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คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
 

จัดท ำ ขึ ้น เ พื ่อ ใ ห ้ผู ้ป ฏิบ ัต ิง ำ น ใช้  เ ป ็น แนว ทำ ง ในก ำ ร ป ฏิบ ัติง ำนก ำ ร เ บิ ก จ ่ำ ย เ ง ิน

เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติง ำนนอก เ วลำรำชกำร  ค่ำ ใช้จ่ำยบริห ำร งำนของส่วน รำชกำร  ให้ถูกต้อ ง                 

เกิดประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนของส่วนรำชกำร  

สถำบันพัฒ นำก ำ ร เ ด็ก ร ำชนครินท ร์  จึง ไ ด้ป รับ ป รุง คู ่มือ ก ำ ร ปฏิบ ัติง ำน  ขึ ้น ให ม่                    

ให้สอดคล้องกับกำร เปลี่ยนแปลงของกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบัง คับและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องต่ำง  ๆ 

ร ว มถึง ม ำต ร ก ำ ร ป ร ะห ยัด ค่ำ ใ ช้จ ่ำ ย ขอ ง ก ร ม สุข ภำ พจ ิต  เ พื ่อ ส ร ้ำ ง  ค วำ ม รู ้  คว ำม เ ข ้ำ ใ จ แ ล ะ                     

ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรของกำร  เบิกจ่ำยเงินให้ เป็นไปอย่ำงถูกต้องและ          

ไปในแนวทำงเดียวกัน  

คณะผู้จัดท ำ  หวังเป็นอย่ำงยิ่ ง ว่ำ  คู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินนี้จะ  เป็นประโยชน์

ต่อกำ รปฏิบัติ ง ำนของเ จ้ำหน้ำ ที่ ผู้ปฏิบัติ ง ำนด้ำนก ำร เ งินของหน่วย งำน  สถำบันพัฒนำกำ ร เด็กรำ ชนครินทร์

ตลอดจนผู้สนใจต่อไป  
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บุคลากรของรัฐ 

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา 

       กฎหมายและระเบียบ 

“ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ” 
 

>> ฉบับที ่ 1 พ.ศ. 2549 

>> ฉบับที ่2 พ.ศ. 2552 

>> ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2555 
 

 

ค านิยาม 
 

 

หมำยถึง ข้ำรำชกำรทุกประเภท รวมทัง้พนักงำน ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร 

รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
 

 

 

 

หมำยถึง บุคลำกรของรัฐที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตำมระเบียบนี้

และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงำนและ เจ้ำหน้ำที่

รักษำควำมปลอดภัยด้วย 

 

เจ้าหน้าท่ี 

► ตัวอยา่ง ข้ำรำชกำรกำรเมอืง องค์กรมหำชน องค์กรอสิระ เจ้ำที ่อบจ. เจ้ำหน้ำที ่อบต. แต่ไม่รวมลูกจ้ำงจ้ำง

เหมำ สมำชิก อบจ. สมำชิก อบต. องคมนตรี สมำชิกสภำกรุงเทพ สมำชิกสภำเขต ที่มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

► ตัวอย่าง ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมา ในสัญญำจ้ำงตอ้งระบุกรณีมอบหมำยหน้ำที่เพิ่มใหร้่วมเป็นเจ้ำหน้ำที่ผูจ้ัด 

โครงกำรอบรมและสำมำรถเบิกค่ำจ้ำงเพิ่มในกรณีต้องเดินทำงไปจัดโครงกำรอบรม หำกไม่ได้ระบุไว้ ส่วนรำชกำรจะไม่ 

สำมำรถอนมุัติใหลู้กจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงเหมำเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมและเบิกค่ำจ้ำงเพิ่มได ้
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หมำยถึง บุคคลซึง่มิได้เป็นบุคลำกรของรฐั ได้รับแต่งตั้ง 

จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรผูจ้ัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศใหป้ฏิบัติงำน

ในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

 
 
 

หมำยถึง กำรอบรม กำรประชุมเชิงวิชำกำรหรือเชิง

ปฏิบัติกำรกำร สมัมนำทำงวิชำกำรหรือปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ 

กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกงำนหรือที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น 

 

ต้องมี โครงกำร หรอืหลักสูตร ช่วงเวลำจัดที่แน่นอน 

ต้องมี วัตถุประสงค์เพือ่พฒันำบุคคลหรือเพิม่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตงิำน 

ไม่ม ี กำรรบัปรญิญำ หรอืประกำศนยีบัตรวิชำชีพ 

ไม่ใช ่  หลักสูตรกำรเร ียนกำรสอน กำรศ ึกษำต ่อ 

ไม่ใช ่กำรประชุมหำรือ/ประชุมคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่ปฏบิตัิงานลกัษณะพเิศษ 

องค์ประกอบ 

► ตัวอย่าง พน ักงำนพ ิมพ ์ดีด พนักงำนบันท ึกข ้อมูล พน ักงำนแปล ล่ำม ผู ้จดบนัทึกสรปุประเด็นกำรประชุมระหว ่ำง 
ประเทศ เป็นต้น 
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การฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ประเภท 
 

