คูม่ อื การปฏิบตั งิ านดา้ นการเงิน
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน
จั ด ท ำ ขึ ้ น เ พื ่ อ ใ ห้ ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง ำ น ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท ำ ง ใ น ก ำ ร ป ฏิ บ ั ต ิ ง ำ น ก ำ ร เ บิ ก จ่ ำ ย เ งิ น
เกี่ ย วกั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด ฝึ ก อบรม ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำร ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด ประชุ ม
ค่ ำ ตอบแทนกำรปฏิ บ ั ติ ง ำนนอกเวลำรำชกำร ค่ ำ ใช้ จ ่ ำ ยบริ ห ำรงำนของส่ ว น รำชกำร ให้ ถู ก ต้ อ ง
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ ประสิ ท ธิ ผ ล เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงำนของส่ ว นรำชกำร
สถำ บั น พั ฒ น ำ ก ำ รเ ด็ ก ร ำ ชน คริ น ท ร์ จึ ง ได้ ป รั บ ป รุ ง คู ่ ม ื อ ก ำ ร ป ฏิ บ ั ต ิ ง ำ น ขึ ้ น ให ม่
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรเปลี่ ย นแปลงของกฎหมำย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ ำ ง ๆ
ร ว ม ถึ ง ม ำ ต ร ก ำ ร ป ร ะ ห ยั ด ค่ ำ ใ ช้ จ ่ ำ ย ขอ ง ก ร ม สุ ข ภำ พ จิ ต เ พื ่ อ ส ร้ ำ ง ค วำ ม รู ้ คว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ แ ล ะ
ลดข้ อ ผิ ด พลำดในกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมกระบวนกำรของกำร เบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ ำ งถู ก ต้ อ งและ
ไปในแนวทำงเดี ย วกั น
คณะผู้ จั ด ทำ หวั ง เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ว่ ำ คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรเงิ น นี้ จ ะ เป็ น ประโยชน์
ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรเงิ น ของหน่ ว ยงำน สถำบั น พั ฒ นำกำรเด็ ก รำชนคริ น ทร์
ตลอดจนผู้ ส นใจต่ อ ไป
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ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
กฎหมายและระเบียบ
“ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ”
>> ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549
>> ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
>> ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

คานิยาม
บุคลากรของรัฐ

หมำยถึง ข้ำรำชกำรทุกประเภท รวมทัง้ พนักงำน ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ

► ตัวอย่าง ข้ำรำชกำรกำรเมือง องค์กรมหำชน องค์กรอิสระ เจ้ำที่ อบจ. เจ้ำหน้ำที่ อบต. แต่ไม่รวมลูกจ้ำงจ้ำง
เหมำสมำชิก อบจ. สมำชิก อบต. องคมนตรี สมำชิกสภำกรุงเทพ สมำชิกสภำเขต ที่มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่

หมำยถึง บุคลำกรของรัฐที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตำมระเบียบนี้
และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงำนและ เจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยด้วย

► ตัวอย่าง ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมา ในสัญญำจ้ำงต้องระบุกรณีมอบหมำยหน้ำที่เพิ่มให้ร่วมเป็นเจ้ำหน้ำที่ผจู้ ัด
โครงกำรอบรมและสำมำรถเบิกค่ำจ้ำงเพิ่มในกรณีต้องเดินทำงไปจัดโครงกำรอบรม หำกไม่ได้ระบุไว้ ส่วนรำชกำรจะไม่
สำมำรถอนุมัติให้ลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงเหมำเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมและเบิกค่ำจ้ำงเพิ่มได้
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เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานลักษณะพิเศษ

หมำยถึง บุคคลซึง่ มิได้เป็นบุคลำกรของรัฐ ได้รับแต่งตั้ง
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรผูจ้ ัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศให้ปฏิบัติงำน
ในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ

► ตัวอย่าง พนกั งำนพมิ พด์ ีด พนักงำนบันทกึ ขอ้ มูล พนกั งำนแปล ล่ำม ผูจ้ ดบันทึกสรุปประเด็นกำรประชุมระหวำ่ ง
ประเทศ เป็นต้น

การฝึกอบรม

องค์ประกอบ

หมำยถึง กำรอบรม กำรประชุมเชิงวิชำกำรหรือเชิง
ปฏิบัติกำรกำร สัมมนำทำงวิชำกำรหรือปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ
กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกงำนหรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น

ต้องมี โครงกำร หรือหลักสูตร ช่วงเวลำจัดที่แน่นอน
ต้องมี วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนำบุคคลหรือเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตงิ ำน
ไม่มี กำรรับปริญญำ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ไม่ใช่ หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำตอ่
ไม่ใช่ กำรประชุมหำรือ/ประชุมคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/คณะทำงำน
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การฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ประเภท
การฝึกอบรมประเภท ก
ผูเ้ ข้าอบรมเกินก่งหน่ง เป็นบุคลำกรของรัฐซึง่ เป็นข้ำรำชกำร
ตำแหน่งประเภททั่วไป : ระดับทักษะพิเศษ
วิชาการ : ระดับเชี่ยวชำญ, ทรงคุณวุฒิ
อานวยการ : ระดับสูง
บริหาร : ระดับต้น, สูง

การฝึกอบรมประเภท ข
ผู้เข้าอบรมเกินก่งหน่ง เป็นบุคลำกรของรัฐซึ่งเป็นข้ำรำชกำร
ตาแหน่งประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัตงิ ำน , ชำนำญงำน, อำวุโส
วิชาการ : ระดับปฏิบัติกำร, ชำนำญกำร, ชำนำญกำรพิเศษ
อานวยการ : ระดับต้น

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ผู้เข้ำอบรมซึ่งเป็น บุคคลภายนอก เกินก่งหน่ง ของบุคลำกรของรัฐ

บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

.

1. ประธำนในพิธเี ปิด-ปิด แขกผูม้ ีเกียรติและผู้ติดตำม
2. เจ้ำหน้ำที่
3. วิทยำกร
4. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
5. ผู้สังเกตกำรณ์

4

ความหมายคือ บุคคลที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้แต่เฉพาะบุคคลตาม 5 ข้อนี้ เท่านั้น บุคคลอื่น
ที่มิได้มีสถานะเป็น 1 ใน 5 ข้อนี้ ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้
เช่น พนักงำนขับรถของวทยำกรไมสำมำรถเบกค่ำใช้จ่ำยจำกโครงกำรฝกอบรมได้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้นให้ส่วนราชการผู้จัดเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจากส่วนราชการ ต้นสังกัด ให้ทาได้
เมื่อส่วนราชการผู้จัดร้องขอ และส่วนราชการต้นสังกัดตกลง (ตามข้อ 10)

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2549 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
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ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมมี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1

ค่าใช้จ่ายส่วนราชการผู้จัด
ฝึกอบรม

ค่าใช้จ่าย 15 รายการ (ตำมข้อ 8)
(1). ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่จดั ฝึกอบรม ( ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำเช่ำห้องประชุม/สถำนที)่
(2). ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด กำรฝึกอบรม (จ้ำงบริษัททำหน้ำที่เปิด-ปิดกำรฝึกอบรมหรือกำรแสดงในพิธีเปิด-ปิด)
(3). ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
(4). ค่ำประกำศนียบัตร
(5). ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิง่ พิมพ์
(6). ค่ำหนังสือสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรม
(7). ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร (ค่ำเช่ำระบบประชุมออนไลน์)
(8). ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรฝึกอบรม

ข้อ(1) - (9) ให้ส่วนรำชกำรผู้จดั กำรฝึกอบรมใช้
ดุลพินิจเบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงโดยคำนึงถึง ควำม
จำเป็นเหมำะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ ของทำง
รำชกำร ยกเว้น 6 รำยกำร ข้อ (10) - (15)
ต้องเบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่กำหนด

(9). ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่ งดืม่ (ตำมมำตรกำรประหยัดของกรมสุขภำพำจิต)
(10). ค่ำกระเป๋ำหรือสิง่ ที่ใช้บรรจุเอกสำรสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรม (ถุงผ้ำ กระเป๋ำ Handy Drive)
(11). ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน (ค่ำของที่ระลึกให้กบั สถำนที่ดูงำน ไม่รวมค่ำเข้ำชม)
(12). ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
(13). ค่ำอำหำร

ค่าลงทะเบียน ให้เบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง ในอัตรำ
ที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนผู้จัด ฝึกอบรมเรียก
เก็บ

(14). ค่ำเช่ำที่พกั
(15). ค่ำยำนพำหนะ

ส่วนที่ 2

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น (ตำมข้อ 25)
- ค่ำใช้จำ่ ยที่ผู้จัดอบรมไม่จดั ใหเ้ บิกจ่ำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ นอกเหนือจำกที่กำหนด หรือ
กำหนดไว้แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร เจ้ำของงบประมำณขอทำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2549 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
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รายการที่มีหลักเกณฑ์และอัตรากาหนด
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร (ตำมข้อ 14)
ประเภทของการอบรม

บุคลากรของรัฐ
มิใช่บุคลากรของรัฐ (เอกชน)
อัตรา : ชั่วโมง
อัตรา : ชัว่ โมง

อบรมประเภท ก

ไม่เกิน 800 บำท

ไม่เกิน 1,600 บำท

อบรมประเภท ข

ไม่เกิน 600 บำท

ไม่เกิน 1,200 บำท

อบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน 600 บำท

ไม่เกิน 1,200 บำท

“กรณีมีควำมจำเป็นต้องใช้วิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เป็นพิเศษ จะ
จ่าย ค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กาหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ และต้องขออนุมัติหลักกำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรสูงกว่ำอัตรำที่กำหนด
ก่อนจัดโครงกำรฝึกอบรม พร้อมแนบประวัติวิทยำกรประกอบกำรพิจำรณำ”

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร

บรรยาย

แบ่งกลุ่ม

อภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ

► ให้จ่ำยได้ไม่เกิน

► จ่ำยได้ไม่เกินชั่วโมงละ5

ชั่วโมงละ 1 คน

คน รวมผู้ดำเนินกำร อภิปรำย
หรือสัมมนำแล้ว

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
► แบ่งกลุ่มอภิปรำย/สัมมนำ
► แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
จ่ำยได้ไม่เกิน กลุม่ ละ 2 คน
►

วิทยากรเกินจานวนที่กาหนด ให้เฉลี่ยจ่ายค่าตอบแทน โดยไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ำยได้ตำม
หลักเกณฑ์

การนับชั่วโมงการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
- ให้นบั ตำมเวลำทีก่ ำหนดโดย ไม่หกั เวลำทีพ่ ักรบั ประทำนอำหำรวำ่ งและเครือ่ งดื่ม
- ชั่วโมงกำรฝึกอบรมต้องมีกำหนดเวลำ ไม่น้อยกว่า 50 นาที
- กรณีไม่ถึง 50 นำที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ใหจ้ ่ายได้ก่งหน่ง

