คูมือการเบิกจายเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดย ฝายการเงิน กองคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คํานํา
คูมื อ การเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณ ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยเล ม นี้ มุ ง เน น ที่ จ ะให
ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณและผู ที่ ส นใจได เ ข า ใจวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการเบิ ก จ า ย
เงิ น งบประมาณ ซึ่ ง เขี ย นจากประสบการณ ก ารปฏิ บั ติ ง านจริ ง ของเจ า หน า ที่ โดยแบ ง เนื้ อ หา
ออกเปน 2 สวน ไดแก วิธีการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ , วิธีการเบิกจายคาใชจายในการ
ฝกอบรม
ฝายการเงิน กองคลัง สป. หวังเป นอยางยิ่งว าคูมือเลมนี้จ ะเปนประโยชนตอหนวยงานเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน ตลอดจนผูที่มีความประสงคจะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณ
และนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานได อยางถูกตองตามระเบียบ กฎเกณฑ และกฎหมายที่รองรับ
อยางมีประสิทธิภาพตอไป
ฝายการเงิน กองคลัง สป.มท.

สารบัญ
หนา
กระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ
- ผังขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณ
วิธีการเบิกจายคาเดินทางไปราชการ
วิธีการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม
วิธีการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ
วิธีการเบิกจายคาใชจายเบี้ยประชุม
แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model
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กระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ
1. วัตถุประสงค
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับการเบิกจายเงินหมวดตาง ๆ เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
2. ขอบเขต
ลําดั บ ขั้นตอน วิธี ป ฏิ บั ติ ในการตรวจสอบเอกสารใบสํ า คัญและการเบิ กจายเงิน
ระยะเวลาที่กําหนด

ให เ ปน ไปตาม

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ในการจัดทําคูมือเบิกจายเงินงบประมาณของกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีขั้นตอน
การดําเนินงานดังนี้
3.1 ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
3.2 ศึกษาขั้นตอนและวิธี การปฏิบั ติงานดานการเบิกจายเงิน งบประมาณของเจาหนาที่ กองคลั ง
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.3 วิเคราะหขั้นตอนในการเบิกจายเงินงบประมาณของกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.4 กําหนดโครงรางเนื้อหาของคูมือ
3.5 ดําเนินการจัดทําคูมือ
3.6 สงคูมือการปฏิบัติใหผูเชี่ยวชาญดานการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยสอบทานความถูกตอง
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 เปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินงบประมาณของกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เพื่อใหขาราชการและผูที่สนใจสามารถปฏิบัติงานไดทันที
4.2 ขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดเกิดความเขาใจวิธีการและหลักเกณฑการเบิก
จายเงินงบประมาณของกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4.3 เปนแนวทางใหขาราชการใน สํานัก/ ศูนย/ กองตาง ๆ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สามารถถือปฏิบัตเิ บิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานตนเอง ไดถูกตอง
5. ผูจัดทํา
เจาหนาที่งานรับ-จาย ฝายการเงิน กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ
ผังขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณ (เวลารวมโดยประมาณ 20 วันทําการ)
หน่วยงานส่งเอกสารขอเบิก
ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง
วันทําการ

เจ้ าหน้ าทีธุรการลงรับเอกสาร
ถูกต้ อง
เจ้ าหน้ าตรวจสอบ
ความถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง
หัวหน้ างาน

ถูกต้ อง
ไม่ถกู ต้ อง

วันทําการ

วันวันทํา

หัวหน้ ากลุม่

วางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS

ผอ.กองคลัง

และบันทึกข้ อมูลในทะเบียนคุม

อนุมตั ิเบิกจ่าย

วันวันทําการ

วันทําการ
กรมบัญชีกลางอนุมตั ิโอนเงินเข้ า
บัญชีสว่ นราชการ

วันทําการ
เช็คเงินโอนเข้ าบัญชีสว่ นราชการ
ผู้มีอํานาจลงนามในเช็ค

เขียนเช็คเสนอสังจ่าย

วันทําการ

เงื่อนไข : 1.การดําเนินการเบิกจายแลวเสร็จ ชา – เร็ว ขึ้นอยูกับความถูกตองของหลักฐานที่สงเบิกและ
ปริมาณเรื่องที่สงเบิก
2.หากมีการสงคืนเอกสารไปแกไขจะเริ่มตนนับเวลาในการเบิกจายเงินตอเมื่อหนวยงานสงเรื่อง
ที่แกไขแลวถึงฝายการเงิน

วิธีการเบิกจายคาเดินทางไปราชการ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ลักษณะการเดินทางมี 3 ประเภท
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
2. การเดินทางไปราชการประจํา
3. การเดินทางกลับภูมิลาเนา
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
 การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาหรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
 การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
 การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนงหรือไปรักษาราชการแทน
 การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวางเวลาที่อยูในราชอาณาจักรของขาราชการซึ่งรับราชการ
ประจําในตางประเทศ
 การเดินทางขามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนตางประเทศตามขอตกลง
ระหวางประเทศ
สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
หรือวันที่ออกจากราชการแลวแตกรณี
ใหผูมีอํานาจอนุมัตเิ ดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจําเปนและเหมาะสม
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถเดินทางกลับทองที่ตั้ง
สํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัวโดยไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอน ตาม
ระเบียบวาดวยการนั้น และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกําหนดดวยแลว ใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามที่ พระราชกฤษฎีกานี้
กําหนดไวตอเมื่อไดมีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการแลว
คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 คาเชาที่พัก
 คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
 คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
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ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับ
ทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อ
คํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการใหนับเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ
เปนตนไป และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ
การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการ
แหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกิน 120 วัน นับแตวันที่ออกเดินทางถาเกินตองไดอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงเจาสังกัด สาหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับ
ปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย
ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนผูไดรับอนุมัติเบี้ยเลี้ยงเดินทางประจํา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ไดเมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา
คาเชาที่พัก เบิกไดในกรณีจําตองพักแรม ใหเบิกจายได ดังนี้
การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไมสะดวกในการเดินทางไปกลับระหวางสถานที่
ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยูใหเบิกคาเชาที่พักระหวางทีไ่ ปราชการไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันที่ออกเดินทางถาเกินตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความจําเปน
และประหยัดดวย
คาเชาที่พักกรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ
การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติราชการดวยกันตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป โดยไปในเนื้องานเดียวกัน ณ สถานที่ปฏิบัติราชการเดียวกัน
หลักฐานการเบิกคาเชาที่พัก
1. กรณีจายจริง
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบแจงรายการของโรงแรม (FOLIO)
2. กรณีเหมาจาย
- ไมตองมีใบเสร็จรับเงิน
คาพาหนะ
คาพาหนะ หมายถึง คาโดยสาร คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม
สิ่งของของผูเดินทาง
การเดินทางไปราชการโดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิกคาพาหนะได โดยประหยัด
ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็ว เพื่อประโยชนแกราชการใหใชพาหนะอื่นได
แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินคา
พาหนะนั้น

ความหมายของยานพาหนะประจําทาง
- บริการทั่วไปประจํา
- เสนทางแนนอน
- คาโดยสาร + คาระวางแนนอน
หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจาง (TAXI)
1. กรณีไมมียานพาหนะประจําทาง
2. มียานพาหนะประจําทาง แตมีเหตุจําเปนเรงดวน เพื่อประโยชนแกทางราชการ ตองชี้แจงเหตุผล
3. ประเภท : ระดับ
- ตําแหนงประเภททั่วไป : ระดับชํานาญงาน, อาวุโส, ทักษะพิเศษ
- ตําแหนงประเภทวิชาการ : ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
- ตําแหนงประเภทอานวยการ : ตน, สูง
- ตําแหนงประเภทบริหาร : ตน, สูง
ไปกลับระหวางที่อยู ที่พัก ที่ปฏิบัติราชการ กับ สถานียานพาหนะหรือสถานที่จัด
ยานพาหนะเขตจังหวัดเดียวกัน
ไปกลับระหวางที่อยู ที่พัก กับ สถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราว วันละไมเกิน 2 เที่ยวใน
จังหวัดเดียวกัน
เดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพ ฯ
4. ประเภท : ระดับ
- ตําแหนงประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงานลงมา
- ตําแหนงประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการลงมา
 จะเบิกคาพาหนะรับจาง (TAXI) ได จะตองมีสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของเครื่องใชของ
ทางราชการไปดวย
5. การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก จะเบิกคาพาหนะรับจางไมได
การเบิกคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงดังนี้
1. อัตราคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัดระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจาทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ
(1) กรณีเดินทางขามเขตจังหวัด ระหวาง กรุงเทพ ฯ กับ จังหวัดที่มีเขตติดตอกับกรุงเทพหรือ
การเดินทางขามเขตจังหวัดที่ผานเขตกรุงเทพ ฯ ใหเบิกเทาที่จายจริง เที่ยวละไมเกิน 600 บาท
(2) การเดินทางขามเขตจังหวัดอื่นๆ ใหเบิกเทาที่จายจริง เที่ยวละไมเกิน 500 บาท
2. เงินชดเชยในการใชยานพาหนะสวนตัวในการเดินทาง
2.1 รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
2.2 รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท

การใชยานพาหนะสวนตัวไปราชการ ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้จึงจะ
มีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจาย ใหเปนคาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะสวนตัวไดคือ
(1) อธิบดีขึ้นไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา สาหรับราชการบริหารสวนกลาง
(2) หัวหนาสํานักงาน สําหรับราชการบริหารสวนกลางที่มี สํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือมีสํานักงาน
แยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(3) หัวหนาสวนราชการในจังหวัด ซึ่งเปนผูเบิก เงิน หรือนายอําเภอทองที่แลวแตกรณี สําหรับราชการ
บริหารสวนภูมิภาค
3. การเบิกคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย เนื่องในการเดินทางไปราชการตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
3.1 เปนคาใชจายที่จําเปนตองจาย หากไมจายไมอาจเดินทางถึงจุดหมาย
3.2 ตองไมเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงการคลังกําหนดไวเปนการเฉพาะ
3.3 ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการซึ่งถือเปนคาใชจายในการ
บริหารงานของสวนราชการ
การเบิกคาโดยสารเครื่องบิน หลักเกณฑ ดังนี้
ผูที่มีสิทธิเบิกคาเดินทางโดยสารเครื่องบิน
1. ผูดํารงตําแหนง ประเภท : ระดับ
- ตําแหนงประเภททั่วไป : ระดับชํานาญงาน, อาวุโส, ทักษะพิเศษ
- ตําแหนงประเภทวิชาการ : ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
- ตําแหนงประเภทอํานวยการ : ตน, สูง
- ตําแหนงประเภทบริหาร : ตน, สูง
2. ผูดํารงตําแหนง ประเภท : ระดับ
- ตําแหนงประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงาน
- ตําแหนงประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ
 ใหเดินทางไดเฉพาะกรณีที่จําเปนเรงดวน เพื่อประโยชนแกทางราชการ
3. การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตามขอ 1, 2 ใหเบิกคาใชจายไดไมเกินคาพาหนะในการเดินทาง
ภาคพื้นดินในระยะเดียวกัน ตามสิทธิของผูเดินทางที่จะเบิกได
ระดับชั้นโดยสารเครื่องบิน
ชั้นประหยัด
- ตําแหนงประเภทอํานวยการ: ระดับตน
- ตําแหนงประเภทวิชาการ: ระดับชํานาญการ, ระดับชํานาญการพิเศษ
- ตําแหนงประเภททั่วไป: ระดับชํานาญงาน, อาวุโส
ชั้นธุรกิจ
- ตําแหนงประเภทบริหาร: ระดับตน, สูง
- ตําแหนงประเภทอํานวยการ: ระดับสูง
- ตําแหนงประเภทวิชาการ: ระดับเชี่ยวชาญ, ระดับทรงคุณวุฒิ
- ตําแหนงประเภททั่วไป: ระดับทักษะพิเศษ

 เฉพาะกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน เพื่อประโยชนแกราชการตองไดรับอนุมัติกอนเดินทาง
- ตําแหนงประเภทวิชาการ: ระดับปฏิบัติการ
- ตําแหนงประเภททั่วไป: ระดับปฏิบัติงาน
หลักฐานการเบิกจายคาเครื่องบิน
กรณีซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศกับบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรณีมีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอน ใหใชใบแจงหนี้เปนหลักฐานในการเบิกเงิน
- กรณีจายเปนเงินสด ใหใชหลักฐาน ดังนี้ ใบเสร็จรับเงิน และกากบัตรโดยสาร / ใบรับเงิน
แสดงรายละเอียดการเดินทาง
- กรณีซื้อ E-Ticket (ตั๋วทางระบบอิเล็กทรอนิคส) ใหใชใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการ
เดินทาง (Itinery Receipt) ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุล ของผูเดินทาง ตนทาง – ปลายทาง
เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จํานวนเงินคาโดยสาร คาธรรมเนียมอื่น ๆ และจํานวนเงินรวม เปนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจาย
กรณีซื้อบัตรโดยสารจากบริษัท สกาย เอเชีย จํากัด (สายการบินนกแอร)
-ใหเบิกคาโดยสารเครื่องบินและคาธรรมเนียมการใชสนามบินไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตรา
ที่กําหนดตามขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน และใหใชใบเสร็จรับเงินของบริษัทดังกลาวเปน
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน
กรณีที่หลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
กรณีที่ใบเสร็จรับเงิน กากบัตรโดยสารเครื่องบินหรือใบรับเงิน (Itierary Receipt) สูญหาย
หรือไมสามารถมาเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินจากทางราชการได ใหถือปฏิบัติดังนี้
1) ประสานงานกับบริษัทสายการบินหรือบริษัทตัวแทนจาหนาย (กรณีซื้อผานบริษัทตัวแทน
จําหนาย) ที่ใหบริการออกบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อขอสําเนาหรือภาพถายใบเสร็จรับเงินบัตรโดยสารเครื่องบิน
หรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และใชเอกสารดังกลาวพรอมคํารับรองจาก
ผูเดินทางไปราชการวา ยังไมเคยนําฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ แมหากคนพบในภายหลังก็จะไมนํามา
เบิกเงินกับทางราชการอีก เปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน
2) กรณีที่ไมสามารถขอสําเนา หรือภาพถายใบเสร็จรับเงิน บัตรโดยสารเครื่องบินหรือ
ใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ใหผูเดินทางทําหนังสือรับรองการจายเงินโดยชี้แจงเหตุผลที่ใบเสร็จรับเงิน
กากบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) นั้นสูญหายและไมอาจขอสําเนาหรือภาพถาย
เอกสารนั้นได พรอมทั้งใหผูเดินทางทําคํารับรองวา ยังไมเคยนําใบเสร็จรับเงิน กากบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ
ใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ แมถาหากคนพบภายหลังก็จะไมนํามา
เบิกจายอีก เสนอตอผูบ ังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก็ใหใชเอกสารดังกลาวเปนหลักฐานประกอบการเบิก
จายเงินได

กรณีทําหนาที่เลขานุการ
ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชา ที่เปนหัวหนาคณะซึ่งดํารงตําแหนงระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไป (ระดับ 9 ขึ้นไป) หากมีความจําเปนตองเดินทางพรอมกับผูบังคับบัญชาใหเบิกคาใชจาย ดังนี้
- คาพาหนะ ใหเบิกไดเทากับผูบังคับบัญชา
- คาเชาที่พัก ใหพักแรมในที่เดียวกันกับผูบังคับบัญชา แตเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิที่ตนเอง
ไดรับ หรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แตไมเกินอัตราที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก
2. การเดินทางไปราชการประจํา ไดแก
 ไปประจําตางสํานักงาน / ไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน เพื่อดํารงตําแหนง
ใหม ณ สํานักงานแหงใหม
 ไปประจําสํานักงานเดิมในทองที่แหงใหม (กรณียายสํานักงาน)
 ไปปฏิบัติงานตามโครงการ หรือไปชวยราชการมีกําหนดเวลาตั้งแต 1 ป ขึ้นไป
 การเดินทางไปชวยราชการที่ไมอาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือมีกําหนดเวลาไมถึง 1 ป ซึ่ง
สวนราชการมีความจําเปนตองใหผูนั้นชวยราชการตอ ณ สถานที่แหงเดิม ใหนับเวลาชวยราชการตอเนื่องและ
ใหถือเวลาการชวยราชการตั้งแตวันที่ครบกําหนด 1 ป เปนตนไป เปนการเดินทางไปราชการประจํา
สิทธิในการเบิก
1. ผูเดินทาง
2. บุคคลในครอบครัว
- คูสมรส
- บุตร
- บิดา มารดา (ของตนเอง + คูสมรส)
- ผูติดตาม :ผูเดินทางไปราชการดํารงตําแหนง ประเภท : ระดับ ไมเกิน 2 คน
- ตําแหนงประเภททั่วไป : อาวุโส, ทักษะพิเศษ
- ตําแหนงประเภทวิชาการ : ชํานาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
- ตําแหนงประเภทอํานวยการ : ตน, สูง
- ตําแหนงประเภทบริหาร : ตน, สูง
:ผูเดินทางไปราชการดํารงตําแหนง ประเภท : ระดับ ไมเกิน 1 คน
- ตําแหนงประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน
- ตําแหนงประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ
***หมายเหตุ: ไปประจําตางสังกัด เบิกจากสังกัดใหมที่ไปประจํา
คาใชจายในการเดินทางไปประจํา ประกอบดวย
1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (นับออกจากที่อยูถึงสถานที่พักแหงใหม)
2. คาเชาที่พัก
3. คาพาหนะ
4. คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
5. คาขนยายสิ่งของสวนตัว

คาเชาที่พักในทองที่ประจําแหงใหม
1. ตองเปนกรณีไมอาจเขาบานพักทางราชการ หรือบานเชาได
2. เบิกไดไมเกิน 7 วัน นับแตวันถึงทองที่ตั้งสํานักงานนั้น (ถามีความจําเปนจะตองเบิกคาเชาที่พักเกิน
7 วัน ตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัดเดิม)
3. ตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา ระดับอธิบดีขึ้นไปหรือหัวหนาสํานักงาน กรณีมีสํานักงานแยก
ตางหากจากกระทรวง, ทบวง,กรม
4. ตองไมใชสิทธิเบิกคาเชาบานขณะนั้น
5. กรณีโอนยายตางสังกัด
- สังกัดเดิมเปนผูอนุมัติ
- สังกัดใหมรับรองเหตุผลความจําเปนในการขอเบิก และเปนผูเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ
คาพาหนะในการเดินทางไปราชการประจํา
ผูมีสิทธิ 1. ผูเดินทาง
2. บุคคลในครอบครัวเดินทางพรอมผูมีสิทธิ
- เบิกอัตราเดียวกับผูมีสิทธิ
- ผูติดตามเบิกเทาระดับต่ําสุด
ในกรณีจําเปนซึ่งไมอาจนําบุคคลในครอบครัวไปพรอมกับผูเดินทางได ใหผูเดินทางรายงานชี้แจง
เหตุผลความจําเปนและกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูดํารงตําแหนง
อธิบดีหรือปลัดกระทรวง หรือตําแหนงที่เทียบเทา แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หรือ
ผูวาราชการจังหวัดสําหรับการบริหารสวนภูมิภาค แตถาผูเดินทางดํารงตําแหนงอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด
ใหเสนอผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง การขอเลื่อนการเดินทาง ใหขอกอนที่ขาราชการ หรือลูกจาง
ผูนั้นจะเดินทางผูบังคับบัญชามีอํานาจอนุญาตใหเลื่อนการเดิ นทางไดภายในเวลาอันสมควรแตต องไมเกินหนึ่งป
ปนับแตวันที่ปรากฏในคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
3. การเดินทางกลับภูมิลําเนา
ภูมิลําเนาเดิม หมายถึง
1. ทองที่ที่เริ่มรับราชการหรือไดรับการบรรจุครั้งแรกหรือครั้งสุดทาย, กลับเขารับราชการใหม หรือ
2. กรณีพิเศษ
ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาจะขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปยัง
ทองที่อื่น ซึ่งมิใชภูมิลําเนาเดิม โดยเสียคาใชจายในการเดินทางไมสูงกวา ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาระดับอธิบดีขึ้นไป
3. การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม หมายถึง การเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของผูเดินทางไปราชการ
ประจํา ในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนา ประกอบดวย
1. คาเชาที่พัก
2. คาพาหนะ
3. คาขนยายสิ่งของสวนตัว