 
ผู้เข ้าอบรมเกินก  ่งหน  ่ง เป็นบุคลำกรของรัฐซึง่เปน็ข้ำรำชกำร 

ตำแหน่งประเภทท่ัวไป : ระดบัทักษะพเิศษ 

วิชาการ : ระดับเช่ียวชำญ, ทรงคุณวุฒ ิ

อ านวยการ : ระดับสงู 

บริหาร : ระดับต้น, สูง 
 

 
ผู้เข้าอบรมเกินก ่งหน ่ง เป็นบุคลำกรของรัฐซึ่งเป็นข้ำรำชกำร 

ต าแหน่งประเภท ท่ัวไป : ระดับปฏิบัตงิำน , ช ำนำญงำน, อำวุโส 

วิชาการ : ระดับปฏิบัติกำร, ช ำนำญกำร, ช ำนำญกำรพเิศษ 

อ านวยการ : ระดับต้น 
 

 
ผู้เข้ำอบรมซึ่งเป็น บุคคลภายนอก เกินก ่งหน ่ง ของบุคลำกรของรัฐ 

 

       

        1. ประธำนในพิธีเปิด-ปิด แขกผูม้ีเกียรติและผู้ติดตำม               

 2. เจ้ำหน้ำที่

.  3. วิทยำกร 

           4. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

           5. ผู้ส ังเกตกำรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

    การฝึกอบรมประเภท ก 

การฝึกอบรมประเภท ข 

การฝึกอบรมบ ุคคลภายนอก 

บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
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ความหมายคือ บุคคลท่ีสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบน้ีได้แต่เฉพาะบุคคลตาม 5 ข้อน้ี เท่าน้ัน บุคคลอ่ืน

ท่ีมิได้มีสถานะเป็น 1 ใน 5 ข้อน้ี ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบน้ีได้ 

เช่น พนักงำนขับรถของวทยำกรไมสำมำรถเบกค่ำใช ้จ่ำยจำกโครงกำรฝกอบรมได้ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข ้นให้ส่วนราชการผู้จัดเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจากส่วนราชการ ต้นสังกัด ให้ท าได ้

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 

 

ค่าใช้จ่าย 15 รายการ (ตำมข้อ 8) 

(1). ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบักำรใช้และกำรตกแตง่สถำนที่จดัฝกึอบรม ( ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำเช่ำห้องประชุม/สถำนที)่ 

(2). ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด กำรฝึกอบรม (จ้ำงบริษัทท ำหน้ำที่เปิด-ปิดกำรฝึกอบรมหรือกำรแสดงในพิธีเปิด-ปิด) 

(3). ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 

(4). ค่ำประกำศนยีบัตร 

 

(5). ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพเ์อกสำรและสิง่พมิพ ์

(6). ค่ำหนงัสอืส ำหรับผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรม 

(7). ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร (ค่ำเช่ำระบบประชุมออนไลน)์ 
(8). ค่ำเช่ำอปุกรณ์ต่ำง ๆ  ในกำรฝึกอบรม 

(9). ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่งดืม่ (ตำมมำตรกำรประหยัดของกรมสุขภำพำจิต) 

(10). ค่ำกระเป๋ำหรือสิง่ที่ใช้บรรจเุอกสำรส ำหรบัผูเ้ข้ำรบักำรฝกึอบรม (ถุงผ้ำ กระเป๋ำ Handy Drive) 

(11). ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน (ค่ำของที่ระลึกให้กบัสถำนที่ดูงำน ไม่รวมค่ำเข้ำชม) 

(12). ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 

(13). ค่ำอำหำร 

(14). ค่ำเช่ำที่พกั 

(15). ค่ำยำนพำหนะ 

  ส่วนท่ี 2     ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

- ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น (ตำมข้อ 25) 

- ค่ำใช้จ ่ำยที่ผู้จัดอบรมไม่จดัให ้เบกิจ่ำยจำกหน่วยงำนต้นสงักัด 

กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ นอกเหนอืจำกที่ก ำหนด หรือ
ก ำหนดไว้แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร เจำ้ของงบประมำณขอท ำควำมตกลงกบักระทรวงกำรคลัง 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 ค่าใช้จ่ายส่วนราชการผู้จัด
ฝึกอบรม 

ข้อ(1) - (9) ให้ส่วนรำชกำรผู้จดักำรฝึกอบรมใช ้

ดุลพินิจเบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงโดยค ำนึงถงึ ควำม

จ ำเปน็เหมำะสมและประหยดั เพื่อประโยชน์ ของทำง

รำชกำร ยกเว้น 6 รำยกำร ข้อ (10) - (15) 

ต้องเบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่ก ำหนด 
 

ค่าลงทะเบียน ให้เบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง ในอัตรำ
ที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนผู้จัด ฝึกอบรมเรียก
เก็บ 

 

