒.๓) คาใชสอยเบ็ดเตล็ด ใหเบิกในลักษณะเหมาจายไมเกินวันละ ๕๐๐ บาท 
 คาใชจายตาม  (๒.๑) – (๒.๒)  ใหคิดคํานวณเบิกจายในแตละวัน  จํานวนเงินสวนท่ีเหลือจาย
ในวันใดจะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไมได  
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บัญชีหมายเลข  ๗ 
คาเชาท่ีพักในการเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

  บาท : วัน : คน 
ขาราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนง 
ที ่เ ท ียบ เท า  หร ือข า ราชการต ุลากา ร 

ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๒  ลงมา  หรือผูชวย 
ผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม  หรือขาราชการ
อัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา 

หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก

นาวาอากาศเอกลงมา  หรือขาราชการตํารวจ
ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 
 

ไมเกิน ๗,๕๐๐ ไมเกิน ๕,๐๐๐ ไมเกิน ๓,๑๐๐ 

ผู ดํา ร งตํา แหน ง ร ะด ับ  ๙  ขึ ้น ไ ป

หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือขาราชการ

อัยการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป

หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป
หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก

อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ไมเกิน ๗,๐๐๐ ไมเกิน ๔,๕๐๐ 

 
หมายเหตุ ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึ้นจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละส่ีสิบ ไดแก  
ประเทศ  รัฐ  เมือง 
 ๑. ญี่ปุน  
 ๒. สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 ๓. สหพันธรัฐรัสเซีย 

 ๔. สมาพันธรัฐสวิส 

 ๕. สาธารณรัฐอิตาลี 
 
 
 

/ ประเทศท่ีมีสิทธิ  . . . 
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- ๒ - 

 
  ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึน้จากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละยี่สิบหา ไดแก  
ประเทศ  รัฐ เมือง 
  ๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  
  ๒. ราชอาณาจักรสเปน  
  ๓. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

  ๔. สหรัฐอเมริกา 

  ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 

  ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 

  ๗. สาธารณรัฐสิงคโปร 

 

  ประเภท ก.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
  ๑. แคนาดา 

  ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 

  ๓. ไตหวนั 

  ๔. เติรกเมนิสถาน 

  ๕. นิวซีแลนด 

  ๖. บอสเนียและเฮอรเซโกวนีา 

  ๗. ปาปวนวิกีน ี

  ๘. มาเลเซีย 

  ๙. ราชรัฐโมนาโก 

  ๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิรก 

  ๑๑. ราชรัฐอันดอรรา 
  ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ๑๓. ราชอาณาจักรเดนมารก 

  ๑๔. ราชอาณาจักรนอรเวย 

  ๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

  ๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 

  ๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด 
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
 
 

/๑๙ ... 
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- ๓ - 

 

 ๑๙. รัฐสุลตานโอมาน 

 ๒๐. โรมาเนีย 

 ๒๑. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 

 ๒๒. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 

 ๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส 

 ๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี  (เกาหลีใต) 
 ๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 

 ๒๖. สาธารณรัฐชิลี 

 ๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 

 ๒๘. สาธารณรัฐตุรกี 

 ๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 

 ๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจนี 

 ๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 

 ๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต 

 ๓๓. สาธารณรัฐเปรู 

 ๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด 

 ๓๕. สาธารณรัฐฟนแลนด 

 ๓๖. สาธารณรัฐฟลิปปนส 

 ๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส 

 ๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 

 ๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก 

 ๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 

 ๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 

 ๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 

 ๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 

 ๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 

 ๔๕. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน 

 ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 ๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 

 
 

/๔๘ ... 
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- ๔ - 

 

๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

 ๕๐. สาธารณรัฐไอซแลนด 

 ๕๑. สาธารณรัฐไอรแลนด 

 ๕๒. สาธารณรัฐฮังการี 

 ๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (กรีซ) 

 ๕๔. ฮองกง 

 

  ประเภท ข.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
 ๑. เครือรัฐบาฮามาส 

 ๒. จอรเจีย 

 ๓. จาเมกา 

 ๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

 ๕. มาซิโดเนีย 

 ๖. ยูเครน 

 ๗. รัฐกาตาร 

 ๘. รัฐคูเวต 

 ๙. รัฐบาหเรน 

 ๑๐. รัฐอิสราเอล 
 ๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
 ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
 ๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล 

 ๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน 

 ๑๕. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 
 ๑๖. สหภาพพมา 
 ๑๗. สหรัฐเม็กซิโก 

 ๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
 ๑๙. สาธารณรัฐกานา 
 ๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย 

 

/๒๑ ... 
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- ๕ - 

 

 ๒๑. สาธารณรัฐโกตดิววัร  (ไอเวอร่ีโคส) 

 ๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา 

 ๒๓. สาธารณรัฐคีรกิซ 

 ๒๔. สาธารณรัฐเคนยา 

 ๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน 

 ๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 

 ๒๗. สาธารณรัฐจิบูต ี

 ๒๘. สาธารณรัฐชาด 

 ๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว 

 ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล 

 ๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย 

 ๓๒. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน 

 ๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส 

 ๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 

 ๓๕. สาธารณรัฐตูนเิซีย 

 ๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 

 ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร 

 ๓๘. สาธารณรัฐบุรุนด ี

 ๓๙. สาธารณรัฐเบนนิ 

 ๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 

 ๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

 ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 

 ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 

 ๔๔. สาธารณรัฐมาลี 

 ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 

 ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 

 ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

 ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตนิา 

 

/๕๐ ... 
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 ๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย 

 ๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 

 ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 

 ๕๓. สาธารณรัฐอิรัก 

 ๕๔. สาธารณอิสลามปากีสถาน 

 ๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 

 ๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 

 ๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 

 ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 

 ประเภท ค.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมืองอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก.               
และประเภท ข. 
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บัญชีหมายเลข  ๘ 
คาเคร่ืองแตงตวัในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

 
ขาราชการ อัตรา  (บาท : คน) 

 ผูดํารงตําแหนงระดับ ๕ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

หรือผูชวยผูพิพากษา หรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่ง 
รับเงินเดือนชั้น ๑ หรือขาราชการทหาร ซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรีลงมาหรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจตรีลงมา 

เหมาจาย  ๗,๕๐๐ 

 ผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

หรือขาราชการตุลาการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๑ ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการ 
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๒ ขึ้นไป  หรือขาราชการทหาร  ซ่ึงมียศพันโท นาวาโท
นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโทขึ้นไป 

เหมาจาย  ๙,๐๐๐ 
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บัญชีหมายเลข  ๙ 

 
ประเทศท่ีผูเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไมสามารถเบิกคาเคร่ืองแตงตัวได 

 ๑. สหภาพพมา             ๘. สาธารณรัฐสิงคโปร 
 ๒. เนการาบรูไนดารุซาลาม ๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 
      ศรีลังกา 

 ๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๑๐. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๑๑. สาธารณรัฐหมูเกาะฟจ ิ
 ๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑๒. ปาปวนวิกีน ี
 ๖. มาเลเซีย  ๑๓. รัฐเอกราชซามัว 
 ๗. สาธารณรัฐฟลิปปนส ๑๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต 
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บัญชีหมายเลข  ๑๐ 

คาเคร่ืองแตงตวัสําหรับผูเดนิทางไปราชการประจําในตางประเทศ 
 

ลําดับท่ี ตําแหนง ประเภท ก. ประเภท ข. 
๑. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๕  ลงมา 

ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๒. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๖ ถึงระดับ ๙ 
ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๔๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๓๒,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๓. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๑๐ 
ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๖๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
หมายเหต ุ
๑. ประเภท ก. ไดแก ประเทศอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกําหนดในประเภท ข. 
๒. ประเภท ข.  ไดแก ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพมา มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา                   
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และเนการาบรูไนดารุซาลาม 
๓. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๕ ขึ้นไป  ซ่ึงมีความจําเปนตองใชเคร่ืองแตงตัวราตรีสโมสร (White  tie)  
หรือเคร่ืองแตงตัวมอรนิ่งโคต  เพราะมีหนาท่ีตองเขางานพิธีตาง ๆ และตามประเพณีของประเทศนั้น                   
จําตองแตงตัวแบบเชนวานั้น  ใหปลัดกระทรวงเจาสังกัด  สวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงให

ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกคาเคร่ืองแตงตัว            

ดังกลาว อยางละ ๑ ชุด  เพ่ิมขึ้นอีกไดเทาท่ีจายจริง  แตไมเกินชุดละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
ประกอบกับมาตรา  ๑๒  ตรี  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๗  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
เว้นแต่ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  แห่งระเบียบนี้  บัญชีหมายเลข  ๒  และบัญชีหมายเลข  ๓  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อ  ๙  แห่งระเบียบนี้  ให้ใชบั้งคับตั้งแต่วันที่มาตรา  ๓  มาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับศพข้าราชการ 
และลูกจ้างประจําของทางราชการซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๕/๑  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ข้อ  ๕/๑  กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการโดยเหตุแห่งความตาย
มิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน  ให้บุคคล 
ในครอบครัวของผู้ถึงแก่ความตายหรือผู้จัดการศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ 
หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ  ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคน  และให้
เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่ จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตาย 
รับราชการไปยังท้องที่ที่ถึงแก่ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย  เว้นแต่บุคคลในครอบครัวของ 
ผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย  ให้เบิก 
ค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิของผู้นั้น  แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว  หรือมีแต่บุคคล 
ในครอบครัวมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการศพ  ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) กรณีการส่งศพกลับ  ให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา 
ค่าพาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ  และให้เบิก 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่เก่ียวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง”  

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๘  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข  ๓  โดยจะเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง 
หรือในลักษณะเหมาจ่ายก็ได้  แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก 
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  ๙  แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การเดินทางโดยรถไฟ  ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง  สําหรับการเดินทางโดย
รถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ  ชั้นที่  ๑  นั่งนอนปรับอากาศ  (บนอ.ป.)  ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ขึ้นไป  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ขึ้นไป  ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทบริหาร  หรือตําแหน่งระดับ  ๖  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  
หรือข้าราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๑  ขึ้นไป  หรือข้าราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๒  ขึ้นไป  
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซ่ึงมียศ 
พันตํารวจโท  ขึ้นไป” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๑๗  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ขึ้นไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร  หรือตําแหน่งระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซ่ึงรับ
เงินเดือนชั้น  ๓  ขั้นต่ํา  ขึ้นไป  หรือข้าราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๔  ขึ้นไป  หรือข้าราชการทหาร  
ซ่ึงมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศ
เอกพิเศษ  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ขึ้นไป  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้าคณะนั้น” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๑๘  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  ผู้ซ่ึงเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามระเบียบนี้มาแล้ว  
หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมาย 
หรือระเบียบอ่ืนใด  ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ   เงินนอกงบประมาณ   หรือเคยได้รับ 
ความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวจากหน่วยงานใด ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีสิทธิเบิก 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ค่าเครื่องแต่งตัวได้  เม่ือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะห่างจากการเดินทาง 
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกินกว่าสองปีนับแต่วันที่เดินทาง 
ออกจากประเทศไทย  หรือเม่ือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะเวลาเกินกว่า
สองปีนับแต่วันที่เดนิทางกลับถึงประเทศไทยสําหรับผู้ที่รับราชการประจําในต่างประเทศ” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในบัญชีหมายเลข  ๒  บัญชีหมายเลข  ๓  บัญชีหมายเลข  ๖  บัญชี
หมายเลข  ๗  บัญชีหมายเลข  ๘  และบัญชีหมายเลข  ๑๐  ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความตามบัญชีหมายเลข  ๒  บัญชีหมายเลข  ๓  
บัญชีหมายเลข  ๖  บัญชีหมายเลข  ๗  บัญชีหมายเลข  ๘  และบัญชีหมายเลข  ๑๐  ท้ายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

กรณ์  จาติกวณิช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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บัญชีหมายเลข  ๒ 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ในลักษณะเหมาจ่าย  
 

ข้าราชการ 
อัตรา 

(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ  ลงมา  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  หรือตําแหน่ง 
ระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน  ๒  ลงมา  หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  
นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ลงมา   

๒๔๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหาร 
หรือตําแหน่งระดับ  ๙  ข้ึนไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน  ๔  ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป 
หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  
ข้ึนไป 

๒๗๐ 
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บัญชีหมายเลข  ๓ 
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจรงิ  ให้เบกิได้เท่าทีจ่่ายจริงไมเ่กินอัตรา  ดังน้ี 

 

ข้าราชการ 
ห้องพกัคนเดียว 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพกัคู่ 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  
ลงมา  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  
หรือตําแหน่งระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่ง 
ที่ เทียบ เท่ า  หรือ ข้ าราชการตุ ลาการซึ่ ง รั บ 
เงินเ ดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ ช่วยผู้พิพากษา  
หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา  หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก   นาวาอากาศเอก  
ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  
ลงมา  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

       ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ  
ใ ห้ พั ก ร ว ม กั น ส อ ง ค น ขึ้ น ไ ป ต่ อห นึ่ ง ห้ อ ง  
โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม  
จะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวม  
กับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา  
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

๑,๕๐๐ ๘๕๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ  ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น  หรือตําแหน่งระดับ  ๙  หรือ
ตําแหน่งที่ เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๔  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษนาวาอากาศเอกพิเศษ 
หร ือข ้า ร าชการตํ าร วจซึ่ งมียศพันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  จะเบิกในอัตรา 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 

๒,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
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- ๒ - 
 

ข้าราชการ ห้องพกัคนเดียว 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพกัคู่ 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
ตําแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู หรือตําแหน่ง
ระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓  ข้ันสูง  
ข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๕  
ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึง่มียศพลตร ี 
พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ข้ึนไป  หรือข้าราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี  ข้ึนไป  จะเบิก  
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพกัคู่ก็ได้ 

       ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ 
และผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ
และมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ เดียวกันกับ  
ที่พัก เพื่ อ เป็นที่ประสานงานของคณะหรื อ 
บุคคลอื่น  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มข้ึน  สําหรับ
ห้องพักอีกห้องหนึ่ ง ในอัตรา ค่าเ ช่าห้องพั ก 
คนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตรา 
ไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้ 

๒,๕๐๐ 

 

 

๑,๔๐๐ 

 

 
 (๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังน้ี 

     

ข้าราชการ อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ  ลงมา  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  หรือ
ตําแหน่งระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒  ลงมา  หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือ 
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ 
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศ 
พันตํารวจเอก  ลงมา 

๘๐๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหาร 
หรือตําแหน่งระดับ  ๙  ข้ึนไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๔  
ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่ งมียศพันเอก  นาวาเอก นาวาอากาศเอก   
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป  หรือ   
ข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป 

๑,๒๐๐ 
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บัญชีหมายเลข  ๖ 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวและค่าใช้จ่ายอื่น 

 
 (๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย  ให้เบกิได้ไม่เกินอัตรา  ดังน้ี 
         

ข้าราชการ 
อัตรา 

(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิ เศษ  ลงมา  ตํ าแหน่ งประเภทอํ านวยการ 
ระดับต้น  หรือตําแหน่งระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่ เทียบเท่า  หรือ   
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๒  ลงมา  หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา  หรือ
ดะโ ต๊ะ ยุ ติ ธรรม   หรือ ข้าร าชการอั ยการซึ่ ง รับ เ งิน เ ดือน ช้ัน  ๓   
ลงมา  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก   
ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ลงมา 

๒,๑๐๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร  หรื อตํ าแหน่งระดับ  ๙  ข้ึ นไป   หรื อตําแหน่ ง 
ที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป   
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๔  ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป  หรือข้าราชการตํารวจ 
ซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป 

๓,๑๐๐ 

 
 (๒) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย  ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้  ดังน้ี 
 (๒.๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืมรวมทั้งค่าภาษี  และค่าบริการที่โรงแรม  ภัตตาคาร  หรือร้านค้า
เรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ  ทั้งน้ี  ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ  ๔,๕๐๐  บาทต่อคน 
 (๒.๒) ค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า  สําหรับระยะเวลาที่เกิน  ๗  วัน  ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 
วันละ  ๕๐๐  บาทต่อคน 
 (๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด  ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ  ๕๐๐  บาทต่อคน 
 ค่าใช้จ่ายตาม  (๒.๑) – (๒.๒)  ให้คิดคํานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน  จํานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใด   
จะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้  
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บัญชีหมายเลข  ๗ 
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

 
 (๑) อัตราค่าเช่าที่พัก 
 

ข้าราชการ 
อัตราสําหรบัประเทศ  รัฐ  เมือง  (บาท : วัน : คน) 

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ. 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  
ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ  ลงมา  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้น  หรือตําแหน่งระดับ  
๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือ 
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒   
ลงมา   หรื อผู้ ช่ วยผู้ พิ พากษา   หรื อ
ดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่ ง รั บ เ งิ น เ ดื อน ช้ั น  ๓  ลงมา  หรื อ 
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือข้าราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ลงมา 