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2549 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
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ค่าอาหาร (ตำมข้อ 15)
1. อัตราตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายระเบียบ
ประเภทของการ
ฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข และ
บุคคลภำยนอก

จัดในสถานที่ราชการ
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ
ไม่เกิน 700
บำท
ไม่เกิน 500
บำท

อัตรา : คน : วัน
จัดในสถานที่เอกชน
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ

ไม่เกิน 500 บำท ไม่เกิน 1,000 บำท ไม่เกิน 700
บำท
ไม่เกิน 300 บำท ไม่เกิน 800 บำท ไม่เกิน 600
บำท

ปรับเพิ่มอัตรำค่ำอำหำรกำรจัดฝึกอบรมในประเทศ ตำมมำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับ
อัตรำค่ำแรงขั้นต่ำปี 2556 ตำมหนังสือที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกรำคม 2556
(ใช้อัตรำนี้ชั่วครำวจนกว่ำจะมีหนังสือแจ้งยกเลิก)

2. มาตราการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่า ปี 2556
ประเภทของการ
ฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข

จัดในสถานที่ราชการ

อัตรา : คน : วัน
จัดในสถานที่เอกชน

จัดครบทุกมือ

จัดไม่ครบทุกมือ้

จัดครบทุกมือ

จัดไม่ครบทุกมอื้

ไม่เกิน 850
บำท
ไม่เกิน 600
บำท

ไม่เกิน 600
บำท
ไม่เกิน 400
บำท

ไม่เกิน 1,200
บำท

ไม่เกิน 850
บำท
ไม่เกิน 700
บำท

ไม่เกิน 950
บำท

มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำแรงขั้นต่ำปี 2556 ไม่ครอบคลุมถงการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมประเภทบุคคลภายนอกให้ไปใช้ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ตำมบัญชีหมำยเลข 1 แนบท้ำยระเบียบ

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2549 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
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3. มาตรการประหยัดกรมสุขภาพจิต “ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม”
กรมสุขภำพจิตได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และให้หน่วยงำนใน
สังกัดถือปฏิบัติ ตำมประกำศกรมสุขภำพจิต ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2559 เอกสำรแนบท้ำย 1

รายการ
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำอำหำร

สถานที่ราชการ
35 บำท
150 บำท

สถานที่เอกชน
80 บำท
400 บาท (กรณีจัด
อำหำรมื้อเดียว)

สรุป - ค่ำอำหำรกำรจัดฝึกอบรม ประเภท ก และ ข ใช้ตาราง 2 ประเภท บุคคลภายนอก ใช้ตาราง 1
โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดของกรมสุขภำพจิตด้วย

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2549 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
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ค่าที่พัก (ตำมข้อ 16)
► ค่าที่พกั ตามระเบียบกำหนด บัญชีหมายเลข 2
ฝึกอบรมประเภท ก
อัตรา : วัน : คน

อัตรา : วัน : คน

ฝึกอบรมประเภท ข
และ บุคคลภายนอก

ค่าห้องพัก เดี่ยว ไม่เกิน 2,000 บาท

ค่าห้องพกั เดี่ยว ไม่เกิน 1,200 บาท ค่า

ค่าห้องพัก คู่ ไม่เกิน 1,100 บาท

ห้องพัก คู่ ไม่เกิน 750 บาท

► มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่า ปี 2556
ตำมหนังสือที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกรำคม 2556 ไม่ปรับของกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก
ฝึกอบรมประเภท ก

ฝึกอบรมประเภท ข

อัตรา : วัน : คน
ค่าห้องพัก เดีย่ ว ไม่เกิน 2,400 บาท

อัตรา : วัน : คน ค่า
ห้องพัก เดี่ยว ไม่เกิน 1,450 บาท

ค่าห้องพัก คู่ ไม่เกิน 1,300 บาท

ค่าห้องพัก คู่ ไม่เกิน 900 บาท

การจัดที่พัก

กรณีผู้จัดอบรมจัดที่พักให้
อบรมประเภท ก

ผู้เข้ารับการอบรม ► พักเดี่ยว
ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ ► พักเดี่ยวได้
- ระดับทักษะพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชำญ
- ระดับทรงคุณวุฒิ
- อำนวยกำรระดับสูง
- บริหำรระดับต้น
- บริหำรระดับสูง

อบรมประเภท ข และอบรมบุคคลภายนอก
ผู้เข้ารับการอบรม ► พักคู่
ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ ► พักคู่
- ระดับอำวุโส ลงมำ
- ระดับชำนำญกำรพิเศษ ลงมำ
- อำนวยกำรระดับต้น
► อบรมบุคคลภำยนอก ถ้ำผู้จัดไม่จัด ที่พักให้ให้เบิก
ในลักษณะเหมำจ่ำยไม่เกินคนละ 500 บำท/วัน

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2549 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

10

ค่าพาหนะ (ตำมข้อ 17)
กรณีผู้จัดฝึกอบรม จัดยานพาหนะ
► ยานพาหนะของส่วนราชการ ให้เบิกค่ำน้ำมนั เชื้อเพลิงได้เท่ำทจ่ำยจริง โดยให้ ปฏิบัติตำมระเบียบพัสดุ
ที่ กค (กวจ.0405.2/ว119) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2561
► ยานพาหนะประจาทาง หรือ เช่าเหมายานพาหนะ เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจำเป็นและประหยัด
ดังนี้
อบรมประเภท ก

จัดยำนพำหนะตำมสิทธิของข้ำรำชกำร ตำแหน่งประเภทบริหำร ระดับสูง

อบรมประเภท ข

จัดยำนพำหนะตำมสิทธิของข้ำรำชกำร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน

อบรมบุคคลภายนอก

จัดยำนพำหนะตำมสิทธิของข้ำรำชกำร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน

► กรณีเช่าเหมายานพาหนะของเอกชน ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพสดุภำครฐั พ.ศ.2560

กรณีผู้จัดฝึกอบรม ไม่จัดยานพาหนะให้
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและผูส้ งั เกตกำรณ์ เป็นบุคลำกรของรัฐให้เบิกจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยใน กำรเดินทำงไปรำชกำร

การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
กำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงไป - กลับระหว่ำงที่อยู่ที่พักหรือสถำนที่ ปฏิบัตริ ำชกำร ไปยังสถำนทีจ่ ัดอบรม
ของผูเ้ ข้ำร่วมอบรมและบุคคลอื่นๆ (ข้อ 10)ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของหัวหน้ำส่วนรำชกำร (ข้อ 13)

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2549 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
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การเบิกค่าเบีย้ เลีย้ งในการฝึกอบรม

เบี้ยเลี้ยงคิดยังไงนะ

กรณีบุคลากรของรัฐ
นับเวลาการเดินทางไปราชการ ตัง้ แต่เวลาออกจากสถานที่อยู่ หรือที่ปฏิบัติ ราชการตามปกติ
จนกลับถงสถานที่อยู่ หรอื สถานทีป่ ฏิบัติราชการตามปกติ (ข้อ 18)
วิธีนับ ► ให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน (เชน่ ออกจำกบ้ำน 9 โมงวนั นี้–พรุ่งนี้ 9 โมง นับ 1 วนั )
► ถ้ำไม่ถึง 24 ชม. แต่ต้องเกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไป ให้นับเป็น 1 วัน
(เช่น ออกจำกบ้ำน 7.30 กลับถึงบ้ำน 20.00 = 12.30 ชม.)
► ฝึกอบรม ไม่มีกำรเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน ให้นำมื้ออำหำรที่ผู้จัดจัดให้มำหักเบี้ยเลี้ยงที่คำนวณ
ได้ ในอัตรำมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง เหมำจ่ำยต่อวัน
กรณีบุคคลภายนอก (ข้อ 19) หำกส่วนรำชกำรที่จัดฝึกอบรม
- จัดอาหารให้ 2 มื้อ เบิกจ่ำยค่ำอำหำรเหมำจ่ำย ได้ไม่เกินคนละ 80 บำท/วัน
- จัดอาหารให้ 1 มื้อ เบิกจ่ำยค่ำอำหำรเหมำจ่ำย ได้ไม่เกินคนละ 160 บำท/วัน
- ไม่จัดอาหารให้ ทั้ง 3 มื้อ เบิกจ่ำยค่ำอำหำรเหมำจ่ำย ได้ไม่เกินคนละ 240 บำท/วัน

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2549 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
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ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในยุค Covid-19
นิยาม
การอบรมออนไลน์ หมำยถึง กำรฝึกอบรมที่มีวิทยำกรบรรยำยสดผ่ำนโปรแกรมออนไลน์ต่ำง ๆ โดย
ที่วิทยำกรสำมำรถโต้ตอบกับผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมได้หรือมีกำรสื่อสำรในลักษณะสองทำง (ไม่ใช่กำรอบรมแบบ
E-learning ที่ผู้รบั กำรอบรมสำมำรถเข้ำเรียนได้ทุกเวลำ)

การจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์
วิธีดาเนินการ
 ผู้จดั ฝึกอบรมต้องขออนุมัติกำรจัดฝึกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์และรูปแบบปกติระบุต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
 แนบโครงกำรที่ระบุรูปแบบกำรจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ และ
รูปแบบปกติ กำหนดกำร สถำนที่ เวลำ ที่ชัดเจน และ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
 กรณีมีรำยกำรเบิกค่ำวัสดุ ได้แก่ แอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อ เจลล้ำงมือ หน้ำกำกอนำมัยเพื่อป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค ให้เบิกจ่ำยได้ตำมควำมจำเป็นเหมำะสม และประหยัด
ยกเว้น อุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิทำงหน้ำผำก (ไม่ได้เป็นวสั ดุที่ใช้ในโครงกำรอบรม)

หลักฐานการเบิกจ่าย
ผู้จัดฝึกอบรมต้องบันทึกภำพหน้ำจอ (Capture, VDO ) ที่แสดงให้เห็นจำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ระยะเวลำ และกำรบรรยำยของวิทยำกร ฯ
กำรเบิกค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำมำรถเบิกจ่ำยได้เฉพำะผู้ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม ณ สถำนที่
ที่จัดอบรมและเข้ำฟังในห้องฝึกอบรมเท่ำนั้น
กำรเช่ำสั ญ ญำณอิ น เตอร์เ น็ต ที่ ดำเนิน กำรออนไลน์ สำมำรถเบิก จ่ำยได้ใน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร และต้องผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2549 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กฎหมายและระเบียบ
“ระเบยี บกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึ อบรม กำรจดั งำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ”
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กำรจัดงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจปกติ ตำมนโยบำยของทำงรำชกำร