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

ประเภทของการอบรม บุคลากรของรัฐ 
อัตรา : ชั่วโมง 

มิใช่บุคลากรของรัฐ (เอกชน) 
อัตรา : ชั่วโมง 

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 

 

“กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้วิทยำกรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เป็นพิเศษ จะ

จ่าย ค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราท่ีก าหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

เจา้ของงบประมาณ และต้องขออนมุัติหลักกำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรสูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนด

ก่อนจัดโครงกำรฝกึอบรม พร้อมแนบประวัติวิทยำกรประกอบกำรพิจำรณำ” 

 

  วิทยากรเกินจ านวนท่ีก าหนด ให้เฉลี่ยจ่ายค่าตอบแทน โดยไม่เกินจ ำนวนเงินที่จ่ำยได้ตำม
หลักเกณฑ ์

 

 - ให ้นบัตำมเวลำท ่ีกำหนดโดย ไม่หัก เวลำท ่ีพักร ับประทำนอำหำรว ่ำงและเครือ่งดื่ม 

- ช่ัวโมงกำรฝึกอบรมต้องมีก ำหนดเวลำ ไม่น้อยกว่า 50 นาที 

-  กรณีไม่ถึง 50 นำท ีแต่ไม ่น้อยกว ่า 25 นาที  ให ้จ่ายได้ก ่งหน  ่ง   

 

 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

บรรยาย อภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ แบ่งกลุ่ม 

► ให้จ่ำยได้ไม่เกิน 

ช่ัวโมงละ 1 คน 

► จ่ำยได้ไมเ่กินช่ัวโมงละ 5 

คน รวมผู้ด ำเนินกำร อภิปรำย

หรอืสมัมนำแล้ว 

► แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ

► แบ่งกลุ่มอภิปรำย/สัมมนำ 

► แบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม 

จ่ำยได้ไมเ่กนิ กลุม่ละ 2 คน 

การนับช่ัวโมงการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

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

ค่าอาหาร (ตำมข้อ 15) 

 
 
 

อัตรา : คน : วัน 

ประเภทของการ
ฝกึอบรม 

จัดในสถานที่ราชการ จัดในสถานที่เอกชน 
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ 

ประเภท ก ไม่เกิน 700 
บำท 

ไม่เกิน 500 บำท ไม่เกิน 1,000 บำท ไม่เกิน 700 
บำท 

ประเภท ข และ
บุคคลภำยนอก 

ไม่เกิน 500 
บำท 

ไม่เกิน 300 บำท ไม่เกิน 800 บำท ไม่เกิน 600 
บำท 

 

  ปรบัเพิ่มอัตรำค่ำอำหำรกำรจัดฝกึอบรมในประเทศ ตำมมำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรบั

อัตรำค่ำแรงข้ันต่ ำ ป ี2556 ตำมหนังสือที ่กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกรำคม 2556                             

(ใช้อัตรำนี้ช่ัวครำวจนกว่ำจะมีหนังสือแจ้งยกเลิก)  
 
 

อัตรา : คน : วัน 

ประเภทของการ
ฝกึอบรม 

จัดในสถานที่ราชการ จัดในสถานที่เอกชน 
จัดครบทุกมือ จัดไม่ครบทุกมือ้ จัดครบทุกมือ จัดไม ่ครบทุกม ื ้อ 

ประเภท ก ไม่เกิน 850 
บำท 

ไม่เกิน 600 
บำท 

ไม่เกิน 1,200 
บำท 

ไม่เกิน 850 
บำท 

ประเภท ข ไม่เกิน 600 
บำท 

ไม่เกิน 400 
บำท 

ไม่เกิน 950 
บำท 

ไม่เกิน 700 
บำท 

 

  มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำแรงข้ันต่ ำปี 2556 ไม่ครอบคลุมถ งการ

เบกิค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมประเภทบคุคลภายนอกให้ไปใช้ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ

ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ตำมบัญชีหมำยเลข 1 แนบท้ำยระเบียบ 

 

 

 

 

 

  2. มาตราการบรรเทาผลกระทบจากการปรบัอตัราค่าแรงขั้นต่ า ป ี2556 

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

สังกัดถือปฏิบัติ ตำมประกำศกรมสุขภำพจิต ลงวันท่ี 23 ธันวำคม 2559 เอกสำรแนบท้ำย 1 

รายการ สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม 35 บำท 80 บำท 
ค่ำอำหำร 150 บำท 400 บาท (กรณีจัด

อำหำรมื้อเดียว) 

สรุป -  ค่ำอำหำรกำรจัดฝึกอบรม ประเภท ก และ ข ใช้ตาราง 2 ประเภท บคุคลภายนอก ใช้ตาราง 1 

โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดของกรมสุขภำพจิตด้วย 

 

 

 

 

  3. มาตรการประหยดักรมสุขภาพจิต “ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม” 

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2549 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 
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ฝึกอบรมประเภท ก 
อัตรา : ว ัน : คน 