สิทธิในการเบิก
1. กรณีออกจากราชการ, เลิกจาง
2. กรณีตาย
- ใหทายาทที่อยูดวยเปนผูเบิก
- ถาไมมีทายาทก็ใหทายาทที่มิไดอยูดวยเปนผูเบิก การเบิกใหเบิกเฉพาะเดินทางกลับเทานั้น
3. กรณีใชสิทธิเบิกไปทองที่อื่น
- คาใชจายตองไมสูงกวากลับภูมิลําเนาเดิม
- ตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาระดับอธิบดีขึ้นไป
4. การเดินทางและการขนยาย ตองกระทําภายใน 180 วัน นับแตออกจากราชการ, เลิกจาง, ตาย
(ถาเกินตกลงกระทรวงการคลัง)
การสงใบสําคัญ-คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก ไดแก
1) ประกาศ/คําสั่ง ใหออกจากราชการ/สั่งพักราชการ
2) หนังสือของแขวงทางหลวงระบุระยะทางจากสํานักงานเดิมถึงสํานักงานแหงใหม
3) หนังสือที่ผูเบิกรับรองบุคคลในครอบครัวที่รวมเดินทางไปอยูอาศัยดวย (ถาเดินทางไปสงไมได
อยูอาศัยเบิกคาใชจายของบุคคลเหลานั้นไมได)
4) ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
5) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) ใชบันทึกรายการคายานพาหนะ และเหมาจาย
คาขนยายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
6) ใบมอบฉันทะ หรือใบรับเงินผานธนาคาร (กรณีไมมารับเงินดวยตนเอง)
เอกสารที่ใชประกอบการเบิกจายเดินทางไปราชการชั่วคราว
1. คําสั่งไปราชการ ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
2. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สวนที่ 1
3. หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สวนที่ 2
4. ใบเสร็จรับเงินคาที่พัก พรอมใบแสดงรายละเอียดผูเขาพัก
5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน คาพาหนะ
หลักเกณฑการเบิกเงินคาใชจายเดินทางไปราชการภายในประเทศ
1. การอนุมัติเดินทางไปราชการ ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติตองครอบคลุมตั้งแตวันที่ออกเดินทางถึงวัน
สิ้นสุดการเดินทางเพื่อใหเกิดสิทธิการเบิกคาพาหนะ
ตัวอยาง ไดรับมอบหมายใหไปประชุมที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30–
16.00 น. ออกเดินทางโดยรถไฟวันที่ 14 มิถุนายน 2559 และเดินทางกลับถึงที่พัก วันที่ 16 มิถุนายน 2559
ขออนุมัติเดินทางตั้งแต วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2559
2. การลากิจ / พักผอนตอเนื่องกับเวลาเดินทางไปราชการ แจงขอมูลการไดรับอนุมัติลาในบันทึก
ขออนุมัติเดินทางดวย เพื่อประโยชนในการคํานวณ คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเดินทาง

3. การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
3.1 เบิกในลักษณะเหมาจายตามประเภทตําแหนง และระดับตําแหนง
3.2 การนับเวลาการเดินทาง 4 กรณี
กรณีที่หนึ่งเปนกรณีที่พักแรมในสถานที่พักแรมหรือในยานพาหนะ นับ 24 ชั่วโมง
เปน 1 วัน กรณีมีเศษที่เกิน 24 ชั่วโมง หากนับไดเกิน 12 ชั่วโมง คิดเปน 1 วัน
กรณีที่สองเปนกรณีที่ไมพักแรม นับเกิน 12 ชั่วโมง เปน 1 วัน กรณีนับไมถึง หรือเศษที่เกิน
หากนับไดเกิน 6 ชั่วโมง คิดเปนครึ่งวัน
กรณีที่สามเปนกรณีลาพักผอน / ลากิจในเวลาที่ตอเนื่อง กอนการเดินทางไปราชการ
นับเวลาตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการตามเวลาทําการปกติ
กรณีที่สี่เปนกรณีลาพักผอน / ลากิจในเวลาที่ตอเนื่อง หลังเสร็จสิ้นการเดินทางไปราชการ
นับเวลาถึงวันที่สิ้นสุดเวลาการเดินทางไปราชการตามเวลาทําการปกติ
4. การเบิกคาที่พัก เลือกเบิกได 2 ลักษณะ
 เหมาจาย
 จายจริง
หลักฐานการเบิกคาเชาที่พัก
กรณีจายจริง
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบแจงรายการของโรงแรม (FOLIO)
กรณีเหมาจาย
- ไมตองมีใบเสร็จรับเงิน
(อัตราและหลักเกณฑ ตามเอกสารหมายเลข 2)
5. การเบิกคาพาหนะ
5.1 ปกติใชพาหนะประจําทาง
- รถโดยสารประจําทาง
- รถไฟ
- เครื่องบิน
5.2 เหตุจําเปนใชพาหนะรับจาง
 ไมมีพาหนะประจําทาง
- ตําแหนงประเภททั่วไป : ระดับชํานาญงาน, อาวุโส, ทักษะพิเศษ
- ตําแหนงประเภทวิชาการ : ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
- ตําแหนงประเภทอํานวยการ : ตน, สูง
- ตําแหนงประเภทบริหาร : ตน, สูง
 มีสัมภาระเดินทาง (ของใชสวนตัว เชนเสื้อผา และอื่นๆ เปนตน) หรือสิ่งของเครื่องใชของทาง
ราชการไปดวย
- ตําแหนงประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงาน
- ตําแหนงประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและประจํา ไดแก
1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/คาอาหาร
2. คาเชาที่พัก
3. คาพาหนะ รวมทั้งคาเชายานพาหนะ, คาเชื้อเพลิง, คาระวางบรรทุก, คาจางคนหาบหาม และ
อื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
4. คารับรอง
5. คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ
6. คาเครื่องแตงตัว (จะเบิกไดตอเมื่อเขามาตรา 57 ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม)
การนับเวลาคํานวณเบี้ยเลี้ยงไปราชการตางประเทศ
1. กรณีเปนขาราชการประจําในตางประเทศ
-ใหนับตั้งแต ออกจากที่อยูในตางประเทศหรือที่ทํางานปกติ จนกลับถึงที่อยูในตางประเทศ
หรือที่ทํางานปกติ
2. กรณีเปนขาราชการประจําในประเทศไทย
-ใหนับตั้งแตประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยถึงประทับตราหนังสือเดิน
ทางเขาประเทศ
หลักเกณฑที่ใชประกอบในการเบิกจาย ประกอบดวย
1. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-8)
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
3. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

เอกสารหมายเลข 1

การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (ในลักษณะเหมาจาย)
ประเภท / ระดับ
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน,
อาวุโส
วิชาการ: ปฏิบัติการ, ชํานาญการ,
ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ตน
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ,ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ตน , สูง

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
240

270

การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง
1. กรณีพักแรมในที่พักแรม หรือ ใน
ยานพาหนะ
1.1 นับ 24 ชั่วโมง เปน 1 วัน
1.2 สวนที่ไมถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน
24 ชั่วโมง นับไดเกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน
2. กรณีไมพักแรม
2.1 นับ 12 ชั่วโมง = 1 วัน
2.2 ไมถึง 12 ชั่วโมง แตนับได
เกิน 6 ชั่วโมง = ครึ่งวัน
3. กรณีลากิจ / ลาพักผอน กอนปฏิบัติราชการ
นับเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ
4. กรณีลากิจ / ลาพักผอน หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติ
ราชการนับถึงเวลาสิ้นสุดปฏิบัติราชการ

เอกสารหมายเลข 2

การเบิกคาที่พักในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
ประเภท : ระดับ
1 ทั่วไป : ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ,
ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ระดับตน
หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือระดับ 8 ลงมา

อัตราตอวัน / ตอคน
เหมาจาย
จายจริง
ไมเกิน
หองพักคู หองพักเดียว
(บาท)
800
850
1,500

2 ทั่วไป : ระดับทักษะพิเศษ
วิชาการ : ระดับเชี่ยวชาญ
อํานวยการ : ระดับสูง
บริหาร : ระดับตน
หรือตําแหนงระดับ 9