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส่วนราชการ

จัดงานนิทรรศการ
จัดงานแถลงข่าว
จัดกิจกรรมการประกวด/การแข่งขัน
จัดกิจกรรมอื่น ๆ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณพิจำรณำอนุมัตใิ ห้เบิกจ่ำยได้เท่ำทีจ่ ่ำยจริง ตำม
ควำมจำเป็น เหมำะสม ประหยัด (ข้อ 29)

ยกเว้น

ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดยานพาหนะ
ให้ใช้ระเบียบฝึกอบรม ฯ (ข้อ 15 ข้อ 16 และ17) มาบังคับ ช้

การจ้างจัดงาน
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้ำงในกำรจัดงำนเป็น
หลักฐำนกำรจ่ำย วิธกี ำรให้ดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำรบริหำรพั สดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2549 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
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ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
กฎหมายและระเบียบ
>> หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0409.6/ว102 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2548
>> ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553
>> หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2553 เรื่อง รำยกำรค่ำใช้สอย
ตำมข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร
พ.ศ. 2553
>> ประกำศกรมสุขภำพจิต เรื่องมำตรกำรประหยัดในกำร
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ความหมายของการประชุมราชการ
การประชุมราชการ หมำยถึง กำรประชุมในเนื้องำนทีเ่ กี่ยวข้องกับภำรกิจของส่วนรำชกำรเพื่อนำ
ผลจำกกำรประชุมไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน หรือประชุมพิจำรณำหำข้อยุติ ประสำนงำน แก้ไขปัญหำ
เฉพำะเรือ่ งร่วมกัน กำรประชุมระหว่ำงส่วนรำชกำรกับหน่วยงำนอื่น ทัง้ นี้ ให้หมำยรวมถึงกำรประชุมรำชกำร
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมด้วย

ตัวอย่าง

● ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการทางาน
● ประชุมชี้แจงแนวทางการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
● ประชุมชี้แจงหลักเกณฑห์ รือซักซอ้ มความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ



การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

● การประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
● การประชุมคณะทางานต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
“หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสว่ นราชการเป็นผู้ใช้ดลุ ยพินิจ พิจารณา
อนุมัติเบิกจ่ายได้เท่าที่จา่ ยจริงตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัดเพื่อประโยชน์ของ ทางราชการเป็นสาคัญ
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั ”
ค่าอาหาร (กรณีประชุมคาบเกีย่ วมื้ออาหาร)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ต้อง ซื้อ จ้าง เช่า ตองดาเนินการตามระเบียบพสั ดุฯ

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ ส่วนรำชกำร พ.ศ.2553
[ข้อ 12 ค่ำใช้สอย] ( กค 0406.4/ว 96 ลว 16 ก.ย. 53) และทแี่ กไ้ ข
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อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ตำมประกำศกรมสุขภำพจิต เรื่องมำตรกำรประหยัดในกำรเบิกค่ำใช้จำ่ ย ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2559

รายการ

สถานที่ราชการ

สถานที่เอกชน

อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม

35 บาท

80 บาท

ค่าอาหาร

120 บาท

300 บาท

หลักฐำนกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำรให้ใช้หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร โดยผูจ้ ัดกำรประชุมเป็นผูร้ ับรองกำรจัดประชุมและจำนวนผูเ้ ข้ำร่วม ประชุมเพือ่ ใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำย
“ขอรับรองว่าได้มีการจัดประชุม ในวันที่.....เดือน.........พ.ศ........และได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
.......คน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน.....คน”
(ลงชื่อ) ................................ ผู้จัดประชุม

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1) วำระหรือกำหนดกำรประชุม
2) หนังสือขออนุมัตจิ ัดประชุม
3) ใบเสร็จรับเงินค่ำอำหำร, ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
4) ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม โดยผู้จัดประชุมรับรองกำร

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ ส่วนรำชกำร พ.ศ.2553
[ข้อ 12 ค่ำใช้สอย] ( กค 0406.4/ว 96 ลว 16 ก.ย. 53) และทแี่ กไ้ ข
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กฎหมายและระเบียบ
>> พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และที่แกไ้ ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที9่ ) พ.ศ. 2560
>> ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550
>> ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
>> หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2550
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การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ลักษณะการเดินทาง
1.ไปรำชกำรชั่วครำว
2. ไปรำชกำรประจำ
3. กลับภูมิลำเนำ
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ไปปฏิบัติรำชกำรนอกที่ตงั้ สำนักงำนตำมคำสั่ง
กำรไปสอบคัดเลือก หรือรับกำรคัดเลือก
เดินทำงไปช่วยรำชกำร ไปรักษำกำรในตำแหน่ง รักษำรำชกำรแทน
ข้ำรำชกำรประจำต่ำงประเทศระหว่ำงอยู่ในไทย
กำรเดินทำงข้ำมแดนชั่วครำวเพื่อไปปฎิบตั ิรำชกำรในดินแดนต่ำงประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าพาหนะ

ค่าที่พัก

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการเดินทาง

สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
► ผูเ้ ดนิ ทำงไปรำชกำรมีสทิ ธิเบิกค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมตั ิให้เดินทำงและมีกำรเดินทำงจริง
► ผู้เดินทำงไปรำชกำรมีควำมจำเป็นต้องเดินทำงล่วงหน้ำหรือไม่สำมำรถเดินทำงกลับหลังเสร็จสิ้นกำร
ปฏิบัตริ ำชกำรเพรำะเหตุส่วนตัวโดยได้รบั อนุมัติให้ลำกิจหรือลำพักผ่อนและได้รบั อนุมัตใิ ห้เดินทำงสำหรับ
ช่วงเวลำดังกล่ำวจะมีสทิ ธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเมือ่ มีกำรปฏิบัตติ ำมคำสั่งทำงรำชกำรเรียบร้อยแล้ว
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
“ผู้เดินทำงไปรำชกำรขออนมุ ัติระยะเวลำในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมควำมจำเป็นเหมำะสม โดยให้อนุมัตคิ รอบคลุมใน
วันที่เดินทำงไปและวันที่เดินทำงกลับไม่ว่ำจะเป็นภำรกิจของทำงรำชหรือภำรกิจส่วนตัว พร้อมระบสุ ถำนทที่ทเ่ี ดินทำง
ไปรำชกำรจังหวัด และให้ครอบคลมุ ถึงจงั หวดั ที่เดนิ ทำงขึ้น-ลง ยำนพำหนะด้วย”

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
► ค่าเบี้ยเลี้ยง คอื คำอำหำรที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้เพือ่ บรรเทำควำมเดอื ดร้อนในกำรเดินทำงออกนอกพื้นที่
ตั้งสำนักงำนปกติ
► ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำงไปรำชกำรเรือ่ งหนึง่ เรื่องใดในสถำนที่ปฏิบัตริ ำชกำรแห่ง เดียวกันให้เบิกค่ำ
เบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกเดินทำง หำกเกินต้องขออนุมัติจำกปลัดกระทรวง

การนับเวลาเพือ่ เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
1. นับเวลำตั้งแต่ออกจำกที่อยูห่ รือสำนักงำนที่ปฏิบัติรำชกำรปกติ จนกลับมำถึงทีอ่ ยู่หรือสถำนที่ปฏิบัตริ ำชกำรปกติ
2. กรณีพกั แรม
► ให้นับ 24 ชม. เป็น 1วนั
► เกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน
3. กรณีไม่พักแรม (เฉพำะเดินทำงไปรำชกำร ไม่ใช่เดินทำงเข้ำร่วมโครงกำรอบรม)
► เกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน
► ไม่เกิน 12 ชม. แต่เกิน 6 ชม. ให้นับเป็น ครึ่งวัน
4. กรณีทผี่ ู้เดินทำงไปรำชกำรมีควำมจำเป็นต้องออกเดินทำงล่วงหน้ำเพรำะมีเหตุส่วนตัว ลำกิจหรือ ลำ
พักผ่อนก่อนปฏิบัตริ ำชกำร ให้นับเวลำเบี้ยเลี้ยงตัง้ แต่เริ่มปฏิบัติรำชกำร (8.30 น.)
5. กรณีที่ผเู้ ดินทำงไม่สำมำรถเดินทำงกลับที่ตงั้ สำนักงำนปกติเมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัตริ ำชกำรเพรำะมี เหตุ
ส่วนตัว ลำกิจหรือลำพักผ่อนหลังกำรปฏิบัตริ ำชกำรให้ถือว่ำสิทธิในกำรเบิกจ่ำยเบี้ยเลี้ยงสิ้นสุดลง เมื่อสิ้นสุด
เวลำปฏิบัตริ ำชกำร (16.30 น.)

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
ประเภท : ระดับ

อัตรำ : บำท/วัน/คน

ทั่วไป : ปฏิบัตงำน, ชำนำญงำน,อำวุโส
วิชำกำร : ปฏิบัติกำร, ชำนำญกำร, ชำนำญพิเศษ อำนวยกำร : ต้น

240

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชำกำร : เชี่ยวชำญ, ทรงคุณวุฒิ
อำนวยกำร : สูง
บริหำร : ต้น, สูง

270

ตัวอย่าง

การนับเวลาเพือ่ คานวณเบี้ยเลี้ยง
กรณีไม่พักแรม
- กรณีเต็มวัน เดินทำงไปรำชกำร จ.นครสวรรค์ วันที่ 1 มิ.ย. 63 โดยออกจำกที่พัก
เวลำ 05.00 น. และกลับถึงที่พัก เวลำ 18.00 น. นับได้ 13 ชม. นับเป็น 1 วัน
(ได้เบีย้ เลี้ยงเต็มวัน)
- กรณีคร่งวัน เดินทำงไปรำชกำร จ.นครปฐม วันที่ 1 มิ.ย. 63 เดินทำงออกจำก
ที่พัก เวลำ 06.00 น. และกลับถึงสำนักงำน เวลำ 12.00 น. นับได้ 6 ชม. เป็น
คร่งวัน (ได้เบี้ยเลี้ยงครง่ วัน)
กรณีพกั แรม เดินทำงไปรำชกำร จ.สงขลำ วันที่ 1 ก.ค.63 โดยออกจำกที่พัก เวลำ
05.00 น. เดินทำง กลับถึงบ้ำนพัก วันที่ 3 ก.ค. 63 เวลำ 20.00 น. นับเวลา
เดินทางได้ 2 วัน 15 ชม. (ได้เบี้ยเลี้ยง 3 วัน)