ค่าห้องพัก เดี่ยว ไม่เกิน 2,000 บาท 

ค่าห้องพัก คู่ ไม่เกิน 1,100 บาท 

ฝึกอบรมประเภท ข 
และ บุคคลภายนอก 
 

ค่าท่ีพัก (ตำมข้อ 16) 

► ค่าท ี่พักตามระเบียบกำหนด บัญช ีหมายเลข 2 
 

    

ค่าห้องพ ัก เด ี่ยว ไม ่เกิน 1,200 บาท ค่า

ห้องพัก คู่ ไม่เกิน 750 บาท 

 

► มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ า ปี 2556 
ตำมหนังสือที ่กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกรำคม 2556 ไม่ปรับของกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ฝึกอบรมประเภท ก 
 

อัตรา : วัน : คน 
ค่าห้องพัก เดีย่ว ไม ่เกิน 2,400 บาท 

ค่าห้องพ ัก คู่ ไม ่เกิน 1,300 บาท 

ฝึกอบรมประเภท ข 
 

อ ัตรา : ว ัน : คน ค่า
ห้องพัก เดี่ยว ไม่เกนิ 1,450 บาท 

ค่าห้องพัก คู่ ไม่เกิน 900 บาท 

 การจัดท่ีพัก    กรณีผู้จัดอบรมจัดท่ีพักให้ 

อัตรา : ว ัน : คน 
 

อบรมประเภท ก 

ผู้เข้ารับการอบรม ► พักเดี่ยว 

ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที ่► พักเดี่ยวได้ 
- ระดับทักษะพิเศษ 
- ระดับเชี่ยวชำญ 
- ระดับทรงคุณวุฒิ 
- อ ำนวยกำรระดับสูง 

- บริหำรระดับต้น 
- บริหำรระดับสูง 
 

อบรมประเภท ข  และอบรมบุคคลภายนอก 

ผู้เข้ารับการอบรม ► พักคู่ 

ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที ่► พักคู่ 

- ระดับอำวุโส ลงมำ 

- ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ ลงมำ 
- อ ำนวยกำรระดับต้น 

► อบรมบคุคลภำยนอก ถ้ำผู้จัดไม่จัด ที่พักให้ ให้เบิก
ในลักษณะเหมำจ่ำยไม่เกินคนละ 500 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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ค่าพาหนะ (ตำมข้อ 17) 

 
► ยานพาหนะของส่วนราชการ  ให ้เบิกค่ำน้ำม ันเช้ือเพล ิงไดเ้ท่ำทจ่ำยจริง โดยให้ ปฏิบัติตำมระเบียบพสัด ุ                 

ที่ กค (กวจ.0405.2/ว119) ลงวันที ่7 มีนำคม 2561 

► ยานพาหนะประจ าทาง หรือ เช่าเหมายานพาหนะ เบิกจำ่ยได้เท่ำที่จ่ำยจรงิตำม ควำมจ ำเป็นและประหยัด 

ดังนี ้

อบรมประเภท ก             จัดยำนพำหนะตำมสทิธิของข้ำรำชกำร ต ำแหนง่ประเภทบรหิำร ระดับสูง 
 
 

 จัดยำนพำหนะตำมสิทธิของข้ำรำชกำร ต ำแหนง่ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
 
 

อบรมบุคคลภายนอก     จัดยำนพำหนะตำมสทิธิของข้ำรำชกำร ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน 
 
 

► กรณีเช่าเหมายานพาหนะของเอกชน ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ ด้วยกำรจัดซ ื้อจัด
จ้ำงและกำรบรหิำรพสดุภำคร ัฐ พ.ศ.2560 

 

ผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมและผูส้งัเกตกำรณ์ เปน็บุคลำกรของรัฐใหเ้บกิจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยจำกหน่วยงำนต้นสงักัด     

ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยใน กำรเดินทำงไปรำชกำร 
 

กำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงไป - กลับระหว่ำงที่อยู่ที่พักหรอืสถำนที่ ปฏิบัตริำชกำร ไปยงัสถำนทีจ่ัดอบรม 

ของผูเ้ข้ำร่วมอบรมและบคุคลอื่นๆ (ข้อ 10) ให้อยูใ่นดุลยพินิจของหัวหนำ้ส่วนรำชกำร (ข้อ 13) 

 
 

 
 
 

อบรมประเภท ข 

กรณีผู้จัดฝึกอบรม จัดยานพาหนะ 

กรณีผู้จัดฝึกอบรม ไม่จัดยานพาหนะให้ 

การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 

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

  
 

     กรณีบุคลากรของรัฐ 

นับเวลาการเด ินทางไปราชการ ตั ้งแตเ่วลาออกจากสถานท่ีอยู่  หรอืท่ีปฏิบ ัติ ราชการตามปกติ                  

จนกลับถ  งสถานท ี่อยู่  หร ือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ  (ข ้อ 18) 
 

วิธีนับ  ► ให้น ับ 24 ชม. เป็น 1 วัน  (เช ่น ออกจำกบำ้น 9 โมงว ันนี้–พรุ่งนี ้9 โมง นับ 1 ว ัน) 

► ถ้ำไม่ถึง 24 ชม. แต่ต้องเกิน 12 ช่ัวโมงข้ึนไป ให้นับเป็น 1 วัน 

(เช่น ออกจำกบ้ำน 7.30 กลบัถึงบ้ำน 20.00 = 12.30 ชม.) 