ไม่เกิน      
๗,๕๐๐ 

ไม่เกิน      
๕,๐๐๐ 

ไม่เกิน     
๓,๑๐๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ ๔๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕ 

ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งประเภททั่ วไประดับ   
ทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภท
บริหาร  หรือตําแหน่งระดับ ๙  ข้ึนไป  หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป  หรือ   
ข้าราชการอัยการซึ่ งรับเงินเดือนช้ัน  ๔   
ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  
นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศ
เอกพิเศษ  ข้ึนไป  หรือข้าราชการตํารวจ 
ซึ่ งมียศพันตํ ารวจเอก  อั ตราเงินเดือน 
พันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป 

ไม่เกิน      
๑๐,๐๐๐ 

ไม่เกิน      
๗,๐๐๐ 

ไม่เกิน     
๔,๕๐๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ ๔๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕ 

 
/(๒)  . . . 
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 (๒) ประเภท ก.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. แคนาดา 
  ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 
  ๓. ไต้หวัน 
  ๔. เติร์กเมนิสถาน 
  ๕. นิวซีแลนด์ 
  ๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
  ๗. ปาปัวนิวกีนี 
  ๘. มาเลเซีย 
  ๙. ราชรัฐโมนาโก 
  ๑๐. ราชรัฐลกัเซมเบิรก์ 
  ๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา 
  ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
  ๑๔. ราชอาณาจักรนอรเ์วย์ 
  ๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
  ๑๖. ราชอาณาจักรโมรอ็กโก 
  ๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ 
  ๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
 ๑๙. รัฐสลุต่านโอมาน 
 ๒๐. โรมาเนีย 
 ๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
 ๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
 ๒๓. สหรัฐอาหรบัอิมเิรตส ์
 ๒๔. สาธารณรัฐเกาหล ี (เกาหลีใต้) 
 ๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
 ๒๖. สาธารณรัฐชิล ี
 ๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 
 ๒๘. สาธารณรัฐตุรก ี
 ๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
 ๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
 ๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร ์– เลสเต 
 ๓๓. สาธารณรัฐเปร ู
 ๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
 ๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
 

/๓๖.  . . . 
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 ๓๖. สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์
 ๓๗. สาธารณรัฐมอรเิซียส 
 ๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 
 ๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
 ๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
 ๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
 ๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 
 ๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
 ๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 
 ๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
 ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 
 ๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
 ๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
 ๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
 ๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
 ๕๒. สาธารณรัฐฮงัการ ี
 ๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
 ๕๔. ฮ่องกง 

 (๓) ประเภท ข.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปนี ้
 ๑. เครือรัฐบาฮามาส 
 ๒. จอรเ์จีย 
 ๓. จาเมกา 
 ๔. เนการาบรูไนดารสุซาลาม 
 ๕. มาซิโดเนีย 
 ๖. ยูเครน 
 ๗. รัฐกาตาร ์
 ๘. รัฐคูเวต 
 ๙. รัฐบาห์เรน 
 ๑๐. รัฐอิสราเอล 
 ๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
 ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
 ๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน 
 ๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจเีรีย 
 ๑๕. สหภาพพม่า 
 

/๑๖.  . . . 
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 ๑๖. สหรัฐเม็กซโิก 
 ๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
 ๑๘. สาธารณรัฐกานา 
 ๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย 
 ๒๐. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์  (ไอเวอรี่โคส) 
 ๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
 ๒๒. สาธารณรัฐคีร์กิซ 
 ๒๓. สาธารณรัฐเคนยา 
 ๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
 ๒๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
 ๒๖. สาธารณรัฐจิบูตี 
 ๒๗. สาธารณรัฐชาด 
 ๒๘. สาธารณรัฐซิมบบัเว 
 ๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล 
 ๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย 
 ๓๑. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
 ๓๒. สาธารณรัฐไซปรสั 
 ๓๓. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
 ๓๔. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
 ๓๕. สาธารณรัฐทาจิกสิถาน 
 ๓๖. สาธารณรัฐเนปาล 
 ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร ์
 ๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี 
 ๓๙. สาธารณรัฐเบนิน 
 ๔๐. สาธารณรัฐเบลารสุ 
 ๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ 
 ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
 ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
 ๔๔. สาธารณรัฐมาล ี
 ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 
 ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา 
 ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
 ๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
 ๕๑. สาธารณรัฐอาหรบัซเีรีย 
 ๕๒. สาธารณรัฐอาหรบัอียิปต์ 