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

22

ค่าเช่าที่พัก
ค่าเช่าที่พัก คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำห้องพักในโรงแรมหรือทีพ่ ักแรมอื่น
การเบิกค่าที่พักมี 2 ลักษณะ
ค่ำเช่ำที่พักเหมำจ่ำย
ค่ำเช่ำที่พักจ่ำยจริง
หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พัก
1. เบิกได้กรณีจำเป็นต้องพักแรม
2. กรณีเดินทำงไปรำชกำรคนเดียวให้เลือกเบิกค่ำเช่ำที่พักแบบเหมำจ่ำยหรือจ่ำยจริงอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งตลอดของกำรเดินทำงไปรำชกำรในครั้งนั้น
3.กรณีเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่ำเช่ำทีพ่ ักเหมือนกันทั้งคณะตลอดกำร
เดินทำง
4. กำรเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะกรณีเลือกเบิกจ่ำยจริงให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง เว้น
แต่ เป็นกรณีที่ไม่เหมำะสมจะพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกินอัตรำที่กำหนด
5. กรณีเดินทำงไปรำชกำรในท้องที่ที่มีค่ำครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำร อนุมัติค่ำเช่ำที่พกั สูงกว่ำอัตรำทีก่ ำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 25 %

ข้อห้ามเบิก
1. พักในยำนพำหนะ เช่น กำรเดินทำงโดยรถไฟ รถโดยสำรประจำทำงที่ต้องค้ำงคืนบนรถ
2. ที่พักทำงรำชกำรจัดที่พักให้ เช่น บ้ำนพักรับรอง
3. กรณีที่เจ็บป่วยในระหว่ำงเดินทำงไปรำชกำรและต้องพักรักษำตัวในสถำนพยำบำลให้ งดเบิกค่ำเช่ำที่พกั
เว้นแต่กรณีจำเป็น

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ เบิกจ่ายจริง
อัตรา : บาท/วัน/คน
ประเภท : ระดับ
ทั่วไป
: ปฏิบัตงิ าน , ชำนาญงาน , อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ , ชานาญการ , ชานาญการพิเศษ
อานวยการ : ต้น
ทั่วไป
: ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ
อานวยการ
บริหาร
วิชาการ
บริหาร

ห้องพักเดี่ยว

ห้องพักคู่

1,500

850

2,200

1,200

2,500

1,400

: สูง
: ต้น
: ทรงคุณวุฒิ
: สูง

อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ เบิกเหมาจ่าย
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
บริหาร

ประเภท : ระดับ
: ปฏิบัติงาน , ชานาญงาน , อาวุโส
: ปฏิบัติการ , ชานาญการ , ชานาญการพิเศษ
: ต้น
: ทักษะพิเศษ
: เชี่ยวชาญ , ทรงคุณวุฒิ
: สูง
: ต้น,สูง

อัตรา : บาท : วัน : คน
800

1,200

หลักฐานประกอบการเบิกค่าเช่าทีพ่ ัก

 กรณีพักโรงแรม ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio)
 กรณีพักสถำนที่ให้บริกำรห้องพัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน โดยต้องมีรำยกำร ชื่อ ที่อยู่ ผู้รบั เงิน ลำยมือชื่อ
ผู้รบั เงิน จำนวนเงินที่ได้รบั รำยกำรห้องพัก เลขทีห่ ้อง วันที่เข้ำพักและวันทีอ่ อก
ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน แต่ต้องระบุในรำยงำนกำรเดินทำง 8708 เบิกค่ำเช่ำทีพ่ ักเหมำจ่ำย
อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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ค่าพาหนะในการเดินทาง
ค่าพาหนะ รวมถึง ค่ำโดยสำร ค่ำเช่ำยำนพำหนะรับจ้ำง ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำนสำหรับยำนพำหนะ
ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำมสิ่งของผู้เดินทำง และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ประกอบด้วย
พาหนะประจ าทาง ได้ แก่ รถไฟ รถโดยสำรประจ ำทำง เรื อ รถไฟฟ้ำ เครื่อ งบิ นและยำนพำหนะ
1
อื่น ใดที่ให้บริกำรขนส่งแก่บุคคลทั่วไป เป็นประจำโดยมีเส้นทำง อัตรำค่ำโดยสำรและค่ำระวำงที่แน่นอน
2

พาหนะรับจา้ ง เช่น รถแท็กซี่ Grab bike Grab car รถจกั รยำนยนต์รับจ้ำง รถรับจำ้ งทั่วไป

พาหนะส่ วนตั ว คื อ รถยนต์ ส่ว นบุ คคล หรือ รถจัก รยำนยนต์ส่ วนบุค คลซึ่ง ไม่ ใช่ ร ถรำชกำรจะเป็ น
กรรมสิท ธิของผู้เ ดินทำงหรือ ไม่ ก็ ตำม เมื่ อได้รับ อนุมั ติให้ เ ดิน ทำงไปรำชกำรต้องได้ รับ อนุญ ำตจำกหัว หน้ ำ

3

ส่วนรำชกำรก่อนจึงมีสิทธิเบิกเงินชดเชย

การเบิกค่าพาหนะ
หลักปกติ กำรเดินทำงไปรำชกำรให้ใช้ยำนพำหนะประจำทำง และเบิกค่ำพำหนะโดยประหยัด
ข้อยกเว้น กรณีที่ไม่มียำนพำหนะประจำทำงหรือมีแต่ต้องกำรควำมรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่รำชกำร ให้ใช้พำหนะอื่นได้
แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น ไว้ในหลักฐำนกำรขอเบิกค่ำพำหนะนั้น

ค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้สาหรับกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา22)
การเดินทางไป-กลับ ระหว่ำงสถำนทีอ่ ยู่ ทีพ่ ัก หรือสถำนทีป่ ฏิบัตริ ำชกำรกับสถำนี ยำนพำหนะประจำทำง
หรือกับสถำนทีจ่ ัดพำหนะที่ต้องใช้ในกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร ภำยในเขตจังหวัดเดียวกัน โดย
การเดินทางไป-กลบั ระหว่ำงสถำนทีอ่ ยู่ ที่พัก กับสถำนทีป่ ฏิบตั ริ ำชกำร ภำยในเขตจังหวัด เดียวกันวันละไม่เกินสอง
เที่ยว
กำรเดินทำงไปรำชกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร กำรเดินทำงตำมข้อ 1 หำกเป็นกำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัด
ให้เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้เท่ำที่จ่ำยจริง แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนด (ว.42)

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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การเบิกพาหนะประจาทาง
การเบิกค่าพาหนะ รถไฟ - รถโดยสารประจาทาง (รถทัวร์-รถตู้-รถไฟฟ้า)

ประเภท : ระดับ
ทั่วไป

: ชานาญงาน
: อาวุโส
: ทักษะพิเศษ

วิชาการ

: ชานาญการ
: ชานาญการ

ประเภทรถ
 รถไฟด่วน
 รถไฟด่วนพิเศษ ,CNR
ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ

 รถโดยสารปรับ

อัตราเบิก

หลักฐาน

เท่าที่จ่ายจริง ► ใบรับรอง
ประหยัด
แทน
ใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก.111)

อากาศ ทุกประเภท

พิเศษ
: เชี่ยวชาญ
: ผู้ทรงคุณวุฒิ
อานวยการ : ต้น
: สูง
บริหาร

: ต้น
: สูง

ทั่วไป
: ปฏิบตั ิงาน
วิชาการ : ปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างทุกประเภท

 รถไฟด่วน รถไฟด่วนพิเศษ
ตั้งแต่ชั้นที่ 2 นั่งนอนปรับ
อากาศลงมา
 รถโดยสารปรับอากาศ
ทุกประเภท

เท่าที่จ่ายจริง ► ใบรับรอง
ประหยัด
แทน
ใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก.111)

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน
การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินในประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ม.27 (2) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

ก

ข
 ประเภท : ระดับ

 ประเภท : ระดับ
บริหำร : สูง
: ต้น
วิชำกำร : ทรงคุณวุฒิ
อำนวยกำร : สูง

ชั้นประหยัด

อำนวยกำร : ต้น
วิชำกำร : เชี่ยวชำญ
: ชำนำญกำร
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
: อำวุโส

►

ตาแหน่ง ระดับ ที่ต่ากว่า ก และ ข หากจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินได้
เฉพาะกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

►

กรณีผู้เดินทางตาม ก มีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินที่ สูงกวาสิทธิ
ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด

►

ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ให้เบิกเทียบเท่าภาคพื้นดินในระยะทางเดียวกันตามสิทธิ
ของผู้เดินทางที่จะเบิกได้

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน

หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0408.4/ว165 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2559

1. ให้ซื้อกับบริษัทสำยกำรบิน หรือตัวแทนจำหน่ำย หรือผูป้ ระกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. เบิกเป็นค่ำพำหนะรวมถึงค่ำสัมภำระ และค่ำธรรมเนียม หรือค่ำบริกำรที่สำยกำรบินเรียกเก็บ
ยกเว้น ค่ำบริกำรเลือกที่นงั่ ค่ำบริกำรอำหำรและเครือ่ งดื่ม ค่ำประกันชีวติ หรือประกันภัยภำคสมคั รใจ
ระบุข้อมูลสาคญ
ั ดงั นี้

หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าบัตรโดยสาร

▪ ชื่อสำยกำรบิน

ส่วนราชการเป็นผู้ซื้อ

ผู้เดินทางเป็นผู้ซื้อ

- ใช้ใบแจ้งหนี,้ ใบเสร็จรับเงิน
ของบริษทั สำยกำรบิน/ตัวแทน
จำหน่ำย/ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
นำเที่ยว เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย

- ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษทั สำย
กำรบิน/ตัวแทนจำหน่ำย /ผู้
ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบรับ
เงินที่แสดงรำยละเอียดกำร
เดินทำง

▪ วันที่ออก
▪ ชื่อ/สกุลผู้เดินทำง
▪ ต้นทำง-ปลำยทำง
▪ เลขทีเ่ ที่ยวบิน
▪ วันเวลำที่เดินทำง
▪ จำนวนเงินทีพ่ ิมพ์จำก

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีปฏิบตั ิกรณีผู้เดินทางไปราชการทาหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
ให้ผู้เดินทำงขอสำเนำหรือภำพถ่ำยใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินที่แสดงรำยละเอียดกำรเดินทำง
กับบริษัทสำยกำรบิน หรือตัวแทนจำหน่ำย หรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยให้ผู้รับเงินหรือผู้ออกใบเสรจ็ เป็นผู้
รบั รองสำเนาถกู ต้องในเอกสาร พรอ้ มคำรับรองจากผู้เดินทางไปราชการวา่ “ยงั ไม่เคยนำ ฉบบั จรงิ มำเบกิ เงนิ จำกทำง
รำชกำร แม้หำกคน้ พบในภำยหลังกจ็ ะไมน่ ำมำเบิกเงนิ กับทำงรำชกำรอกี ” เป็น หลักฐำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำชั้น
อธิบดีหรือเทียบเท่ำเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ก่อนใช้เอกสำรดังกล่ำวเป็น หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน
กรณีที่ ไม่ ส ำมำรถขอส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบเสร็จ รับ เงินหรือใบรับ เงินที่ แสดงรำยละเอียดกำร
เดินทำงให้ผู้เดินทำงทำหนังสือโดยชี้แจงสำเหตุของกำรสูญหำยและไม่อำจขอสำเนำหรือภำพถ่ำย เอกสำรพร้อม
รับรองว่ำ"ยังไม่เคยนำฉบับจริง มำเบิกเงินจำกทำงรำชกำรแม้หำก คน้ พบในภำยหลังก็จะไม ่นำมำเบิกเงนิ กับทำง
รำชกำรอีก” และจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐำนกำรจ่ำยเงินเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชำชั้นอธิบดีหรือ
เทียบเท่ำเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ก่อนใช้เอกสำรดังกล่ำวเป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด
เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
(หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0409.6/ว42)