► ฝึกอบรม ไม่มีกำรเบกิจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน ให้น ำมื้ออำหำรที่ผู้จัดจัดใหม้ำหกั เบี้ยเลี้ยงที่ค ำนวณ

ได ้ในอัตรำมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง เหมำจ่ำยต่อวัน 

    
กรณีบ ุคคลภายนอก (ข ้อ 19) หำกส่วนรำชกำรที่จัดฝึกอบรม 

-  จัดอาหารให้ 2 มื้อ  เบกิจ่ำยค่ำอำหำรเหมำจ่ำย ได้ไม่เกินคนละ 80 บำท/วัน 

-  จัดอาหารให้ 1 มื้อ  เบิกจ่ำยค่ำอำหำรเหมำจ่ำย ได้ไม่เกินคนละ 160 บำท/วัน 

-  ไม่จัดอาหารให้ ท้ัง 3 มื้อ เบิกจ่ำยค่ำอำหำรเหมำจ่ำย ได้ไม่เกินคนละ 240 บำท/วัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เบี้ยเลี้ยงคิดยังไงนะ 

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 กำรฝึกอบรมที่มีวิทยำกรบรรยำยสดผ่ำน โปรแกรมออนไลน์ต่ำง ๆ โดย

ที่วิทยำกรสำมำรถโต้ตอบกบัผูเ้ข้ำรบักำรอบรมได้ หรือมีกำรสื่อสำรในลกัษณะสองทำง (ไม่ใช่กำรอบรมแบบ 

E-learning ที่ผู้รบักำรอบรมสำมำรถเข้ำเรียนได้ทุกเวลำ) 
 

การจัดฝกึอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
 

 
  ผู้จดัฝกึอบรมตอ้งขออนมุัติกำรจดัฝกึอบรมในรปูแบบ 

ออนไลน์และรูปแบบปกติระบุต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

  แนบโครงกำรที่ระบุรูปแบบกำรจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ และ

รูปแบบปกติ ก ำหนดกำร สถำนที่ เวลำ ที่ชัดเจน และ 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงั 

  กรณีมีรำยกำรเบิกค่ำวัสด ุได้แก่ แอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือ เจลล้ำงมือ หน้ำกำกอนำมัยเพื่อป้องกัน 

กำรแพร่ระบำดของเช้ือโรค ให้เบิกจ่ำยได้ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม และประหยัด 

ยกเว้น อุปกรณ ์เคร ื่องวัดอุณหภูมิทำงหน้ำผำก (ไม่ได้เปน็ว ัสดุที่ใช ้ในโครงกำรอบรม) 
 
 

 
 
 
 
 

 

ผู้จัดฝึกอบรมต้องบันทึกภำพหน้ำจอ (Capture, VDO ) ที่แสดงให้เห็นจ ำนวนผู้เข้ำรับกำร 
ฝึกอบรม ระยะเวลำ และกำรบรรยำยของวิทยำกร ฯ 

กำรเบิกค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำมำรถเบิกจ่ำยได้เฉพำะผู้ที่ เข้ำรับกำรฝึกอบรม ณ สถำนที่

ที่จัดอบรมและเข้ำฟังในห้องฝึกอบรมเท่ำนั้น 

กำรเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ตที่ด ำเนินกำรออนไลน์ สำมำรถเบิกจ่ำยได้ใน  รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร และต้องผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
 
 

วิธีด าเนนิการ 

หลักฐานการเบกิจ่าย 

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 
“ระเบ ียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด ้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝ ึกอบรม กำรจ ัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ” 

ฉบับที ่1 พ.ศ. 2549 

ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2552 

 ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2555 
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ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การจดัยานพาหนะ 
ให้ใช้ระเบียบฝึกอบรม ฯ (ข้อ 15 ข้อ 16 และ17) มาบังคับ ช้ 

การจ้างจัดงาน 

จัดงานแถลงข่าว 

  จัดกิจกรรมการประกวด/การแข่งขัน 

 

 

  
กำรจัดงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจปกต ิ ตำมนโยบำยของทำงรำชกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 หัวหน้ำสว่นรำชกำรเจ้ำของงบประมำณพิจำรณำอนุมัต ิให้เบิกจ่ำยไดเ้ท่ำทีจ่ ่ำยจริง ตำม
ควำมจ ำเป็น เหมำะสม ประหยัด (ข้อ 29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้ำงในกำรจัดงำนเป็น
หลักฐำนกำรจ่ำย  วิธ ีกำรให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคล ังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 
 

 

 
 

 

จดังานนิทรรศการ 

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส่วนราชการ 

จัดกิจกรรมอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

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 

>> หนังสือกระทรวงกำรคลงั ที่ กค 0409.6/ว102 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2548 

>> ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 

>> หนังสอืกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที ่16 กันยำยน 2553 เรื่อง รำยกำรค่ำใช้สอย            
ตำมข้อ 12  ของระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบกิค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร                    
พ.ศ. 2553 

>> ประกำศกรมสุขภำพจิต เรื่องมำตรกำรประหยัดในกำร 
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ความหมายของการประชุมราชการ 

การประชุมราชการ หมำยถึง กำรประชุมในเนื้องำนทีเ่กี่ยวข้องกับภำรกจิของส่วนรำชกำรเพื่อน ำ

ผลจำกกำรประชุมไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน หรอืประชุมพิจำรณำหำข้อยุติ ประสำนงำน แก้ไขปัญหำ

เฉพำะเรือ่งร่วมกัน กำรประชุมระหว่ำงส่วนรำชกำรกบัหน่วยงำนอื่น ทัง้นี ้ให้หมำยรวมถึงกำรประชุมรำชกำร

ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมด้วย 

● ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการท างาน 

● ประชุมชี้แจงแนวทางการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

● ประชุมช ี้แจงหลักเกณฑ ์หรือซักซ ้อมความเข ้าใจในระเบียบว ิธีปฏ ิบัติ 

 การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

● การประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

● การประชุมคณะท างานต่าง ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 

“หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายของส ่วนราชการเป็นผู้ใช ้ดลุยพินิจ พิจารณา

อนุมัติเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็นเหมาะสมและประหยัดเพ่ือประโยชน์ของ ทางราชการเป็นส าค ัญ 

ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รบั” 
 

 

  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 ค่าเช่าห้องประชุม  

  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น  

 

ค่าใช้จ่ายท ี่ต้อง ซื้อ จ้าง เช่า ตองด าเนินการตามระเบียบพ ัสด ุฯ               
 

 
 

ค่าอาหาร (กรณีประชุมคาบเกีย่วมื้ออาหาร) 

ตัวอย่าง 

อ้ำงอิง : ระเบ ียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ ส่วนรำชกำร พ.ศ.2553                                                  
[ข้อ 12 ค่ำใช้สอย]  ( กค 0406.4/ว 96 ลว 16 ก.ย. 53) และทแ ี่ ก ้ไข 
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อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
 

ตำมประกำศกรมสุขภำพจิต เรื่องมำตรกำรประหยัดในกำรเบกิค่ำใช้จำ่ย ลงวันท่ี 23 ธันวำคม 2559 
 

รายการ สถานท่ีราชการ สถานท่ีเอกชน 

อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม 35 บาท 80 บาท 

ค่าอาหาร 120 บาท 300 บาท 

หลกัฐำนกำรเบกิค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำรให้ใช้หลกัฐำนกำรจ่ำยเงินตำมระเบียบ ของ

ทำงรำชกำร โดยผูจ้ัดกำรประชุมเป็นผูร้ับรองกำรจัดประชุมและจ ำนวนผูเ้ข้ำร่วม ประชุมเพือ่ใช้เป็นหลกัฐำน

ประกอบกำรเบิกจ่ำย 

 
“ขอรับรองว่าได้มีการจัดประชุม ในวันท่ี.....เดือน.........พ.ศ........และได้เชิญผู้เขา้ร่วมประชุม จ านวน

.......คน โดยมีผู้เขา้ร่วมประชุม จ านวน.....คน” 

(ลงชื่อ) ................................ ผู้จัดประชุม 
 

 
 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

1) วำระหรือก ำหนดกำรประชุม 

2) หนังสือขออนุมัตจิัดประชุม 

3) ใบเสรจ็รับเงินค่ำอำหำร, ค่ำอำหำรว่ำง และเครือ่งดื่ม 

4) ลำยมือช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม โดยผู้จัด ประชุมรับรองกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้ำงอิง : ระเบ ียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ ส่วนรำชกำร พ.ศ.2553                                                  
[ข้อ 12 ค่ำใช้สอย]  ( กค 0406.4/ว 96 ลว 16 ก.ย. 53) และทแ ี่ ก ้ไข 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

กฎหมายและระเบียบ 

 

>> พระรำชกฤษฎีกำค ่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และที่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม (ฉบับท ่ี9) พ.ศ. 2560 

>> ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 

>> ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 

>> หนังสอืกระทรวงกำรคลัง ที ่ กค 0409.6/ว42 ลงวันที ่ 26 กรกฎำคม 2550 
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การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
  ลักษณะการเดินทาง  

1.ไปรำชกำรช่ัวครำว 
2. ไปรำชกำรประจ ำ 
3. กลบัภูมิล ำเนำ 

การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

ไปปฏิบัติรำชกำรนอกที่ตัง้ส ำนกังำนตำมค ำสั่ง 

กำรไปสอบคัดเลือก หรือรับกำรคัดเลือก 

เดินทำงไปช่วยรำชกำร ไปรักษำกำรในต ำแหนง่ รักษำรำชกำรแทน 

ข้ำรำชกำรประจ ำต่ำงประเทศระหว่ำงอยู่ในไทย 

กำรเดินทำงข้ำมแดนช่ัวครำวเพื่อไปปฎิบตัิรำชกำรในดินแดนต่ำงประเทศ 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทิธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