/๕๓.  . . . 
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 ๕๓. สาธารณรัฐอริัก 
 ๕๔. สาธารณรัฐอสิลามปากีสถาน 
 ๕๕. สาธารณรัฐอสิลามมอริเตเนีย 
 ๕๖. สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน 
 ๕๗. สาธารณรัฐอซุเบกสิถาน 
 ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 (๔) ประเภท ค.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมืองอื่น ๆ  นอกจากที่กําหนดในประเภท ก.  ประเภท ข. ประเภท ง.  
และประเภท  จ. 
 
 (๕) ประเภท ง.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปนี ้
 ๑. ญี่ปุ่น  
 ๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 ๓. สหพันธรัฐรัสเซีย 
 ๔. สมาพันธรัฐสวิส 
 ๕. สาธารณรัฐอิตาลี 
 
 (๖) ประเภท จ.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  
  ๒. ราชอาณาจักรสเปน  
  ๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
  ๔. สหรัฐอเมรกิา 
  ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนอื 
  ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
  ๗. สาธารณรัฐสิงคโปร ์
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บัญชีหมายเลข  ๘ 
ค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

 
 (๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสําหรบัข้าราชการ  ในลักษณะเหมาจ่าย 

 

ข้าราชการ 
อัตรา   

(บาท : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ  หรือตําแหน่งระดับ  ๕  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  
หรือผู้ ช่วยผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๑  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี  นาวาตรี  
นาวาอากาศตรี  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจตรี   
ลงมา  

๗,๕๐๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร  หรือตําแหน่งระดับ  ๖  ข้ึนไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๑  ข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๒  ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท  
นาวาอากาศโท  ข้ึนไป  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท  ข้ึนไป 

๙,๐๐๐ 

 
 (๒) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับคู่สมรส  ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม  (๑) 
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บัญชีหมายเลข  ๑๐ 
ค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ 

 
 (๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสําหรบัผูเ้ดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ  ในลักษณะเหมาจ่าย 
 

ผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ 
อัตราสําหรบัประเทศ   

(บาท : คน) 
ประเภท  ก. ประเภท  ข. 

ผู้ ดํ า รง ตํ าแหน่งประเภททั่ ว ไประดับป ฏิบั ติ งาน  
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  หรือตําแหน่ง
ระดับ  ๕  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือผู้ช่วย 
ผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๑  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี  
นาวาตรี  นาวาอากาศตรี  ลงมา หรือข้าราชการตํารวจ 
ซึ่งมียศพันตํารวจตรีลงมา 
 
คู่สมรส  
บุตร 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ข้ึนไป 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญ
การพิเศษ  ระดับเช่ียวชาญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  หรือตําแหน่งระดับ ๖  
ถึงระดับ ๙  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการ 
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๑ ถึงช้ัน ๓  ข้ันตํ่า  หรือ  
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒ ถึงช้ัน ๔  หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท นาวาอากาศโท  
ถึงยศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน  
พันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  หรือนาวาอากาศเอก
พิเศษ  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท  ถึง 
พันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
 
 

คู่สมรส 
บุตร 

๔๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๓๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
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- ๒ - 
 

ผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ 
อัตราสําหรบัประเทศ   

(บาท : คน) 
ประเภท   ก. ประเภท   ข. 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหน่งระดับ 
๑๐  ข้ึนไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓  ข้ันสูง  ข้ึนไป  หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๕  ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ข้ึนไป  หรือข้าราชการ 
ตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรีข้ึนไป 
 
 
คู่สมรส 
บุตร 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 (๒) ประเภท ก.  ได้แก่  ประเทศอื่น ๆ  นอกจากที่กําหนดไว้ในประเภท ข. 
 (๓) ประเภท ข.  ได้แก่  ประเทศดังต่อไปนี้   
  ๑. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  ๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  ๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา  
  ๔. สหภาพพม่า 
  ๕. มาเลเซีย 
  ๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา 
  ๗. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  ๘. สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์
  ๙. สาธารณรัฐสิงคโปร ์
  ๑๐. เนการาบรูไนดารซุาลาม 
 (๔) ข้าราชการผู้ ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  ยกเว้นคู่สมรส  และบุตร   ถ้ามีความจําเป็นต้องใ ช้ 
เครื่องแต่งตัวราตรีสโมสร  (White  tie)  หรือเครื่องแต่งตัวมอร์น่ิงโค้ต  เพราะมีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่าง ๆ 
ตามประเพณีของประเทศนั้น  ให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัว
ดังกล่าวอย่างละ  ๑  ชุด  เพิ่มข้ึนอีกได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินชุดละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  สําหรับส่วนราชการใด 
ที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ
ใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒   
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน 
ของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการ

บริหารงานของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนหรือเทียบเทากรม  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  ซ่ึงไมมีฐานะเปนกรม  
แตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดี  หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี  และราชการ
บริหารสวนภูมิภาค 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย 

“คาใชจาย”  หมายความวา  รายจายที่กําหนดใหจายในการบริหารงานประจําตามอํานาจหนาที่
ของสวนราชการ  หรือรายจายที่เปนผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตามที่กําหนดไวในแผน 
งบประมาณ   ซ่ึงเปนการเบิกจายจากงบดําเนินงาน  ลักษณะคาตอบแทน   คาใชสอย  คาวัสดุ   
และคาสาธารณูปโภค  หรืองบรายจายอื่นใดที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน  และใหหมายความรวมถึงรายจาย 
ที่เกิดจากภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีดวย 
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หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๕ การเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้  สวนราชการตองดําเนินการเบิกจายใหถูกตอง
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรี 

ขอ ๖ คาใชจายใดที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือเวียน 
ของกระทรวงการคลังกําหนดไวเปนการเฉพาะ  หรือที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง   
ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายคาใชจายดังกลาวตามรายการและอัตราที่กําหนดไว  เชน 

(๑) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
(๒) เบี้ยประชุมกรรมการ 
(๓) คาใชจายในการฝกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหวางประเทศ 
(๔) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(๕) คาใชจายเก่ียวกับการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐที่หักจากเงินคาธรรมเนียม 

การสอบนั้น 
(๖) การเชารถยนตมาใชในราชการ 
(๗) การประกันภัยทรัพยสินของรัฐ 
(๘) การติดต้ังและการใชโทรศัพทของทางราชการ 
(๙) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง 
ขอ ๗ หลักฐานการจายใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง  การเก็บ

รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง 
ขอ ๘ ใหหัวหนาสวนราชการกํากับดูแลการเบิกจายคาใชจายใหเปนไปตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่การเบิกจายคาใชจายใดไมเปนไปตามระเบียบนี้อันเปนเหตุใหทางราชการไดรับ

ความเสียหาย  ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่โดยเร็ว 
ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คาตอบแทน 

 
 

ขอ ๑๐ คาใชจายสําหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานใหสวนราชการ  ใหหัวหนาสวนราชการ 
เบิกจายเปนคาตอบแทนไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด   
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๑ คาใชจายดังตอไปนี้  ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายไดตามความจําเปน  เหมาะสม  
ประหยัด  และเพื่อประโยชนของทางราชการ   

(๑) คาตอบแทนลามในการแปลภาษาทองถิ่น  ภาษาตางประเทศ  หรือภาษามือ 
(๒) คาตอบแทนในการแปลหนังสือ  หรือเอกสาร 
(๓) คาตอบแทนในการจัดเก็บหรือสํารวจขอมูล  เฉพาะในชวงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บ 

หรือสํารวจขอมูล 
ในกรณีที่ผูแปล   หรือผู จัดเก็บหรือผูสํารวจขอมูล  เปนเจาหนาที่ของสวนราชการนั้น   

ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่  มิใหไดรับคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง 
หมวด  ๒ 
คาใชสอย 

 
 

ขอ ๑๒ คาใชจายที่เปนคาใชสอย  ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายตามความจําเปน  เหมาะสม  
ประหยัด  และเพื่อประโยชนของทางราชการ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๓ คาใชสอยดังตอไปนี้  มิใหเบิกจาย   
(๑) คาจัดทําสมุดบันทึก  สมุดฉีก  หรือของชํารวย  เนื่องในโอกาสตาง  ๆ 
(๒) คาจัดพิมพ  คาจัดสง  คาฝากสงเปนรายเดือน  สําหรับบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ   