ค่าพาหนะรับจ้าง ว 42
อัตรำค่ำพำหนะรับจ้ำงไป-กลับระหว่ำงที่อยู่ทพี่ ัก หรือทีท่ ำงำน กับสถำนี ยำนพำหนะ
ประจำทำง หรือกับสถำนที่จัดยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ปฎิบัติ รำชกำร ทุกระดับตำแหน่ง
สำมำรถเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้ ดังนี้
ภำยในจังหวัดเดียวกัน เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินวันละ 2 เทีย่ ว กำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัด ระหว่ำง
กรุงเทพฯ กับจังหวัดทีม่ ีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือ
กำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัดที่ผ่ำนเขตกรุงเทพฯ เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินเที่ยวละ 600.- บำท
กำรเดินทำงขำมเขตจังหวัดอืน่ ๆ เบิกเท่ำทีจ่ ่ำยจริง ไม่เกินเทีย่ วละ 500.- บำท

ค่าพาหนะส่วนตัว
กำรใช้ยำนพำหนะส่วนตัวไปรำชกำร ผู้เดินทำงต้องได้รับ อนุญำตจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงมีสิทธิ
เบิกเงินชดเชยเป็นค่ำ พำหนะในลักษณะเหมำจ่ำยได้ โดยให้คำนวณระยะทำงตำมเส้นทำง ของกรมทำง
หลวง ตรงและสั้นที่สุด หำกใช้เส้นทำงของหน่วยงำนอื่น ที่ไม่มีตำมเส้นทำงกรมทำงหลวงให้ผเู้ ดินทำงรับรอง
ตนเอง
อัตรำเงินชดเชยในกำรใช้พำหนะส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร
รถยนต์ส่วนบุคคล

กิโลเมตรละ 4 บาท

รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล

กิโลเมตรละ 2 บำท

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการเดินทาง
ผู้เดินทำงไปรำชกำรสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรได้ตำมควำมจำเป็น
เหมำะสม และประหยัด
เงื่อนไข
1. เป็นค่ำใช้จ่ำยจำเป็นต้องจ่ำย หำกไม่จ่ำยก็ไม่สำมำรถเดินทำงให้ถึงจุดหมำยปลำยทำงได้
เช่น ค่ำปะยำงรถยนต์ ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง
2. ต้องไม่เป็นค่ำใช้จ่ำยที่มกี ฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งกำรของ
กระทรวงกำรคลังกำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ
3. ต้องไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเนื้องำนที่ไปปฏิบัติรำชกำร ซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วน
รำชกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังด่วนที่สุด ที่ กค. 0409.6/ว42
ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2550
4. ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ให้นำไปเบิกจ่ำยจำกค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนตำมปกติของหน่วยงำน ตำมหนังสือ
ที่กระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวนที่ 16 กันยำยน 2559

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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การเดินทางไปราชการประจา

(มำตรำ 32)

1.กำรเดินทำงไปประจำต่ำงสำนักงำนรักษำกำรในตำแหน่งหรือรักษำรำชกำรแทนเพื่อดำรงตำแหน่งใหม่
ณ สำนักงำนแห่งใหม่
2.กำรเดินทำงไปประจำสำนักงำนเดิมในท้องที่ใหม่ในกรณียำ้ ยสำนักงำน
3.กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมโครงกำร หรือไปช่วยรำชกำรที่มีกำหนดเวลำ สิ้นสุดของโครงกำรหรือ
กำรช่วยรำชกำรไว้ชัดเจน ซึ่งมีกำหนดเวลำตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
4.กำรเดินทำงไปช่วยรำชกำร ที่ไม่อำจกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด หรือมีกำหนดเวลำ ไม่ถึง 1 ปี แต่ส่วน
รำชกำรมีควำมจำเป็นต้องให้อยู่ช่วยรำชกำร ณ สถำนที่เดิมให้นับเวลำต่อเนื่องและให้ถือเวลำตั้งแต่วันที่ครบ กำหนด
1 ปีเป็นต้นไป เป็นกำรเดินทำงไปรำชกำรประจำ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา (มาตรา 33)
1.ค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำง
4.ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัว

2.ค่ำเช่ำที่พัก
3.ค่ำพำหนะ
5. ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร

ผู้มีสิทธิในการเบิก (มาตรา 36)
1.ข้ำรำชกำรผูเ้ ดินทำง
2.บุคคลในครอบครัว คอื บุคคลซึ่งอยู่ในอุปกำระและร่วมอำศยั อยกู่ ับผูเ้ ดินทำงไปรำชกำร ได้แก่ คู่สมรส และบุตร
3. บิดำ มำรดำของตนเองและของคูส่ มรส
4. ผู้ติดตำม
- ระดับชำนำญงำนลงมำ ไม่เกิน 1 คน
- ชำนำญกำรขึ้นไป ไม่เกิน 2 คน

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา
ประเภทค่าใช้จ่าย
▪ ค่ำเบี้ยเลยงเดินทำง
▪ ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัว
▪ ค่ำเช่ำที่พัก
▪ ค่ำยำนพำหนะ
▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็น

หลักเกณฑ์การเบิก
ให้นับตั้งแต่เดินทำงออกจำกสถำนที่อยู่ถึงสถำนที่พักแห่ง
ใหม่
ใหเบกิ แบบเหมำจ่ำย ตำมอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
1.ผู้เดินทำงเบิกตำมสทิ ธิ
2.บุคคลในครอบครัวใหเบิกในอตั รำเดียวกบั ผู้เดินทำง
3.ผู้ติดตำม ให้เบิกได้เท่ำกับข้ำรำชกำรในระดับต่ำสุด
เบิกลักษณะเดียวกับกำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำว

ข้อสังเกต
1. ถ้ำเดินทำงไปถึงสถำนที่แห่งใหม่แต่ยังไม่สำมำรถเข้ำบ้ำนพัก/บ้ำนเช่ำได้ ให้เบิกค่ำเช่ำที่พักได้ไม่เกิน
7 วัน โดยต้องได้รับอนุมัตจิ ำกผู้บังคับบัญชำ (อธิบดีขึ้นไปสำหรับรำชกำรบริหำรส่วนกลำง)
2. ถ้ำบุคคลในครอบครัวยังไม่เดินทำงมำพร้อมผู้เดินทำงให้ผู้เดินทำงขออนุญำตผู้บังคับบัญชำ (ตำมลำดับชั้นจนถึง
อธิบดี) ให้เลื่อนกำรเดินทำงของบุคคลในครอบครัวโดยให้ขอก่อนที่ผู้เดินทำงจะ เดินทำง แต่ต้องไม่เกิน
1 ปี นับแต่วันที่ปรำกฏในคำสั่งให้เดินทำงไปรำชกำร
3. ถ้ำเป็นกำรเดินทำงไปรำชกำรประจำต่ำงสังกัด (ต่ำงกรม) ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงจำก สังกัดใหม่
4. ถ้ำเป็นกำรขอย้ำยตำมคำร้องขอของตนเอง ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และค่ำ
ขนย้ำยได้ (มำตรำ 33)

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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การเดินทางกลับภูมลิ าเนาเดิม
การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม หมำยถึง กำรเดินทำงเพื่อกลับภูมลิ ำเนำเดิมของผู้เดนิ ทำงไปรำชกำร
ประจำในกรณีที่ออกจำกรำชกำรหรือถูกสั่งพักรำชกำรหรือเกษียณอำยุรำชกำร (มำตรำ 42)

ภูมลิ ำเนาเดิม หมำยถึง ท้องทที่ ี่เริ่มรับรำชกำร กลบั เข้ำรับรำชกำรใหม่ หรือได้รบั กำรบรรจุเข้ำเป็น
ลูกจ้ำงครัง้ แรกหรือครั้งสุดท้ำยแล้วแต่กรณี (มำตรำ 43)

สิทธิในการเบิก
ข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำร / ลูกจ้ำงที่ทำงรำชกำรเลิกจ้ำง
เบิกได้สำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
เบิกตำมตำแหน่ง ระดับ ชั้น ยศ ครั้งสุดท้ำยก่อนออกจำกรำชกำร/เลิกจ้ำง
กรณีถึงแก่ควำมตำยสิทธิในกำรเบิกใหต้ กแก่ทำยำทที่อยูก่ บั ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงขณะถึงแก่ควำมตำย ถ้ำ
ไม่มีให้ตกแก่ทำยำทผู้ใดผู้หนึง่
ต้องเดินทำงและขนย้ำยภำยใน 180 วัน นับแต่วันออกจำกรำชกำร / เลกิ จ้ำง ถ้ำเกินต้องขอตกลงกับ
กระทรวงกำรคลัง
กรณีถูกสัง่ พักรำชกำร / สั่งพักกำรจ้ำงจะเบิกค่ำใช้จ่ำยโดยไม่รอผลกำรสอบสวนถึงทีส่ ุดก็ได้
กรณีเดินทำงไปท้องทีอ่ ื่นที่ไม่ใช่ภูมิลำเนำเดิมโดยมีค่ำใช้จ่ำยไม่สูงกว่ำ ต้องได้รับอนุญำตจำกอธิบดี

ผู้มีสิทธิเบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม

1.ข้ำรำชกำรซึง่ ออกจำกรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงซึง่ ทำงรำชกำรเลิกจ้ำง

1.ค่ำเช่ำที่พัก
2.ค่ำพำหนะ
3.ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัว

2.บุคคลในครอบครัว (มำตรำ 4)
- คู่สมรส
- บุตร

เงื่อนไข
1.ให้เบิกได้ตำมสิทธิของผูเ้ ดินทำงในอัตรำสำหรับตำแหน่ง

- บิดำ มำรดำของตนและของคู่สมรส

2.ต้องเดินทำงและขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวภำยใน 180 วัน

ระดับครัง้ สุดท้ำยก่อนออกจำกทำงรำชกำรหรือเลิกจ้ำง

- ผู้ติดตำม

อ้ำงองิ : พระรำชกฤษฎีกำคำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจาในราชอาณาจักร
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2550
ระยะทาง(กิโลเมตร)
1-50
51-100