1,200

1,200

2,200

3 วิชาการ : ระดับทรงคุณวุฒิ
บริหาร : ระดับสูง
หรือตําแหนงระดับ 10 ขึ้นไป

1,200

1,400

2,500

กรณีเลือกเบิกคาเชาที่พักในลักษณะจายจริง ผูเดินทางตองใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของ
โรงแรม(Folio) หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว เปนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายดวยทุกครั้ง
ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการดังนี้
 ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
 วัน เดือน ป ที่รับเงิน
 รายการแสดงการรับเงินระบุเปนคาอะไร
 จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
 ลายมือชื่อผูรับเงิน
กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ แตถาเดินทางไป
ราชการตอเนื่องในหลายจังหวัดเปนหมูคณะ สามารถเลือกเบิกคาเชาที่พักในแตละจังหวัดตางกันได เชน
เดินทางไปราชการจังหวัดระยองเบิกคาเชาที่พักแบบจายจริงทั้งคณะ และเดินทางตอไปจังหวัดตราดสามารถ
เบิกคาเชาที่พักแบบเหมาจายทั้งคณะได
หามเบิกคาเชาที่พัก กรณีดังตอไปนี้
 การพักแรมในยานพาหนะ
 การพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว
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อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายอื่น
(1) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจาย ใหเบิกไดไมเกินอัตรา ดังนี้
ขาราชการ
ตําแหนงทั่วไประดับอาวุโส ลงมา
ตําแหนงวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา
ตําแหนงอํานวยการระดับตน หรือระดับ 8 ลงมาหรือเทียบเทา
ตําแหนงทั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตําแหนงวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
ตําแหนงอํานวยการระดับสูง
ตําแหนงบริหาร หรือระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเทา

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
2,100

3,100

(2) กรณีมิไดเลือกเบิกในลักษณะเหมาจาย ใหเบิกคาใชจายได ดังนี้
(2.1) คาอาหารและคาเครื่องดื่มรวมทั้งคาภาษี และคาบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคา
เรียกเก็บจากผูเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ใหเบิกเทาที่จายจริงไมเกินวันละ 4,500 บาทตอคน
(2.2) คาทําความสะอาดเสื้อผา สําหรับระยะเวลาที่เกิน 7 วัน ใหเบิกเทาที่จายจริงไมเกิน
วันละ 500 บาทตอคน
(2.3) คาใชสอยเบ็ดเตล็ด ใหเบิกในลักษณะเหมาจายไมเกินวันละ 500 บาทตอคน
คาใชจายตาม (2.1) – (2.2) ใหคิดคํานวณเบิกจายในแตละวัน จํานวนเงินสวนที่เหลือจายในวันใดจะนํามา
สมทบเบิกในวันถัดไปไมได
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คาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
(1) อัตราคาเชาที่พัก
ขาราชการ
ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับ
อาวุโสลงมา
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษลงมา
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
หรือตําแหนงระดับ 8ลงมา หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทา
ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไป ตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับสูงตําแหนงประเภท
บริหาร หรือตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป
หรือตําแหนงที่เทียบเทา

อัตราสําหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ.
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจาก
7,500
5,000
3,100
ประเภท ก. ประเภท ก.
อีกไมเกิน
อีกไมเกิน
รอยละ 40 รอยละ 25

ไมเกิน
10,000

ประเภท ก. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
1. แคนาดา
2. เครือรัฐออสเตรเลีย
3. ไตหวัน
4. เติรกเมนิสถาน
5. นิวซีแลนด
6. บอสเนียแอนดเฮอรเซโกวีนา
7. ปาปวนิวกินี
8. มาเลเซีย
๙. ราชรัฐโมนาโก
10. ราชรัฐลักเซมเบิรก
11. ราชรัฐอันดอรรา
12. ราชอาณาจักรกัมพูชา
13. ราชอาณาจักรเดนมารก
14. ราชอาณาจักรนอรเวย
15. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
16.ราชอาณาจักรโมร็อกโก
17. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด

ไมเกิน
7,000

ไมเกิน
4,500

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไมเกิน
รอยละ 40

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไมเกิน
รอยละ 25

18.ราชอาณาจักรสวีเดน
19. รัฐสุลตานโอมาน
20. โรมาเนีย
21. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
22. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
23. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส
24. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
25. สาธารณรัฐโครเอเชีย
26. สาธารณรัฐชิลี
27. สาธารณรัฐเช็ก
28. สาธารณรัฐตุรกี
29. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
30. สาธารณรัฐประชาชนจีน
31. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
32. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต
33. สาธารณรัฐเปรู
34. สาธารณรัฐโปแลนด
35. สาธารณรัฐฟนแลนด
36. สาธารณรัฐฟลิปปนส
37. สาธารณรัฐมอริเซียส
38. สาธารณรัฐมอลตา
39. สาธารณรัฐโมซัมบิก
40. สาธารณรัฐเยเมน
41. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
42. สาธารณรัฐสโลวัก
43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
44. สาธารณรัฐออสเตรีย
45. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน
46. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
47. สาธารณรัฐอินเดีย
48. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
49. สาธารณรัฐแอฟริกาใต
50. สาธารณรัฐไอซแลนด
51. สาธารณรัฐไอรแลนด
52. สาธารณรัฐฮังการี
53. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
54. ฮองกง

ประเภท ข. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
1. เครือรัฐบาฮามาส
2. จอรเจีย
3. จาเมกา
4. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
5. มาซิโดเนีย
6. ยูเครน
7. รัฐกาตาร
8. รัฐคูเวต
9. รัฐบาหเรน
10. รัฐอิสราเอล
11. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
12. ราชอาณาจักรตองกา
13. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน
14. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
15. สหภาพพมา
16. สหรัฐเม็กซิโก
17. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
18. สาธารณรัฐกานา
19. สาธารณรัฐแกมเบีย
20. สาธารณรัฐโกตดิวัวร (ไอเวอรี่โคส)
21. สาธารณรัฐคอสตาริกา
22. สาธารณรัฐคีรกิซ
23. สาธารณรัฐเคนยา
24. สาธารณรัฐแคเมอรูน
25. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
26. สาธารณรัฐจิบูตี
27. สาธารณรัฐชาด
28. สาธารณรัฐซิมบับเว
29. สาธารณรัฐเซเนกัล
30. สาธารณรัฐแซมเบีย
31. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน
32. สาธารณรัฐไซปรัส
33. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
34. สาธารณรัฐตูนิเซีย
35. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
36. สาธารณรัฐเนปาล
37. สาธารณรัฐไนเจอร
38. สาธารณรัฐบุรุนดี
39. สาธารณรัฐเบนิน
40. สาธารณรัฐเบลารุส

41. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
42. สาธารณรัฐปานามา
43. สาธารณรัฐมอลโดวา
44. สาธารณรัฐมาลี
45. สาธารณรัฐยูกันดา
46. สาธารณรัฐลัตเวีย
47. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
48. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
49. สาธารณรัฐอารเจนตินา
50. สาธารณรัฐอารเมเนีย
51. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
52. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต
53. สาธารณรัฐอิรัก
54. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
55. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
56. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
57. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
58. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเภท ค. ไดแก ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง.
และประเภท จ.
ประเภท ง. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
1. ญี่ปุน
2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3. สหพันธรัฐรัสเซีย
4. สมาพันธรัฐสวิส
5. สาธารณรัฐอิตาลี
ประเภท จ. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
1. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
2. ราชอาณาจักรสเปน
3. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
4. สหรัฐอเมริกา
5. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ
6. สาธารณรัฐโปรตุเกส
7. สาธารณรัฐสิงคโปร
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คาเครื่องแตงตัวสําหรับผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
(1) อัตราคาเครื่องแตงตัวสําหรับขาราชการ ในลักษณะเหมาจาย
ขาราชการ
ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ
ตําแหนงระดับ 5 ลงมา หรือเทียบเทา
ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงานขึ้นไป
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทบริหาร
หรือตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเทา

อัตรา
(บาท:คน)
7,500
9,000

(2) อัตราคาเครื่องแตงตัวสําหรับคูสมรส ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับขาราชการตาม (1)
ทั้งนี้ ผูซึ่งเคยไดรับคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปราชการตางประเทศตามระเบียบนี้มาแลว หรือ
เคยไดรับคาเครื่องแตงตัวจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย หรือระเบียบอื่น
ใดไมวาจะเบิกจายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัวจาก
หนวยงานใดๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีสิทธิเบิกคาเครื่องแตงตัวได เมื่อการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวครั้งใหมมีระยะหางจากการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวครั้งสุดทายที่ไดรับคา
เครื่องแตงตัวเกินกวาสองปนับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หรือเมื่อการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวครั้งใหม มีระยะเวลาเกินกวาสองปนับแตวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยสําหรับผูที่รับ
ราชการประจําในตางประเทศ

วิธีการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
การฝกอบรม ความหมาย
- การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
- การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
- การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
- มีโครงการหรือหลักสูตรเวลาที่จัดแนนอน
- มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ไมมีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การดูงาน
- การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณ ดวยการสังเกตการณ
- กําหนดไวในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม
- กําหนดไวในแผนการจัดการประชุมระหวางประเทศ
- กําหนดใหมีการดูงาน กอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรม หรือการประชุมระหวางประเทศ
- โครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หนวยงานของรัฐจัดขึ้น
ประเภทการฝกอบรม มี 2 ประเภท
การฝกอบรมประเภท ก ผูเขารับการอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ
- ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
- ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
- ประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา
การฝกอบรมประเภท ข ผูเขารับการอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ
- ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงานและอาวุโส
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ
- ประเภทอานวยการระดับตน หรือเทียบเทา
การฝกอบรมบุคคลภายนอก ผูเขารับการอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใชบุคลากรของรัฐ

“การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ นอกเหนือจากที่
กําหนดไวในระเบียบนี้หรือที่กําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัติได ใหหัวหนาสวนราชการขอทําความ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง”