และคาจัดพิมพนามบัตรใหกับบุคลากรภายในสวนราชการ 
(๓) คาพวงมาลัย  ดอกไม  ของขวัญ  หรือของเย่ียมผูปวย  เพื่อมอบใหกับสวนราชการ

หนวยงานของรัฐ  หนวยงานเอกชน  บุคคล  เนื่องในโอกาสตาง ๆ   
(๔) คาทิป 
(๕) เงินหรือส่ิงของบริจาค 
(๖) คาใชจายในการจัดสวัสดิการ  หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในสวนราชการ 
คาใชสอยที่ ไม ให เบิกจ ายนอกเหนือจากที่ กํ าหนดไวตามวรรคหนึ่ ง  ให เปนไปตามที่ 

กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๑๔ คาใชจายในการเชาอาคารและที่ดิน  รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่ เกี่ยวกับการเชา   

ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริงตามอัตรา  ดังนี้ 
(๑) การเชาอาคารเพื่อใชในการปฏิบัติงาน  เก็บเอกสารหรือพัสดุตาง ๆ  ใหเบิกจายเทาที่จายจริง 

ไมเกินอัตราตารางเมตรละหารอยบาทตอเดือน  หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนตองเชาในอัตราเกิน 
ตารางเมตรละหารอยบาทตอเดือน  ใหเบิกจายในวงเงินไมเกินหาหมื่นบาทตอเดือน 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) การเชาที่ดินเพื่อใชในราชการ  ใหเบิกจายเทาที่จายจริงไมเกินอัตราหาหมื่นบาทตอเดือน 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่จะตองเบิกจายคาใชจายตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เกินอัตราที่กําหนดไว   

ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริง  ทั้งนี้  อัตราที่เบิกจายตองไมสูงกวาอัตราตามทองตลาด  
และตองบันทึกเหตุผลที่ตองเบิกจายในอัตรานั้นไวดวย 

ขอ ๑๕ คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล  การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ  
ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริง 

ขอ ๑๖ คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู เสียหายย่ืนคําขอใหสวนราชการชดใช   
กรณีที่เจาหนาที่ของสวนราชการไดกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที่  ใหหัวหนา
สวนราชการเบิกจายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยการนั้น 

หมวด  ๓ 
คาวัสดุ 

 
 

ขอ ๑๗ คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ  
ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริงตามความจําเปน  เหมาะสม  ประหยัด  และเพื่อประโยชน
ของทางราชการ  เวนแต  รายการตอไปนี้  ใหเบิกจายตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
หรือไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง   

(๑) คาเคร่ืองแบบ  เคร่ืองแตงกายที่จัดใหเจาหนาที่ไวใชในการปฏิบัติงานตามหนาที่   
(๒) คาเคร่ืองแบบยามรักษาการณ 
(๓) คาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน 

หมวด  ๔ 
คาสาธารณูปโภค 

 
 

ขอ ๑๘ คาสาธารณูปโภคและคาใชจายที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภคดังตอไปนี้  ใหหัวหนาสวนราชการ 
เบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน  เหมาะสม  ประหยัด  และเพื่อประโยชนของทางราชการ   
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

(๑) คาไฟฟา  คาน้ํา  คาโทรศัพท  ของสวนราชการและบานพักราชการที่ไมมี  ผูพักอาศัย   
ใหจายเทาที่จายจริง   

ในกรณีมีผูพักอาศัยใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๒) คาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย  
หรือคาเชาตูไปรษณีย 

(๓) คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม   เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต  คาเคเบิ้ลที วี   
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  คาส่ือสารผานดาวเทียม  คาวิทยุส่ือสาร  วิทยุติดตามตัว  เปนตน 

(๔) คาเชาพื้นที่เว็บไซต  และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
(๕) คาธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของสวนราชการ 

ที่มิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน   

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

ขอ ๑๙ บรรดาความตกลงที่เก่ียวกับคาใชจายที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  และมีอยูกอน
วันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลง 

ขอ ๒๐ การเบิกจายคาใชจายใดที่ไดดําเนินการตามหลักเกณฑ  หรือแนวทางการปฏิบัติตาม 
หนังสือเวียนของกระทรวงการคลังใดที่กําหนดไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยังไมแลวเสร็จ   
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัตินั้นตอไปจนแลวเสร็จ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
กรณ  จาติกวณิช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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