อัตรา(บาท)
2,000
2,500

ระยะทาง(กิโลเมตร)
751-800
801-850

อัตรา(บาท)
11,500
12,000

101-150
151-200
201-250

3,000
4,000
4,500

851-900
901-950
951-1000

13,000
13,500
14,000

251-300
301-350

5,000
6,000

1001-1050
1051-1100

15,000
15,500

351-400

6,500

1101-1150

16,000

401-450
451-500

7,000
8,000

1151-1200
1201-1250

17,000
17,500

501-550

8,500

1251-1300

18,500

551-600
601-650
651-700

9,000
9,500
10,000

1301-1350
1351-1400
1401-1450

19,000
19,500
20,000

701-750

11,000

1451-1500

20,500

สำหรับระยะทำงทีเ่ กิน 1500 กิโลเมตรขึ้นไป ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรต้นสังกัดใหม่
ซึ่งไปประจำทีจ่ ะพิจำรณำอนุมัติใหเ้ บิกจ่ำยในลกั ษณะเหมำจ่ำยได้ตำมควำมจำเป็นเหมำะสม

34

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ
กฏหมายและระเบียบ
● ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ.2553

 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2553
 ประกำศกรมสุขภำพจิต เรื่องมำตรกำรประหยัดในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2559

35

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
► รำยจ่ำยที่กำหนดให้จ่ำยในกำรบริหำรงำนประจำตำมอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร
► รำยจ่ำยที่เปน็ ผลสบเนื่องจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กำหนดในแผนงบประมำณ
► รำยจ่ำยทีเ่ กิดจำกภำรกิจที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะรัฐมนตรี

ให้เบิกจ่ายจากงบดาเนินงานในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
หรืองบรายจ่ายอืน่ ใด ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกนั

การเบิกจ่าย
ค่ำใช้จ่ำยใดที่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีหรือหนังสือเวียนของ
กระทรวงกำรคลังกำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยตำมรำยกำร และ อัตรำที่
กำหนดไว้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรทีจ่ ะสำมำรถเบิกจ่ำยตำมระเบียบนีจ้ ะต้องเป็น
รำยจ่ำยที่ไม่มกี ฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหรือรำยกำรที่กระทรวงกำรคลัง
อนุมัติให้จ่ำยในเรื่องนั้นๆ ไว้แล้วเท่ำนั้น

หมวด ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เบิกตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
2.ค่าตอบแทนที่หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายได้ตามความจาเป็นเหมาะสม ประหยัด
ค่ำตอบแทนล่ำม
ค่ำตอบแทนแปลหนังสือ เอกสำร
ค่ำตอบแทนในกำรจัดเก็บข้อมูล สำรวจข้อมูล
เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่ปฏิบัตงิ ำนตำมหน้ำที่ ไม่ให้รบั ค่ำตอบแทน

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ.2553
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หมวดค่าใช้สอย
ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ให้หวั หน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความจาเป็น
เหมาะสม ประหยัดและเพื่อประโยนช์ของส่วนราชการ ตาม ที่กระทรวงการคลังกาหนด
หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/ว.96 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2553
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำร ระหว่ำงกำรรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรรับเสด็จ ส่งเสด็จ
พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระบรมวงศำนุวงศ์
(2) ค่ำจ้ำงเอกชนดำเนนิ งำนของส่วนรำชกำร
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ หรือกำรประชำสัมพันธ์งำนของส่วนรำชกำร
(4) ค่ำพำนพุ่มดอกไม้ พำนประดับพุ่มดอกไม้ พำนพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวย ดอกไม้พวงมำลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ หรือพวงมำลำสำหรับวำงอนุสำวรีย์ หรือใช้ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ ในวโรกำส
ต่ำงๆ ค่ำหรีด หรือพวงมำลำ สำหรับสักกำระศพผู้ที่เคยให้ควำมช่วยเหลือหรือเป็นผู้ เคยทำประโยชน์ ให้แก่
ประเทศ หรือส่วนรำชกำรจนเป็นทีป่ ระจักษ์ชัด ให้เบิกจ่ายในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร และให้หมำยรวมถึงกำรประชุมรำชกำรทำงไกลผ่ำน ดำวเทียม เช่น
ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่มค่ำอำหำรในกรณีที่มกี ำรประชุมคำบเกี่ยวมื้ออำหำรและ จำเป็นต้องจดั ค่ำเช่ำห้อง
ประชุมค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น
(6) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ สำหรับกรณีหน่วยงำนอื่น หรือ บุคคลภำยนอก เข้ำดูงำน หรือเยี่ยมชมส่วน
รำชกำร หรือกรณีกำรตรวจเยี่ยมหรือตรวจรำชกำรตำมภำรกิจปกติของบุคลำกรภำยในส่วนรำชกำร กำร
แถลง ข่ำวของสว่ นรำชกำร กำรมอบเงินหรือสิ่งของบริจำค
(7) ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนรำชกำร ทีเ่ กิดจำกกำรเสื่อมสภำพหรือ ชำรุดเสียหำยจำกกำร ใช้งำนปกติ
ค่ำซ่อมแซมทรัพ ย์สินของส่วนรำชกำรที่ ได้รับ ควำมเสียหำย ซึ่งมิได้เกิดจำกกำร เสือ่ มสภำพหรือชำรุด
เสียหำย จำกกำรใช้งำนปกติ เมื่อส่วนรำชกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวแล้ว ให้ ดำเนินกำรหำผู้รบั ผิดทำงละเมิด
ตำมกฎหมำยและระเบียบว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
(8) ค่ำของขวัญหรือของทีร่ ะลึกที่มอบให้ชำวต่ำงประเทศ กรณีเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ชั่วครำว กรณี
ชำวต่ำงประเทศเดินทำงมำประเทศไทย เบิกในนำมส่วนรำชกำรเป็นส่วนรวม ค่ำของขวัญ หรือของทีร่ ะลึก
ที่มอบให้ กรณีหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือส่วนรำชกำร หรือกรณีกำรเยี่ยมชม ส่วนรำชกำรเบิกในนำม
ส่วนรำชกำรเป็นส่วนรวม
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(9) ค่ำโล่ ใบประกำศเกียรติคุณ ค่ำกรอบใบประกำศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรำงวัลของทีร่ ะลึก สำหรับข้ำรำชกำร
หรือลูกจ้ำงประจำทีเ่ กษียณอำยุ หรือผู้ให้ควำมช่วยเหลือหรือควรได้รับกำรยกย่องจำก ทำงรำชกำร (10)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำเว็บไซต์และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำเว็บไซต์
(11) ค่ำธรรมเนียมในกำรคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสำรพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือค่ำ บัตรโดยสำรที่
ไม่สำมำรถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนกำรเดินทำงไปรำชกำร กรณีส่วนรำชกำรสั่งให้งด หรือเลือ่ นกำร
เดินทำงไปรำชกำร และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงได้ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจำกตัว
ผู้เดินทำงเป็นเหตุ
(12) ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใช่ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ตำมข้อ 18 (5) ของระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร
(13) ค่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตของผูเ้ ดินทำงไปรำชกำรเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
(14) ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้สถำนที่ชั่วครำวของส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(15) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประดับ ตกแต่งอำคำรสถำนที่ของส่วนรำชกำร
(16) ค่ำบริกำร หรือค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อำจเป็นพำหะนำโรคร้ำยมำสู่คน และให้
หมำยควำมรวมถึงกำรกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อรำ ตำมส่วนรำชกำรหรือบ้ำนพักที่ทำงรำชกำร จัดไว้ให้
(17) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำอำหำรสำหรับผู้ป่วยสำมัญ ผูป้ ่วยโรคเรื้อนของสถำนบริกำรของส่วน รำชกำร หรือ
สำหรับผู้ถูกควบคุม คุมขัง กักขัง คุมควำมประพฤติ หรือผู้ทถี่ ูกใช้มำตรกำรอื่นใด อันมี ลักษณะเป็นกำรจำกัด
สิทธิเสรีภำพซึง่ ต้องหำว่ำกระทำควำมผิด หรืออำหำรนม อำหำรเสริมสำหรับเด็ก ที่อยู่ในกำรสงเครำะห์ของ
ทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนของทำงรำชกำร
(18) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นสมำชิก หรือกำรจัดซื้อหนังสือ จุลสำร วำรสำรหนังสือพิมพ์ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้
ในรำชกำรโดยส่วนรวม
(19) ค่ำบริกำรในกำรกำจัดสิ่งปฏิกลู จัดเก็บขยะของส่วนรำชกำรค่ำบริกำรในกำร กำจัดสิ่งปฏิกลู บ้ำนพกั ของทำง
รำชกำรกรณีไม่มีผู้พกั อำศัย
(20) ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำบริกำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัตริ ำชกำรสำหรับรถยนต์ของ ส่วนรำชกำรตำม
ระเบียบว่ำด้วยรถรำชกำรซึ่งส่วนรำชกำรได้มำโดยวิธีกำรซื้อ กำรยืม หรือรับบริจำค/ได้รับ ควำมช่วยเหลือจำก
รัฐบำลต่ำงประเทศ/องค์กำรระหว่ำงประเทศ และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วน รำชกำรนั้น กำรเช่ำ หรือ
รถส่วนตัวของข้ำรำชกำรผู้เลือกรับเงินค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจำตำแหน่งสำหรับ
ข้ำรำชกำรผู้มีสทิ ธิได้รับรถประจำตำแหน่งที่ได้จัดหำมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
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(21) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดผลิตรำยกำร และถ่ำยทอดทำงสถำนีโทรทัศน์และวิทยุ
(22) ค่ำพำหนะกรณีได้รบั มอบหมำยให้เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ซึ่งส่วนรำชกำรไม่สำมำรถจัด รถยนต์
ส่วนกลำงให้ได้
(23) ค่ำตรวจสอบเพื่อกำรรับรองระบบกำรทำงำนหรือมำตรฐำนกำรทำงำน
(24) ค่ำระวำง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของส่วนรำชกำรยกเว้น ค่ำระวำงบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑ์ในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(25) ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้พัสดุที่ยมื จำกหน่วยงำนอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติรำชกำรกรณี จำเป็นเร่งด่วน
เป็นกำรชัว่ ครำว
(26) ค่ำตรวจร่ำงกำยของบุคลำกรเพื่อตรวจหำสำรกัมมันตภำพรังสี และเชื้อเอชไอวี จำกกำร ปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล ที่ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจำ ที่จะใช้
สิทธิเบิกจ่ำยตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล
(27) ค่ำรกั ษำพยำบำลและคำ่ ตรวจสุขภำพสัตว์ สำหรับหน่วยงำนที่มีภำรกจิ ปกติในกำรดูแลสัตว์

ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่าย

1) ค่ำจัดทำสมุดบันทึก สมดุ ฉีก หรือของชำรว่ ย เนือ่ งในโอกำสต่ำงๆ
2) ค่ำจัดพิมพ์ ค่ำจัดส่ง คำ่ ฝำกส่งเป็นรำยเดือน สำหรับบัตรอวยพรในเทศกำลต่ำงๆ และค่ำจัดพิมพ์ นำมบัตรให้กับ
บุคลำกรภำยในส่วนรำชกำร
3) ค่ำพวงมำลัย ดอกไม้ ของขวญ
ั หรือของเยีย่ มผู้ปว่ ย เพื่อมอบให้กบั ส่วนรำชกำรหน่วยงำนของรัฐ
หน่วยงำนเอกชน บุคคล เนื่องในโอกำสต่ำง ๆ
4) ค่ำทิป
5) เงินหรือสิ่งของบริจำค
6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิกำร หรือกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรภำยในส่วนรำชกำร
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
กฏหมายและระเบียบ
► ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2550
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 436 ลว. 18 ธันวำคม 2550 กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2550
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นิยาม
เงินตอบแทน หมำยถึง เงินทีจ่ ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ปกติโดยลักษณะส่วนใหญ่
ต้องปฏิบัตงิ ำนในและนอกที่ตั้งสำนักงำนและได้ปฏิบัตงิ ำนนัน้ นอกเวลำรำชกำรหรือโดยลัก ษณะงำนปกติ
ต้องปฏิบัติง ำนในลัก ษณะเป็นผลัดหรือ กะและได้ ปฏิบัติงำนนั้นนอกผลัดหรือกะของตน

การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการต้องได้รบั อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณหรือผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมาย ก่อน การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

อัตราการเบิกค่าตอบแทน
วันปฏิบัติงาน

จานวนชั่วโมงปฏิบตั ิงาน

อัตราค่าตอบแทน : ชั่วโมง

วันทำกำรปกติ

ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง

50 บำท

วันหยุดรำชกำร

ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง

60 บำท

หมายเหตุ

1. กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหลำยช่วงเวลำภำยในวันเดียวกัน ให้นับเวลำทุก
ช่วงเวลำรวมกันเพื่อเบิกเงินตอบแทนสำหรบั วันนั้น เช่น กรณีพนักงำนขับรถยนต์
2. กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัตงิ ำนกรณีมีผปู้ ฏิบัติงำนร่วมกันหลำยคนให้คนใดคนหนึง่ เป็น
ผู้รบั รองกำรปฏิบัติงำนหำกปฏิบัติงำนเพียงคนเดียวให้ผปู้ ฏิบัติงำนนั้นเป็นผูร้ ับรองตนเอง

การปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ เบิกเงินตอบแทนไม่ได้
► กำรอยู่เวรรักษำกำรณ์ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ
► กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ไม่เต็ม จำนวนชั่วโมง
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ภาคผนวก
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มาตรการประหยัดในการเบิกจ่าย
ตำมประกำศกรมสุขภำพจิต ลงวันที่ 29 มกรำคม 2557 เรือ่ งมำตรกำรประหยัดใน กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยตำม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 นั้น กรมสุขภำพจิตเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำย เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร ของกรมสุขภำพจิต เกิดควำมคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับสภำวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยใน ปัจจุบัน จึงประกำศให้หน่วยงำนในสังกัดถือปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดในกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
1. ยกเลิกประกาศ “มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2557
2. ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ / ประเภทอำนวยกำรระดับสูง / หรือตำแหน่งทีเ่ ทียบเท่ำ เบิกค่ำโดยสำรเครื่องบินใน ประเทศในอัตรำ
ชั้นประหยัด นอกเหนือจำกนี้ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร
*หมำยเหตุ ประเภทบริหำร : ระดับสูง และ ระดับต้น ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 มำตรำ 27(2)
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รายการ
ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
ค่ำอำหำร

สถานที่ราชการ
35 บำท
150 บำท

สถานที่เอกชน
80 บำท
400 บำท (กรณีจัดอำหำรมือ้ เดียว)

* กรณีเลี้ยงเกิน 1 มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรำตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน กำรฝึกอบรม กำรจัด
งำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม

รายการ
อำหำรว่ำงและเครื่องดืม่
ค่ำอำหำร

สถานที่ราชการ
35 บำท
120 บำท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2560
ประกำศ ณ วันที่ 23 ธันวำคม 2559
(ลงชื่อ) น.ต. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
อธิบดีกรมสุขภำพจิต

สถานที่เอกชน
80 บำท
300 บำท
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ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖ / ว ๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๕๐ เรื่องหลักเกณฑ์
กำรเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นต้องจ่ำย เนื่องในกำรเดินทำงไป
รำชกำร นั้น
กรมสุขภำพจิต เห็นควรกำหนดอัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะรับจ้ำงของหน่วยงำนใน สังกัดกรมสุขภำพจิต
ให้เป็นไปในอัตรำเดียวกัน ดังนี้

จาก

ถง

จ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละ

•

กรมสุขภำพจิต

•

สนำมบินสุวรรณภูมิ

500 บำท

•

สนำมบินสุวรรณภูมิ

•

กรมสุขภำพจิต

550 บำท

•

กรมสุขภำพจิต

•

สนำมบินดอนเมือง

270 บำท

•

สนำมบินดอนเมือง

•

กรมสุขภำพจิต

320 บำท

•

กรมสุขภำพจิต

•

สถำนีขนส่งหมอชิต

220 บำท

•

กรมสุขภำพจิต

•

สถำนีขนส่งสำยใต้

280 บำท

•

กรมสุขภำพจิต

•

สถำนีรถไฟหัวลำโพง

340 บำท

•

กรมสุขภำพจิต

•

สถำนีรถไฟบำงซื่อ

240 บำท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2560
ประกำศ ณ วันที่ 23 ธันวำคม 2559
(ลงชื่อ) น.ต. บญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
อธิบดีกรมสุขภำพจิต
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ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ตำมประกำศกรมสุขภำพจิต เรื่อง มำตรกำรประหยัดในกำรเบิกค่ ำใช้จ่ำยในกำรจัด ฝึกอบรม ฉบับ
ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2558 ขอให้งดกำรจัดซื้อ วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ เช่น ปำกกำ สมุด ดินสอ และกระเป๋ำ
เอกสำรในโครงกำรจัดฝึกอบรมนั้นเพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัด ฝึกอบรมของกรมสุขภำพจิต เกิดควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนกับเครือข่ำย จึงขอยกเลิกมำตรกำร ประหยัดในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม ฉบับ
ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2558 และกำหนดหลักเกณฑ์ ใหม่ ดังนี้
ค่ำกระเป๋ำ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรในโครงกำรอบรมจ่ำยจริงไม่เกิน อัตรำใบละ 100 บำท เพื่อ ให้
หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิตถือปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2560
ประกำศ ณ วันที่ 23 ธันวำคม 2559
(ลงชื่อ) น.ต. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
อธิบดีกรมสุขภำพจิต
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สรุปแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๓
และประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน๒๕๕๗

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรณีจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่ผรู้ ่วมประชุม แต่ไม่รวมถึงประชุมคณะกรรมกำรกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1. กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมขององค์ประชุม
ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผูร้ ่วมประชุมทัง้ หมดอยู่ในรำชอำณำจักรขณะทีม่ ีกำรประชุม
2. ผู้ร่วมประชุม หมำยควำมรวมถึง กรรมกำร อนุกรรมกำร เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร ของ
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร
3. ไม่ใช้บังคับแก่ กำรประชุมเพื่อดำเนินกำรกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำร รำชกำรท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจองค์กรมหำชน และหน่วยงำนอื่นของรัฐ (สรุปเฉพำะที่เกี่ยวกับส่วนรำชกำร กรมสุขภำพจิต)
4. กำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม จะส่งโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ และผู้
มีหน้ำทีจ่ ัดกำรประชุมต้องจัดเก็บสำเนำหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้ เป็นหลักฐำน โดยจะ
จัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
5. ผู้มีหน้ำทีจ่ ัดประชุม
5.1 จัดให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมแสดงตนเพือ่ ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนร่วมกำรประชุม
5.2 จัดทำรำยงำนกำรประชุมเป็นหนังสือ
5.3 จัดให้มีกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ และให้ถือเป็นส่วนหนึง่ ของรำยงำนกำรประชุม
6. กำรจ่ำยเบี้ยประชุมให้แก่ผรู้ ่วมประชุม ให้ใช้ใบสำคัญรับเงินฉบับจริง หรือกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ
KTB Corporate Online ตำมที่ระเบียบกำหนด
7. ให้ถือว่ำกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งขำตินี้ เป็น กำรประชุม
โดยชอบด้วยกฎหมำย
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การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับบุคคลภายนอก
การเทียบตาแหน่งบุคคลภายนอกกับตาแหน่งข้าราชการ
(1) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค.0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2551
(2) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค.0406.6/ว 105 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2551
(3) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค. 0406.6/ว 49 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2553
ตาแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
- เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง
1. นำยกรัฐมนตรี
2. รองนำยกรัฐมนตรี
3. รมต.ว่ำกำรกระทรวง, รมต.ประจำสำนักนำยกรัฐมนตรีและรมต. ว่ำกำรทบวง
4. รมช.ว่ำกำรกระทรวง, ทบวง
5. ที่ปรึกษำ นำยก, รองนำยก, รัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนำยก
6. เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
7. รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง
8. โฆษกประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
9. ที่ปรึกษำประธำนรัฐสภำและที่ปรึกษำรองประธำนรัฐสภำ
10. ที่ปรึกษำประธำนวุฒสิ ภำ ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ที่ปรึกษำรองประธำนวุฒสิ ภำ และที่ปรึกษำรอง
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
ตาแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
- เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหาร ระดับต้น
1. รองโฆษกประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
2. เลขำนุกำรรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
3. เลขำนุกำรรมต.ว่ำกำรกระทรวง และเลขำนุกำรรมต.ว่ำกำรทบวง
4. เลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ เลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ เลขำนุกำร ประธำนวุฒิสภำ เลขำนุกำรประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร เลขำนุกำรรอง ประธำนวุฒสิ ภำ และเลขำนุกำร รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
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เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ประเภทผู้อานวยการ ระดับต้น

1. ประจำสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
2. ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง และผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรทบวง
3. เลขำนุกำรผู้นำฝำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร

► หัวหน้ำข่ำวหรือบรรณำธิกำรคอลัมน์นสิ ต์ เทียบเท่ำ ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
► นักข่ำว หรือนักประชำสัมพันธ์ เทียบเท่ำ ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร

► ลูกจ้ำงทุกประเภท เทียบเท่ำ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
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ตาแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่น
ผูด้ ารงตาแหน่ง

เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงหวัด
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ประธำนสภำเทศบำลนำยกเทศมนตรี
ประธำนสภำเมืองพัทยำ
นำยกเมืองพัทยำ
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองประธำนสภำ
เทศบำล รองนำยกเทศมนตรี
รองประธำนสภำเมืองพัทยำ
รองนำยกเมืองพัทยำ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง นอกเหนือจำกข้อ 1 และ ข้อ
2

ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง

ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น

ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร

ตาแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตาแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระดับ 1 - 2
ระดับ 3 - 5
ระดับ 6 - 7
ระดับ 8
ระดับ 9
ระดับ 10

เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
ประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน
ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
ประเภทบริหำร ระดับสูง
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พนักงานรัฐวิสาหกิจซ่งดารงตาแหน่ง
1. ผู้ว่ำกำร ผู้อำนวยกำร และผูจ้ ัดกำร
2. กรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรี
3. ประธำนที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี หรือประธำนที่
ปรึกษำรัฐมนตรี
4. รองผู้ว่ำกำร และผู้ช่วยผู้ว่ำกำร
5. ผู้อำนวยกำรฝ่ำย และผู้ช่วยอำนวยกำรฝ่ำย
6. ที่ปรึกษำรัฐมนตรีซึ่งมิได้มีตำแหน่งกำหนดไว้และ
ไม่ได้รับเงินเดือน
7. กำนัน
8. ผู้อำนวยกำรกอง(หัวหน้ำกอง)และผู้ช่วย
ผู้อำนวยกำรกองหัวหน้ำแผนก และผู้ชว่ ยหัวหน้ำแผนก
9. ประจำแผนก และหัวหน้ำหมวด
10. ผู้ใหญ่บ้ำน
11. แพทย์ประจำตำบล สำรวัตรกำนัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ฝ่ำยรักษำ
ควำมสงบ และกรรมกำรหมู่บ้ำนที่มิใช่ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนหรือแพทย์ประจำตำบล

พนักงานราชการ
1. กลุ่มงำนบริกำรและกลุ่มงำนเทคนิค
2. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
3. กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ
- เริ่มรับรำชกำร – 9 ปี
- 10 – 17 ปี
- กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะผูท้ ี่ได้รับค่ำตอบแทนใน อัตรำ
สูงสุดของบัญชีอัตรำค่ำตอบแทน
4. กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ
- เริ่มรับรำชกำร – 4 ปี
- 5 – 10 ปี
- 10 ปีขึ้นไป
- ผู้ที่ได้รับค่ำตอบแทนในอัตรำสูงสุดของบัญชี อัตรำ
ค่ำตอบแทน

เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน
ประเภทบริหำร ระดับสูง

ประเภทบริหำร ระดับต้น
ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น

ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส
ประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน

เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัตงิ ำน
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร ประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ ประเภทวิชำกำร ระดับ
เชี่ยวชำญ

ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
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ข้อแตกต่างของการประชุมราชการและการฝึกอบรม
การประชุมราชการ

การอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร

1. ไม่ต้องเขียนโครงกำร

1. ต้องเขียนโครงกำรหรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ

2. เบิกค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553

2. เบิกค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และ

3. ไม่มีค่ำสมนำคุณวิทยำกร
4. ผู้เข้ำประชุมเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป รำชกำร

กำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

ตำม พรฏ. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป รำชกำร โดย
• ค่ำเบี้ยเลี้ยงเบิกตำมสิทธิ (ไม่หักมือ้ อำหำร)
• ค่ำที่พักเบิกเท่ำที่จ่ำยจริง หรือ เบิกเหมำจ่ำย

3. เบิกค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้
4. เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงตำมสิทธิ
(แต่ต้องหักมื้ออำหำรตำมทผูจ้ ัดจัดอำหำรให้)

ได้ ตำมอัตรำที่ กระทรวงกำรคลังกำหนด

5. ค่ำที่พักเบิกตำมระเบียบอมรมและต้องเบิกจ่ำย
จริง โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน และ FOLIO
ประกอบกำรเบิก (เบิกเหมำจ่ำยไม่ได้)
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(ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
สัญญาเงินยืมเลขที่…………………………………………………วันที…
่ …………………………………..........
ชื่อผู้ยืม……………………………………………………………...จานวนเงิน………………………………………..บาท
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
.................(1)...................................
(2) วันที่..........เดือน..................พ.ศ.................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เรียน ...................(3).........................
ตามคาสั่ง / บันทก ที่ ...............(4).............. ลงวันที่.............(5)……………………...ได้อนุมัติให้
ข้าพเจ้า..........................(6)...................................... ตาแหน่ง.........................................................................
สังกัด..........................(7)..............................พร้อมด้วย...............(8) ..............................................................
เดินทางไปปฏิบัติราชการ.....................(9)........................................................................................................
โดยออกเดินทางจาก ( ) บ้านพัก ( ) สานักงาน ( ) ประเทศไทยตั้งแต่วันที่.....เดือน...(10)....พ.ศ.....เวลา…….น.
และกลับถง ( ) บ้านพัก ( ) สานักงาน ( ) ประเทศไทย วันที่..........เดือน......(11)......พ.ศ.......เวลา………… น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้….……(12)…………วัน ชั่วโมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ประเภท..............(13)................จานวน..........(14) .............
วัน รวม...........(15) บาท
ค่าเช่าที่พัก..................(16).....................................จานวน........(17) ..............วัน รวม...........(18) บาท
ค่าพาหนะ................................................(19).............................................. .............รวม...........(20). บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น............................................(21)........................................................... รวม...........(22). บาท
รวมทั้งสิ้น...............(23). บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร)......................................(24)............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงและหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
จานวน.......(25)………….ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ................(26). ผู้ขอรับเงิน
(.........................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
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-2–
ได้รับหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ำยได้
ลงชื่อ............................................................
(..............................................................)
ตำแหน่ง.......................................................
วันที่............................................................

(

อนุมัติให้จ่ำยได้

ลงชื่อ............................................................
(..............................................................)
ตำแหน่ง.......................................................
ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมสุขภำพจิต
วันที่............................................................

ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จำนวน
) ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว

บำท

ลงชื่อ…………………………………….……….. .ผู้รับเงิน
ลงชื่อ…………………………………….………….ผู้จ่ำยเงิน
(
)
(…………………….……………………………………..)
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่……….........................…………………..……………
วันที่……….........................…………………..……………
จำกเงินยืมตำมสัญญำเลขที…่ …………………..………………วันที่……………………………….…….………………….………………..
หมายเหตุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
คำชี้แจง 1. กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมฉบับเดียวกัน หำกระยะเวลำในกำรเริ่มต้นและ
สิ้นสุดกำรเดินทำงของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ให้แสดงรำยละเอียดของวันเวลำที่ แตกต่ำงกันของ
บุคคลนั้นในช่องหมำยเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผูล้ งลำยมือชื่อผูร้ ับเงินและวันเดือนปีที่รบั เงิน
กรณีที่มกี ำรยืม เงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขทีส่ ัญญำยืมและวันทีอ่ นุมัติเงินยืมด้วย
3. กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลำยมือชื่อในช่องผูร้ ับเงิน ทัง้ นี้ให้ผู้มสี ิทธิ
แต่ละคนลงลำยมือชื่อผูร้ ับเงินในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ส่วนที่ 2)
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คาอธิบาย การกรอกใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
(1.) สถำนที่ทเี่ ขียนรำยงำนกำรเดินทำง เมื่อได้ เดินทำง
ไปปฏิบัติงำนแล้ว
(2) วันเดือนปี ที่เขียนรำยงำนกำรเดินทำง
(3) หัวหน้ำส่วนรำชกำร (อธิบดี)
(4) คำสั่ง หรือ บันทึกอนุมัติ/อนุญำตให้ไปรำชกำร
(5) วันที่ผู้มีอำนำจอนุมัติ/อนุญำต (วันทึ่ลงนำม)
(6) ตำแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
(7) ชื่อหน่วยงำน
(8) กรณีทเี่ ดินทำงเป็นหมู่คณะระบุชื่อผู้เดินทำง หรือ
ระบุ “พร้อมคณะ”
(9) สถำนที่ ที่ไปรำชกำร และเรื่องที่ไปรำชกำร
(10) วันเดือนปีเวลำเดินทำงจำกบ้ำนพัก/ สำนักงำน
(11) วันเดือนปี เวลำ ที่กลับถึงบ้ำนพัก / สำนักงำน
(12) จำนวนวันและชั่วโมง ที่ไปรำชกำร
(13) ระบุประเภทและอัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ก
หรือ ประเภท ข)
(14) จำนวนวันที่มีสิทธิได้ค่ำเบี้ยเลี้ยง
(15) จำนวนเงินทีม่ ีสทิ ธิได้รับค่ำเบี้ยเลี้ยง
(16) ระบุอัตรำที่พกั ที่ได้รบั
(17) จำนวนวันที่มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำที่พกั
(18) จำนวนเงินทีม่ ีสทิ ธิเบิกค่ำเช่ำที่พัก
(19) ประเภทค่ำพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำง
(20) จำนวนเงินค่ำพำหนะที่เบิก
(21) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เบิก (ระบุรำยกำร) เช่น ค่ำผ่ำน
ทำงพิเศษ ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
(22) จำนวนเงินทีเ่ บิกค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
(23) จำนวนเงินรวมที่ขอเบิกทัง้ สิ้น
(24) จำนวนเงินรวมที่ขอเบิกเป็นตัวอักษร
(25) จำนวนหลักฐำนที่ใช้ขอเบิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน ,
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111.)

(26) ชื่อ-สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
(27) ลำยมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง ของเจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยในกำรตรวจหลักฐำน
(28) วันเดือนปี ที่เจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงินตรวจหลักฐำน
(29) ลำยมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตำแหน่งผู้มอี ำนำจ
อนุมัติ
(30) วันเดือนปี ที่ผมู้ ีอำนำจอนุมัติ
(31) จำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป รำชกำรที่
ได้รับเงินจริง
(32) จำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป รำชกำรที่
ได้รับเงินจริง เป็นตัวอักษร
(33) ลำยมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตำแน่งของผู้รบั เงิน
(34) วันเดือนปี ที่ได้รับเงิน
(35) ลำยมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตำแหน่งของ เจ้ำหน้ำที่
ที่ทำหน้ำทีจ่ ่ำยเงิน
(36) วันเดือนปี ที่จ่ำยเงิน
(37) ระบุสัญญำเลขที่ (กรณียืมเงิน)
(38) ระบุวันทีท่ ี่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน
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จัดทาโดย

กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มภารกิจอานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