คาใชจายในการฝกอบรม
ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
(1) ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
(2) เจาหนาที่
(3) วิทยากร
(4) ผูเขารับการอบรม
(5) ผูสังเกตการณ
คาใชจายของสวนราชการที่จัดฝกอบรม
(1) คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝกอบรม
(2) คาใชจายในพิธีเปด – ปด การฝกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสาหรับผูเขารับการฝกอบรม
(7) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม
(9) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10) คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
(11) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
คาใชจายตาม (1) – (9) ใหเบิกเทาที่จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด
คาใชจายตาม (10) ใหเบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราใบละ 300 บาท
คาใชจายตาม (11) ใหเบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกินแหงละ 1,500 บาท
คาใชจายตาม (12) – (13) ใหเบิกจายตามหลักเกณฑที่กําหนดตามระเบียบนี้
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มและคาเชาที่พัก ไดรับอนุมัติ ใหไมตองปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ
****การฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดได เฉพาะการฝกอบรมในประเทศเทานั้น****
การเบิกคาใชจายของผูมีสิทธิไดรับคาใชจาย
- ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเปนผูเบิกจาย
- การเบิกคาใชจายจากตนสังกัด ทําไดเมื่อสวนราชการผูจัดรองขอและสวนราชการตนสังกัดยินยอม
การเทียบตําแหนง
ผูมีสิทธิไดรับคาใชจาย ตาม (1) (2) (3) และ (5) ที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐ ใหเทียบตําแหนง ดังนี้
(1) บุคคลที่เคยเปนบุคลากรของรัฐมาแลว ใหเทียบตามระดับตําแหนงสุดทาย กอนออกจากราชการ
(2) บุคคลที่กระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว (บัญชีการเทียบตําแหนงบุคคลภายนอก)
(3) วิทยากรฝกอบรมประเภท ก เทียบตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง

วิทยากรฝกอบรมประเภท ข และการฝกอบรมบุคคลภายนอก เทียบตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
(4) นอกเหนือจาก (1) (2) หรือ (3) ใหสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาเทียบตําแหนงตามความ
เหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหนงตาม (2) เปนเกณฑในการพิจารณา
การเทียบตําแหนงบุคคลตาม (4) ที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐ ใหเทียบตําแหนง ดังนี้
(๑) ผูรับการฝกอบรมในประเภท ก ใหเทียบตําแหนงไดไมเกินสิทธิขาราชการ ประเภทอํานวยการระดับสูง
(๒) ผูรับการฝกอบรมในประเภท ข ใหเทียบตําแหนงไดไมเกินสิทธิขาราชการ ประเภทอํานวยการระดับตน
หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณ
(1) ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการบรรยาย ใหจายคาสมนาคุณไดไมเกิน 1 คน
(2) ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการอภิปรายหรือสัมมนาเปนคณะ ใหจายคาสมนาคุณไดไมเกิน
5 คน โดยรวมถึงผูดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนา ที่ทําหนาที่เชนเดียวกับวิทยากรดวย
(3) ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ แบงกลุมอภิปรายหรือสัมมนา หรือ
แบงกลุมทํากิจกรรม ที่กําหนดไวในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม และจําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุม
ใหจายคาสมนาคุณไดไมเกินกลุมละ 2 คน
(4) ชั่วโมงการฝกอบรมใดมีวิทยากรเกินกวาที่กําหนดไวตาม (1) (2) หรือ (3) ใหเฉลี่ยจายคาสมนาคุณ
ภายในจํานวนเงินที่จายไดตามหลักเกณฑ
(5) การนับชั่วโมงการฝกอบรมใหนับตามเวลาที่กําหนดในการฝกอบรม โดยไมหักเวลารับประทาน
อาหารวางและเครื่องดื่ม แตละชั่วโมงการฝกอบรมตองมีเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาหาสิบนาที กรณีการ
ฝกอบรมไมถึงหาสิบนาทีแตไมนอยกวายี่สิบหานาที ใหจายคาสมนาคุณไดกึ่งหนึ่ง
อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
(1) วิทยากรที่เปนบุคคลของรัฐไมวาจะสังกัดสวนราชการที่จัดฝกอบรมหรือไมก็ตาม ใหไดรับ
คาสมนาคุณ ดังนี้
- การฝกอบรมประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ 800 บาท
- การฝกอบรมประเภท ข และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท
(2) วิทยากรที่ไมใชบุคคล ตาม (1) ใหไดรับคาสมนาคุณ ดังนี้
- การฝกอบรมประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ 1,600 บาท
- การฝกอบรมประเภท ข และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท
(3) กรณีจําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนพิเศษ เพื่อประโยชนใน
การฝกอบรม จะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณสูงกวาอัตราที่กําหนดตาม (1) หรือ (2) ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจ
ของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ
(4) การฝกอบรมที่สวนราชการจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น ถาวิทยากรไดรับคาสมนาคุณจาก
หนวยงานอื่นแลว ใหสวนราชการที่จัดฝกอบรมงดเบิกคาสมนาคุณจากสวนราชการที่จัด เวนแตจะทําความตก
ลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอื่น

การเบิกจายคาอาหาร ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่มีการจัดอาหาร สาหรับผูมีสิทธิไดรับคาใชจาย
ใหเบิกจายคาอาหารไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตรา ดังนี้
สถานที่ราชการ ฯ
ตางประเทศ
ประเภทการฝกอบรม
ในประเทศ
ครบมื้อ
ไมครบมื้อ
การฝกอบรมประเภท ก
ไมเกิน 850
ไมเกิน 600
ไมเกิน 2,500
การฝกอบรมประเภท ข
ไมเกิน 600
ไมเกิน 400
ไมเกิน 2,500
การฝกอบรมบุคคลภายนอก
ไมเกิน 500
ไมเกิน 300
ไมเกิน 2,500
สถานที่เอกชน
ในประเทศ

ประเภทการฝกอบรม
การฝกอบรมประเภท ก
การฝกอบรมประเภท ข
การฝกอบรมบุคคลภายนอก

ครบมื้อ
ไมเกิน 1,200
ไมเกิน 950
ไมเกิน 800

ตางประเทศ
ไมครบมื้อ
ไมเกิน 850
ไมเกิน 700
ไมเกิน 600

ไมเกิน 2,500
ไมเกิน 2,500
ไมเกิน 2,500

***บุคคลภายนอกไมตองปฏิบัติตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับคาแรงขั้นต่ํา***
การเบิกจายคาเชาที่พัก
ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่มีการจายคาเชาที่พัก สาหรับผูมีสิทธิไดรับคาใชจาย ให
เบิกจายคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตรา ดังนี้
ประเภทการฝกอบรม
คาเชาหองพักคนเดียว
คาเชาหองพักคู
การฝกอบรมประเภท ก
ไมเกิน 2,400
ไมเกิน 1,300
การฝกอบรมประเภท ข
ไมเกิน 1,450
ไมเกิน 900
การฝกอบรมบุคคลภายนอก
ไมเกิน 1,200
ไมเกิน 750
***บุคคลภายนอกไมตองปฏิบัติตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับคาแรงขั้นต่ํา***
คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการฝกอบรม
การจัดฝกอบรมถามีการจัดอาหารวางและเครื่องดื่มใหระหวางการฝกอบรม ใหเบิกจายเทาที่จายจริง
ตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด ดังนี้
- จัดในสถานที่ราชการ ในอัตราไมเกิน 35 บาท/มื้อ/คน
- จัดในสถานที่เอกชน ในอัตราไมเกิน 50 บาท/มื้อ/คน
หลักเกณฑการจัดที่พักสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
- การฝกอบรมขาราชการประเภท ข และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้น
ไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวน
ราชการผูจัดอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได
- การจัดที่พักใหแกผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ประเภท
วิชาการไมเกิน ระดับชํานาญการพิเศษ ประเภททั่วไปไมเกินระดับอาวุโส ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดย
ใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการผูจัด
อาจจัดให พักหองพักคนเดียวได สําหรับตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา

ประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ จะจัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได
- การจัดที่พักสําหรับประธานในพิธีฯ หรือวิทยากร ใหพักหองพักคนเดียวหรือพักหองพักคูก็ได และ
เบิกคาเชา ที่พักไดเทาที่จายจริง
การเบิกจายคาพาหนะ
สวนราชการที่จัดการฝกอบรมจัดยานพาหนะใหหรือรับผิดชอบคายานพาหนะ สําหรับผูมีสิทธิไดรับ
คาใชจาย ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) กรณีใชยานพาหนะของสวนราชการที่จัดฝกอบรม หรือยืมจากสวนราชการ หรือหนวยงานอื่น
ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง
(2) กรณีใชยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะ ใหจัดตามระดับของการฝกอบรมตามสิทธิ
ขาราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้
- การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิขาราชการประเภทบริหาร
ระดับสูง เวนแตกรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหใชชั้นธุรกิจ แตถาไมสามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจ ใหเดินทางโดย
ชั้นหนึ่ง
- การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิขาราชการประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน
- การฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดยานพาหนะตามสิทธิขาราชการประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ใหเบิกจายคาพาหนะไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
(3) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยูในทองที่เดียวกับสถานที่จัดฝกอบรม สวนราชการที่จัดจะจายเงินคาพาหนะ
รับจาง ไป–กลับ แกวิทยากรแทนรถรับสงวิทยากรได โดยใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้
สวนราชการผูจัดฝกอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก และยานพาหนะ ใหปฏิบัติ ดังนี้
- ไมจัดใหทั้งหมด หรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการที่จัดฝกอบรมเบิกจายคาใชจายทั้งหมด หรือสวน
ที่ขาดใหแกบุคคลที่มีสิทธิไดรับคาใชจายทั้งหมด
- บุคคลที่มีสิทธิไดรับคาใชจาย ตาม (4) หรือ (5) เปนบุคลากรของรัฐใหเบิกจากตนสังกัดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ยกเวน
- คาเชาที่พัก ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนี้
- คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลาที่ผูมีสิทธิเดินทางออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่
ปฏิบัติราชการปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงานปกติ โดยใหนับยี่สบิ สี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไม
ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง สวนที่ไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปน
หนึ่งวัน แลวนําจํานวนวันทั้งหมดคูณกับอัตราคาเบี้ยเลี้ยง ในกรณีที่ผูจัดการฝกอบรมจัดอาหารบางมื้อระหวาง
การฝกอบรม ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณไดในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน
- การจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก ถาสวนราชการไมจัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะ ใหทั้งหมดหรือ
บางสวน ใหผูจัดฝกอบรมเบิกคาใชจายทั้งหมด หรือบางสวนแกผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้
1. คาอาหาร
(ก) การฝกอบรมที่จัดอาหารให 2 มื้อ ใหเบิกคาอาหารเหมาจายไดไมเกิน 80 บาท /คน /วัน
(ข) การฝกอบรมที่จัดอาหารให 1 มื้อ ใหเบิกคาอาหารเหมาจายไดไมเกิน 160 บาท /คน /วัน
(ค) การฝกอบรมที่จัดอาหารใหทั้ง 3 มื้อใหเบิกคาอาหารเหมาจายไดไมเกิน240 บาท/คน/วัน