► ผ ู้เด ินทำงไปรำชกำรมีสทิธิเบ ิกค่ำใช้จ่ำยต้ังแต่วันท ี่ได ้รับอน ุมตัิให้เดินทำงและมีกำรเดินทำงจร ิง 

► ผู้เดินทำงไปรำชกำรมีควำมจ ำเป็นต้องเดินทำงล่วงหน้ำหรือไม่สำมำรถเดินทำงกลบัหลังเสร็จสิ้นกำร 

ปฏิบัตริำชกำรเพรำะเหตุส่วนตัวโดยไดร้บัอนมุัติใหล้ำกจิหรอืลำพักผ่อนและได้รบัอนุมัตใิหเ้ดินทำงส ำหรบั 

ช่วงเวลำดังกล่ำวจะมสีทิธิเบิกคำ่ใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงเมือ่มกีำรปฏิบัตติำมค ำสั่งทำงรำชกำรเรียบรอ้ยแล้ว 

การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

“ผู้เดินทำงไปรำชกำรขออน ุมัติระยะเวลำในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมควำมจำเปน็เหมำะสม  โดยให้อนุมัต ิครอบคลมุใน
วันที่เดินทำงไปและวันที่เดินทำงกลับไม่ว่ำจะเป็นภำรกจิของทำงรำชหรอืภำรกิจส่วนตัว พร้อมระบ ุสถำนทท ี่ที ่่เดินทำง
ไปรำชกำรจังหวัด และให้ครอบคล ุมถึงจ ังหว ัดที่เด ินทำงข้ึน-ลง ยำนพำหนะด้วย” 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ 

ค่าที่พัก 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการเดินทาง 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
 

► ค่าเบ้ียเล ี้ยง ค ือ คำอำหำรที่ทำงรำชกำรจ่ำยใหเ้พ ่ือบรรเทำควำมเด ือดร้อนในกำรเดินทำงออกนอกพื้นที่                 
ตั้งส ำนักงำนปกต ิ

► ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำงไปรำชกำรเรือ่งหนึง่เรื่องใดในสถำนที่ปฏิบัตริำชกำรแหง่ เดียวกันใหเ้บิกค่ำ

เบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกเดนิทำง หำกเกิน ต้องขออนุมัติจำกปลัดกระทรวง 

การนบัเวลาเพือ่เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง 

1. นับเวลำต้ังแต่ออกจำกที่อยูห่รือส ำนักงำนที่ปฏิบัติรำชกำรปกติ จนกลบัมำถึงทีอ่ยู่หรือสถำนที ่ปฏิบัตริำชกำรปกต ิ

2. กรณีพกัแรม 

► ให้นับ 24 ชม. เป ็น 1ว ัน 

► เกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน 

3. กรณีไม่พักแรม (เฉพำะเดินทำงไปรำชกำร ไม่ใช่เดินทำงเข้ำร่วมโครงกำรอบรม) 

► เกิน 12 ชม. นับเป็น 1 ว ัน 

► ไม่เกิน 12 ชม. แตเ่กิน 6 ชม. ให้นับเป็น ครึ่งวัน 

4. กรณีทีผู่้เดินทำงไปรำชกำรมีควำมจ ำเป็นต้องออกเดินทำงล่วงหน้ำเพรำะมเีหตสุ่วนตัว ลำกจิหรือ ลำ

พักผ่อนก่อนปฏิบัตริำชกำร ให้นับเวลำเบี้ยเลี้ยงตัง้แต่เริ่มปฏิบัติรำชกำร (8.30 น.) 

5. กรณีที่ผูเ้ดินทำงไมส่ำมำรถเดินทำงกลับที่ตัง้ส ำนักงำนปกติเมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัตริำชกำรเพรำะมี เหตุ

ส่วนตัว ลำกิจหรอืลำพกัผ่อนหลังกำรปฏิบัตริำชกำรให้ถือว่ำสิทธิในกำรเบิกจ่ำยเบี้ยเลี้ยงสิ้นสุดลง เมื่อสิ้นสุด

เวลำปฏิบัตริำชกำร (16.30 น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 
 

ประเภท : ระดับ อัตรำ : บำท/วัน/คน 

ทั่วไป : ปฏิบัตงำน, ช ำนำญงำน,อำวุโส 
วิชำกำร : ปฏิบัติกำร, ช ำนำญกำร, ช ำนำญพิเศษ อ ำนวยกำร : ต้น 240 

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 
วิชำกำร : เช่ียวชำญ, ทรงคุณวุฒ ิ 
อ ำนวยกำร : สูง 
บรหิำร : ต้น, สูง 