2. คาเชาที่พัก ใหเบิกในลักษณะเหมาจายไดไมเกิน 500 บาท / คน / วัน
3. คาพาหนะเดินทาง ใหเบิกจายตามสิทธิขาราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
การเบิกจายใหใชแบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการฝกอบรมบุคคลภายนอกที่ไดกําหนดไวตาม
ระเบียบฝกอบรม เปนหลักฐานการจาย
- กรณีที่ผูจัดฝกอบรม ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น ใหงดเบิกคาใชจาย สวนกรณีไดรับ
คาใชจายบางสวนใหเบิกจายคาใชจายในสวนที่ไมไดรับการชวยเหลือ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดใน
ระเบียบฝกอบรม
- กรณีสวนราชการที่จัดการฝกอบรมประสงคจะจางจัดฝกกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรการ
ฝกอบรมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหดําเนินการไดตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในระเบียบฝกอบรม
คาใชจายของผูเขารับการอบรม
- คาใชจายที่เปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
ใหผูเขารับการอบรมหรือผูสังเกตการณเบิกไดเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราที่สวนราชการหรือหนวยงาน
ทีจ่ ัดฝกอบรมเรียกเก็บ
 กรณีคาใชจายคาลงทะเบียน หรือคาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
ไดรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก คาพาหนะของผูเขารับการอบรมหรือผูสังเกตการณ ไวทงั้ หมด หรือสวนราชการ
หรือหนวยงานที่จัดฝกอบรมไดรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดใหแก
ผูเขารับการอบรมหรือผูสังเกตการณ ใหผูเขารับการอบรมหรือผูสังเกตการณงดเบิกคาใชจายดังกลาว
 กรณีคาใชจายคาลงทะเบียน หรือคาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
ไมรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ หรือรวมไวบางสวน หรือสวนราชการหรือหนวยงานที่จัดฝกอบรม
ไมรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมด หรือรับผิดชอบใหบางสวน
ใหผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณ เบิกคาใชจายดังกลาวไดทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่ขาดไดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบระเบียบฝกอบรม
 กรณีบุคลากรของรัฐไดรับอนุมัติใหเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศโดยไดรับความ
ชวยเหลือคาใชจายทั้งหมด ใหงดเบิกคาใชจาย แตถาไดรับความชวยเหลือบางสวน ใหเบิกคาใชจายสมทบ
ในสวนที่ไมไดรับความชวยเหลือไดตาม พรฎ.คาใชจายการเดินทางไปราชการ แตตองไมเกินวงเงินที่ไดรับความ
ชวยเหลือภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. กรณีไดรับความชวยเหลือคาเครื่องบินไป – กลับ แมจะต่ํากวาสิทธิที่ไดรับก็ใหงดเบิกคาเครื่องบิน
แตถาไดรับความชวยเหลือเที่ยวเดียว ใหเบิกไดอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกัน แตตองไมสูงกวาสิทธิที่พึงไดรับ
2. กรณีมีการจัดที่พักใหแลว ใหงดเบิก แตถาไดรับความชวยเหลือคาเชาที่พักต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ
ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาดตามที่จายจริง แตเมื่อรวมกับที่ไดรับความชวยเหลือแลว จะตองไมเกินสิทธิ
ที่พึงไดรับ
3. กรณีไดรบั ความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงสมทบเฉพาะสวนที่ขาด
แตถามีการจัดอาหารระหวางการฝกอบรม ใหหักเบี้ยเลี้ยงตามตามหลักเกณฑที่กําหนด
 ใหผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณที่เขารับการฝกอบรมที่สวนราชการหรือหนวยงาน
อื่นจัดฝกอบรม จัดทํารายงานผลการเขาฝกอบรมตอหัวหนาสวนราชการตนสังกัดภายใน 60 วัน นับแตเดินทาง
กลับถึงสถานที่ปฏิบัติงาน

การจางจัดฝกอบรม
กรณีสวนราชการที่จัดการฝกอบรมประสงคจะจางจัดฝกอบรม ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหดําเนินการไดตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายตามระเบียบนี้
การจายเงินคาจางจัดฝกอบรมใหใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการจาย แตถาเปนการ
จายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพื่อเขาบัญชีใหกับผูรับจาง หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยตรงใหใชรายงานในระบบตามที่
กระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐานการจาย
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน มีดังนี้
1. โครงการฝกอบรมที่ไดรับการอนุมัติ
2. สําเนาสัญญายืมเงิน
3. ตารางการฝกอบรม
4. บันทึกขออนุมัติเดินทาง (กรณีการเดินทางไปจัดฝกอบรมนอกสถานที่)
5. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
6. เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)
คาใชจายในการจัดงาน
การจัดงาน หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของราชการ
- ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาใชจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน
เหมาะสม และประหยัด
- สวนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ใหแกประธานในพิธี แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม
เจาหนาที่หรือผูรวมงาน ใหใชหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือยานพาหนะ
ตามที่กําหนดไวในระเบียบฝกอบรมมาใชบังคับ
- สวนราชการที่จัดงานประสงคจะจางดําเนินการ ใหนําหลักเกณฑกรณีสวนราชการจางจัดฝกอบรม
ตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบนี้มาใชบังคับ
คาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ
หลักเกณฑ
1. บุคคลที่จะเบิกจายคาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ ไดแก
(1) ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการประชุม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
(2) เจาหนาที่
(3) เจาหนาที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ
(4) วิทยากร
(5) ผูเขารวมประชุม
2. คาใชจายกอน ระหวาง และหลังการจัดประชุมระหวางประเทศ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตาม
ความจําเปน เหมาะสมและประหยัด ยกเวนคาสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลเจาหนาที่ คาอาหาร คาเชาที่พัก
และคาพาหนะ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด
2.1 คาสมนาคุณวิทยากร เบิกจายตามหลักเกณฑการฝกอบรม อัตราการจายคาสมนาคุณใหเบิกจาย
ตามความจําเปนและเหมาะสมโดยใหเปนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ
2.2 เงินรางวัลเจาหนาที่ จายเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานคนละไมเกิน 200 บาท/วัน

2.3 คาอาหาร และเครื่องดื่ม
- กรณีจัดครบทุกมื้อไมเกินคนละ 1,200 บาท/วัน
- กรณีจัดไมครบทุกมื้อไมเกินคนละ 800 บาท/วัน
2.4 คาเชาที่พัก ไมเกินคนละ 2,000 บาท/วัน
2.5 คาพาหนะ เบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด โดยอยูในดุลพินิจ
ของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ
3. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษ ใหเบิกจายคาตอบแทนเฉพาะในวันที่ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑและอัตราที่หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกําหนด
4. คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกัน ใหเบิกจายเทาที่จายจริงในอัตราที่
ผูจัดการประชุมระหวางประเทศกําหนด
4.1 กรณีรวมคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะของผูเขารวมประชุม
ไวทั้งหมด ใหผูเขารวมประชุมงดเบิกจายคาใชจาย
4.2 กรณีไมรวมคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะของผูเขารวม
ประชุมไวทั้งหมดหรือออกใหบางสวน ใหผูเขารวมประชุมเบิกคาใชจายทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่ขาดจากสวน
ราชการตนสังกัด ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด
5. กรณีสวนราชการผูจัดการประชุมไดรับความชวยเหลือ คาใชจายจากสวนราชการหรือหนวยงานใน
ประเทศหรือตางประเทศ ใหเบิกจายคาใชจายสมทบเฉพาะในสวนที่ขาด
6. กรณีส ว นราชการประสงคจ ะจ างจั ด การประชุ มก็ให ดํ าเนิ น การได (ตามระเบี ย บพัส ดุ ฯ )
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ และใหใช
ใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการเบิกจาย

คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ
คาใชจายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวเปนการเฉพาะ
ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเงินคาใชจายดังกลาวตามรายการและอัตราที่ไดกําหนดไว










คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
เงินตอนแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชจายเกี่ยวกับการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐที่หักจากเงินคาธรรมเนียมการสอบนั้น
การเชารถยนตมาใชในราชการ
การประกันภัยทรัพยสินของรัฐ
การติดตั้งและการใชโทรศัพทของทางราชการ
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง

เนื่องจากคาใชจายในการบริหารตามกรณีที่ยกตัวอยางขางตน ไดมีการกําหนด หลักเกณฑการเบิกจาย
ไวเปนการเฉพาะ จึงใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
คาตอบแทน
1. คาใชจายสําหรับบุคลากรภายนอกที่ปฏิบัติงานใหสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจาย
คาตอบแทนไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
2. คาใชจายดังตอไปนี้ ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายไดตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และ
เพื่อประโยชนของทางราชการ
1) คาตอบแทนลามในการแปลภาษาทองถิ่น ภาษาตางประเทศ หรือภาษามือ
2) คาตอบแทนในการแปลหนังสือ
3) คาตอบแทนในการจัดเก็บหรือสํารวจขอมูลเฉพาะในชวงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือสํารวจขอมูล
ในกรณีที่ผูแปล หรือผูจัดเก็บ หรือผูสํารวจขอมูล เปนเจาหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหถือวาปฏิบัติ
ตามหนาที่เบิกคาตอบแทนมิได
คาใชสอย
คาใชจายที่เปนคาใชสอย ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และ
เพื่อประโยชนของทางราชการ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังตอไปนี้
ลําดับ
รายการ
1 คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ
สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ
2 คาจางเอกชนดาเนินงานของสวนราชการ
3 คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธงานของสวนราชการ
4 คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง
กรวยดอกไมพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา
สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ
คาหรีด หรือพวงมาลา สําหรับสักการะศพ ใหเบิกจายในนามของสวนราชการ
เปนสวนรวม เฉพาะสักการะศพผูที่เคยใหความชวยเหลือ หรือเปนผูเคยทาประโยชน
ใหแกประเทศหรือสวนราชการจนเปนที่ประจักษชัด

ลําดับ
รายการ
5 คาใชจายในการจัดประชุมราชการ และใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล
ผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยว
มื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนตน
6 คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงาน หรือเยี่ยมชมสวน
ราชการ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติ ของบุคลากรภายในสวนราชการ
การแถลงขาวของสวนราชการ การมอบเงินหรือ สิ่งของบริจาค
7 คาซอมแซมทรัพยสินของสวนราชการ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย จากการใชงาน
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินของสวนราชการที่ไดรับความเสียหาย ซึ่งมิไดเกิดจากการ เสื่อมสภาพหรือ
ชารุดเสียหายจากการใชงานปกติ เมื่อสวนราชการจายคาใชจายดังกลาวแลว ใหดําเนินการหาผูรับผิด
ทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบวาดวยความรับผิดทางละเมิด ของเจาหนาที่
8 คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหชาวตางประเทศ กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
กรณีชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามของสวนราชการเปนสวนรวม
คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหกรณีหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ สวนราชการ หรือกรณีการ
เยี่ยมชมสวนราชการ ในนามของสวนราชการเปนสวนรวม
9 คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก สําหรับ
ขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุ หรือผูใหความชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจาก
ทางราชการ
10 คาใชจายในการจัดทําเว็บไซต และสวนอื่นที่เกี่ยวของในการจัดทําเว็บไซต
11 คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือคาบัตร
โดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีสวนราชการสั่งให
งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย อื่น ๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทาง
ได ทั้งนี้ ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางเปนเหตุ
12 คาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใชกรณีตามขอ 18 (5) ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ
13 คาใชบริการอินเทอรเน็ตของผูเดินทางไปราชการเพื่อประโยชนของทางราชการ
14 คาใชจายในการใชสถานที่ชั่วคราวของสวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
15 คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ของสวนราชการ
16 คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกาจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะ นําโรครายมาสู
คน และใหหมายความรวมถึงการกา จัดเชื้อโรคหรือเชื้อรา ตามสวนราชการหรือบานพักทีท่ าง
ราชการจัดไวให
17 คาใชจายในการจัดหาอาหารสําหรับผูปวยสามัญ ผูปวยโรคเรื้อน ของสถานบริการ ของสวนราชการ
หรือสําหรับผูถูกควบคุม คุมขัง กักขัง คุมความประพฤติ หรือผูที่ถูกใชมาตรการอื่นใดอันมีลักษณะ
เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพซึ่งตองหาวากระทําความผิด หรืออาหาร นม อาหารเสริม สาหรับเด็กที่อยู
ในการสงเคราะหของทางราชการ หรือ หนวยงานของทางราชการ
18 คาใชจายในการเปนสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม
19 คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของสวนราชการ คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล บานพัก
ของทางราชการกรณีไมมีผูพักอาศัย

ลําดับ
รายการ
20 คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทาง ไปปฏิบัติราชการสําหรับรถยนตของสวน
ราชการ ตามระเบียบวาดวยรถราชการ ซึ่งสวนราชการไดมาโดยวิธีการซื้อ การยืม หรือรับบริจาค
หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศและขึ้นทะเบียนเปน
ครุภัณฑของสวนราชการนั้น การเชา หรือรถสวนตัวของขาราชการผูเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมา
จายแทนการจัดหารถ ประจําตําแหนงสําหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนงที่ไดจัดหามา
ใชในการ ปฏิบัติราชการ
21 คาใชจายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดทางสถานีโทรทัศน และวิทยุ
22 คาพาหนะกรณีไดรับมอบหมายใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ ซึ่งสวนราชการ ไมสามารถจัดรถยนต
สวนกลางใหได
23 คาตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการทํางานหรือมาตรฐานการทํางาน
24 คาระวาง บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑของสวนราชการ ยกเวน คาระวาง บรรทุกขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
25 คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติราชการ กรณีจําเปน
เรงดวนเปนการชั่วคราว
26 คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี จากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ และไมถือเปน สวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ขาราชการหรือลูกจางประจําที่จะใช
สิทธิ
เบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล
27 คารักษาพยาบาลสัตวและคาตรวจสุขภาพสัตว
สาหรับหนวยงานที่มีภารกิจปกติในการดูแลสัตว
สวนราชการที่ไมสามารถเบิกจายไดตามรายการทีก่ ําหนดขางตน หากมีความจําเปนก็สามารถขอ
ตกลงกับกระทรวงการคลังเปนรายกรณีไป
คาใชสอยดังตอไปนี้ มิใหเบิกจาย
 คาจัดทาสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชํารวย เนื่องในโอกาสตาง ๆ
 คาจัดพิมพ คาจัดสง คาฝากสงเปนรายเดือน สําหรับบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ และ
คาจัดพิมพนามบัตรใหกับบุคลากรภายในสวนราชการ
 คาพวงมาลัย ดอกไม ของขวัญ หรือของเยี่ยมผูปวย เพื่อมอบใหกับสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสตาง ๆ
 คาทิป
 เงินหรือสิ่งของบริจาค
 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในสวนราชการ
คาใชสอยที่ไมใหเบิกจายนอกเหนือจากที่กําหนดขางตน ใหเปนไปตามที่ กระทรวงการคลังกําหนด

คาใชจายในการเชาอาคารและที่ดิน
คาใชจายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชาใหหัวหนา สวนราชการ
เบิกจายเทาที่จายจริงตามอัตรา ดังนี้
- การเชาอาคารเพื่อใชในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุตาง ๆ ใหเบิกจายเทาที่ จายจริง ไม
เกินอัตราตารางเมตรละ 500 บาทตอเดือน หรือในกรณีที่มีเหตุผล ความจาเปนตองเชาในอัตราเกินตารางเมตร
ละ 500 บาทตอเดือน ใหเบิกจายในวงเงิน ไมเกิน 50,000 บาทตอเดือน
- การเชาที่ดินเพื่อใชในราชการ ใหเบิกจายเทาที่จายจริงไมเกินอัตรา 50,000 บาท ตอเดือน
ในกรณีที่มีเหตุจาเปนที่จะตองเบิกจายคาใชจายตาม (1) หรือ (2) เกินอัตราที่กําหนดไวให หัวหนา
สวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริง ทั้งนี้ อัตราที่เบิกจายตองไมสูงกวาอัตราตามทองตลาดและตอง บันทึก
เหตุผลที่ตองเบิกจายในอัตรานั้นไวดวย
คาใชจายในการดาเนินคดีในชั้นศาล
คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการใหหัวหนา สวน
ราชการเบิกจายเทาที่จายจริง
คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน
คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผูเสียหายยื่นคําขอใหสวนราชการชดใช กรณีที่เจาหนาที่ ของ
สวนราชการไดกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที่ ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายโดย ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบวาดวยการนั้น
คาวัสดุ
คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย ตามงบประมาณของสานักงบประมาณใหหัวหนา
สวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชนของทางราชการ
เวนแตรายการตอไปนี้ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑที่ระทรวงการคลังกําหนด หรือไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง
(1) คาเครื่องแบบ เครื่องแตงกายที่จัดใหเจาหนาที่ไวใช ในการปฏิบัติงานตามหนาที่
(2) คาเครื่องแบบยามรักษาการณ
(3) คาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน
คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภคและคาใชจายที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภคดังตอไปนี้ ใหหัวหนาสวนราชการ
เบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจาเปน เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชนของทางราชการ
(1) คาไฟฟา คานา คาโทรศัพท ของสวนราชการ และบานพักราชการที่ไมมีผูพักอาศัย ใหจาย เทาที่
จายจริง ในกรณีมีผูพักอาศัยใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตาม หลักเกณฑ ที่
กระทรวงการคลังกําหนด
(2) คาบริการไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย คาบริการไปรษณียตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย หรือคา
เชาตูไปรษณีย
(3) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม
เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา ชองสัญญาณดาวเทียม
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาวิทยุสื่อสาร วิทยุติดตามตัว เปนตน

(4) คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
(5) คาธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของสวนราชการ ที่มิใช
เปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน

การเบิกคาใชคาเบี้ยประชุม
ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม
ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง ใหมีสถานะตามพระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 มาตรา 5 ดังนี้
 คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดย
ประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดย ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาล หรือ รัฐมนตรี เจาสังกัดซึ่งไดรับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี
 กรรมการ หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการ แตไมรวมถึงกรรมการซึ่งไดรับ เงินเดือน
หรือคาตอบแทนอยางอื่นในหนาที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ
 คณะอนุกรรมการ หมายความวา คณะอนุกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย โดยประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา รัฐมนตรีเจาสังกัด ซึ่งไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
 อนุกรรมการ หมายความวา อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ แตไมรวมถึงอนุกรรมการ ซึ่ง
ไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนอยางอื่นในหนาที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ หมายถึง ที่ปรึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือ
โดยประกาศพระบรมราชโองการใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
 ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 มีกรณียกเวนตาม มาตรา 4 สาหรับ
กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ซึ่งไดรับแตงตั้ง ตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือโดยประกาศพระบรมราชโองการ และบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือ ประกาศบรม
ราชโองการนั้นกําหนดเบี้ยประชุม หรือผลประโยชนตอบแทนของบุคคลดังกลาวไวเปนการเฉพาะ
ลักษณะเบี้ยประชุม
กรรมการ ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 มาตรา 6
เบี้ยประชุมเปนรายเดือน คือ เบี้ยประชุมที่จายเปนรายเดือน ใหกับกรรมการในคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งตามกฎหมาย หรือโดย ประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติงาน
ใน ดานการกําหนดนโยบายอันมีผลกระทบตอการบริหาร เศรษฐกิจ หรือสังคมใน ภาพรวมของประเทศ ตาม
รายชื่อคณะกรรมการและอัตราเบี้ยประชุมที่ รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
เบี้ยประชุมเปนรายครั้ง คือ เบี้ยประชุมที่จายเปนรายครั้งสาหรับกรรมการใน คณะกรรมการอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไวใน (1) ตามอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
อนุกรรมการ ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 มาตรา 7
เบี้ยประชุมเปนรายเดือน คือ เบี้ยประชุมที่จายเปนรายเดือน ใหกับอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ของคณะกรรมการตามมาตรา 6 (1) ตามรายชื่อคณะอนุกรรมการและอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
เบี้ยประชุมเปนรายครั้ง คือ เบี้ยประชุมที่จายเปนรายครั้งใหกับอนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวใน (1) เวนแตอนุกรรมการสามัญประจา กระทรวง ทบวง กรม หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากระทรวง หรือกรม อนุกรรมการสามัญประจาจังหวัด หรือ
อนุกรรมการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการอื่นที่มีลักษณะ ทานองเดียวกัน ใหไดรับเบี้ยประชุมเฉพาะ
อนุกรรมการที่ไมไดเปนขาราชการของสวนราชการนั้น ทั้งนี้ตาม อัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

การเบิกจายเบี้ยประชุม
กรรมการหรืออนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน ใหไดรับเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่
ไดเขารวมประชุม ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มาตรา 8
- การเบิกจายเบี้ยประชุมใหเบิกจายเงินลดหลั่นกันไปตามแตสถานะที่ไดรับการแตงตั้ง และ ตามพระ
ราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มาตรา 9 ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการที่มีสิทธิ ไดรับเบี้ย
ประชุมเปนรายครั้ง ใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึง่ ในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่กําหนด ในกรณีที่ประธาน
กรรมการหรือประธานอนุกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมไดใหผซู ึ่งทาหนาที่ประธานในที่ ประชุมไดรับเบี้ย
ประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการขางตน
- สวนรองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ให
ไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในแปดของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการหรืออนุกรรมการมีสิทธิไดรับตาม
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มาตรา 10
- กรรมการหรืออนุกรรมการคณะหนึ่งที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม เปนรายครั้ง ใหไดรับเบี้ยประชุมสาหรับ
การประชุมนั้น เพียงครั้งเดียวใน วันหนึ่ง ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มาตรา 11
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการใหไดรับเบี้ยประชุมเชนเดียวกับ กรรมการ และเฉพาะที่ปรึกษา ซึ่งไดรับแตงตั้ง
โดยกฎหมาย/ประกาศ พระบรมราชโองการ ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มาตรา 12
- เลขานุการ และผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ใหไดรับเบี้ย ประชุมเปนราย
ครั้งตามอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยใหเลขานุการมีสิทธิไดรับเบี้ย ประชุมไมเกิน 1 คน และ
ผูชวยเลขานุการรับเบี้ยประชุมไดไมเกิน 2 คน ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ย ประชุม พ.ศ. 2547 มาตรา 13
- ตองมีกรรมการ อนุกรรมการ รวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการหรือ อนุกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุมและมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุม ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มาตรา 14
- ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเปนการแตงตั้งโดยตําแหนงไมสามารถเขารวม ประชุมได แตได
มอบหมายใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนโดยทาเปนหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย ใหถือวาผูไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผูดารงตําแหนงนั้น ๆ และ ใหนับเปนองคประชุม ตลอดจนมี
สิทธิไดรับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการ ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 11/1
อัตราการเบิกจายเบี้ยประชุมรายครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่มีสิทธิไดรับเบี้ย
ประชุมเปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือน และเปนรายครั้งสําหรับ กรรมการ อนุกรรมการ
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาเบี้ย ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 ดังนี้
ประเภท
อัตราไมเกิน (บาท : คน : ครั้ง)
ประธานกรรมการใหไดรับเบี้ยประชุมตามมาตรา 9
1,500
กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา 6 (2)

1,200

เลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการตามมาตรา 6

1,200

ประธานอนุกรรมการใหไดรับเบี้ยประชุมตามมาตรา 9

1,000

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตามมาตรา 7 (2)

800

เลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตามมาตรา 7

800

แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model
กระบวนการ : เบิกจายเงินงบประมาณ
ผลผลิต : ระยะเวลาในการเบิกจายเงิน จํานวน 20 วันทําการ/1เรื่อง
ตัวชี้วัดผลผลิต : ระยะเวลาในการใหบริการ
ผลลัพธ : ความรวดเร็วในการเบิกงานเงินงบประมาณ
ขอกําหนดที่สําคัญ : เอกสารถูกตองครบถวนเปนไปตามที่ระเบียบกําหนด
ตัวชี้วัดกระบวนการ : ระดับความสําเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
Supplier
1. ผูบริหาร
2.หนวยงานใน สป.มท
3.ประชาชนทั่วไป
ความตองการ
ถูกตองและรวดเร็ว

Input
1.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน
ซึ่งมากกวา 30 ระเบียบ เชน
ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกคาใชจาย ในการ
เดินทางไปราชการ ( ฉบับที่
2) พ.ศ.2554 , ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม
การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ
(
ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 เปนตน
2.ระบบGFMIS
3.ระบบสารสนเทศ

Process
1). รับเอกสารเขาในระบบและสงเอกสารเบิกจายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร (1 วันทําการ) เงื่อนไข : การสงเอกสารและรับภายในกอนเวลา
15.00 น. นับเปน 1 วันทําการ หลังจาก 15.00 น.ใหถือเปนวันถัดไป
ผลผลิต:

Output
การเบิกจายเงินตอ 1 เรื่อง
ไมเกิน 20 วันทําการ ให
เปนไปตามระเบียบและถูกตอง
ความตองการ
ถูกตองและรวดเร็ว

Customer
1. ขาราชการใน สป.มท.
2. บริษัท หางราน
ความตองการ
ความรวดเร็วในการเบิกจายเงิน
งบประมาณ

เปาหมาย: ขอกําหนดที่สําคัญ: ความรวดเร็ว ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการรักษาระยะเวลามาตรฐานระยะเวลาใหบริการ

2). เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบยอดเงินขอเบิกและความถูกตองของเอกสารใหตรงตามระเบียบที่กรมบัญชีกําหนดพรอมเสนอเอกสารอนุมัติตามลําดับ
ชั้น ตั้งแต หัวหนางาน , หัวหนากลุม, ผูอํานวยการกอง อนุมัติ (9 วันทําการ) ทั้งนี้เอกสารตองครบถวนถูกตอง
ผลผลิต:

เปาหมาย: ขอกําหนดที่สําคัญ: ความรวดเร็ว ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการรักษาระยะเวลามาตรฐานระยะเวลาใหบริการ

3). จายเอกสารที่ดําเนินการอนุมัติแลว วางเบิกจายเงินในระบบ GFMIS (3 วันทําการ) และกรมบัญชีกลางเปนผูสั่งจายเขาบัญชีสวนราชการ (3 วันทําการ)
ผลผลิต:

เปาหมาย: ขอกําหนดที่สําคัญ: ความรวดเร็ว ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการรักษาระยะเวลามาตรฐานระยะเวลาใหบริการ

4). นําเอกสารที่อนุมัติแลวเขียนเช็คสั่งจายใหผูรับเงินซึ่งหลังจากกรมบัญชีการอนุมัติโอนเงินเขาบัญชีของสวนราชการแลว (2วันทําการ)
ผลผลิต:

เปาหมาย: ขอกําหนดที่สําคัญ: ความรวดเร็ว ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการรักษาระยะเวลามาตรฐานระยะเวลาใหบริการ

5). เสนอเช็คสั่งจายผูขอเบิก เพื่อใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติในเช็คสั่งจาย (2 วันทําการ) พรอมจาย
ผลผลิต:

ทบทวนและปรับปรุง

เปาหมาย: ขอกําหนดที่สําคัญ: ความรวดเร็ว ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการรักษาระยะเวลามาตรฐานระยะเวลาใหบริการ

ติดตาม กํากับ ประเมินผล และรายงานผล

ดําเนินการตามแผน

ภาคผนวก
คาใชจายเดินทางไปราชการ
1. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
3. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
คาใชจายในการฝกอบรม
1.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ.2549
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2555
4.ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลว 14 ม.ค. 56 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรา
คาจางขั้นต่ําป 2556
คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ. 2553
คาเบี้ยประชุม
1. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
2. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ไดรับ
เบี้ยประชุมเปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือน และเปนรายครั้งสาหรับกรรมการ อนุกรรมการ
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ พ.ศ. 2551