270 

 
การนบัเวลาเพือ่ค านวณเบี้ยเลี้ยง 

 
กรณีไมพ่ักแรม 

- กรณเีต็มวัน เดินทำงไปรำชกำร จ.นครสวรรค์ วันท่ี 1 มิ.ย. 63 โดยออกจำกที่พัก 

เวลำ 05.00 น. และกลับถึงท่ีพัก เวลำ 18.00 น. นบัได ้ 13 ชม. นบัเป็น 1 วัน                 

(ได้เบีย้เลี้ยงเต็มวัน) 

- กรณ ีคร  ่งวัน เดินทำงไปรำชกำร จ.นครปฐม วันท่ี 1 มิ.ย. 63 เดินทำงออกจำก

ท ี่พัก เวลำ 06.00 น. และกลับถึงส ำนักงำน เวลำ 12.00 น. นับได ้6 ชม. เป็น

คร ่งวัน (ได้เบี้ยเลี้ยงคร ง่วัน) 

กรณ ีพกัแรม เดินทำงไปรำชกำร จ.สงขลำ วันท่ี 1 ก.ค.63 โดยออกจำกท่ีพัก เวลำ 

05.00 น. เดินทำง กลับถึงบ้ำนพัก วันท่ี 3 ก.ค. 63 เวลำ 20.00 น. นับเวลา

เดนิทางได ้ 2 วัน 15 ชม. (ได้เบี้ยเลี้ยง 3 วัน) 
 
 
 

 

 
 

 

ตัวอย่าง 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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ค่าเช่าท่ีพัก 

 

ค่าเช่าท่ีพัก คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำห้องพกัในโรงแรมหรือทีพ่ักแรมอื่น 

การเบิกค่าท่ีพักมี 2 ลักษณะ 
    ค่ำเช่ำที่พักเหมำจ่ำย 
    ค่ำเช่ำที่พักจ่ำยจริง 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าท่ีพัก 
1. เบิกได้กรณีจ ำเป็นต้องพกัแรม 
2. กรณีเดินทำงไปรำชกำรคนเดียวให้เลือกเบกิค่ำเช่ำที่พักแบบเหมำจ่ำยหรือจ่ำยจริงอย่ำงใด 

อยำ่งหนึ่งตลอดของกำรเดินทำงไปรำชกำรในครั้งนั้น 
3.กรณีเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่ำเช่ำทีพ่ักเหมือนกันทั้งคณะตลอดกำร 

เดินทำง 
4. กำรเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะกรณีเลือกเบกิจ่ำยจรงิให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง เว้น 
แต ่เป็นกรณีที่ไมเ่หมำะสมจะพักรวมกับผู้อื่นได ้ให้เบิกได้เทำ่ที่จ่ำยจริงไมเ่กินอัตรำที่ก ำหนด 
5. กรณีเดินทำงไปรำชกำรในท้องที่ที่มีค่ำครองชีพสงูหรือเปน็แหล่งท่องเที่ยวใหห้ัวหน้ำส่วน 

รำชกำร อนุมัติค่ำเช่ำที่พกัสงูกว่ำอัตรำทีก่ ำหนดเพิ่มข้ึนอีกไม่เกิน 25 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อห้ามเบิก 
1. พักในยำนพำหนะ เช่น กำรเดินทำงโดยรถไฟ รถโดยสำรประจ ำทำงที่ต้องค้ำงคืนบนรถ 
2. ที่พักทำงรำชกำรจัดที่พักให ้เช่น บ้ำนพักรับรอง 
3. กรณีที่เจ็บป่วยในระหว่ำงเดินทำงไปรำชกำรและต้องพักรักษำตัวในสถำนพยำบำลให้ งดเบิกค่ำเช่ำที่พกั 
เว้นแต่กรณีจ ำเป็น 

 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ เบิกจ่ายจริง 
 

อัตรา : บาท/วัน/คน 

ประเภท : ระดับ ห้องพักเด่ียว ห้องพักคู่ 
ทั ่วไป : ปฏิบัต ิงาน , ชำนาญงาน , อาว ุโส 
วิชาการ : ปฏิบัติการ , ช านาญการ , ช านาญการพิเศษ 

อ านวยการ : ต้น 

1,500 850 

ท่ัวไป : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชาญ  

อ านวยการ : สงู 

บริหาร  : ต้น 

2,200 1,200 

วิชาการ : ทรงคุณวุฒิ 
บริหาร : สูง 

2,500 1,400 

 

อัตราค่าเชา่ที่พักในประเทศ เบิกเหมาจ่าย 
ประเภท : ระดับ อัตรา : บาท : วัน : คน 

ท่ัวไป : ปฏิบัติงาน , ช านาญงาน , อาวุโส 
วิชาการ  : ปฏิบัติการ , ช านาญการ , ช านาญการพิเศษ 

อ านวยการ : ต้น 

800 

ท่ัวไป : ทักษะพ ิเศษ 

วิชาการ  : เชี่ยวชาญ , ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ : สูง 
บริหาร : ต้น,สูง 

1,200 

หลักฐานประกอบการเบกิค่าเช่าทีพ่ัก 

 กรณีพักโรงแรม ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) 

 กรณีพักสถำนที่ใหบ้ริกำรหอ้งพกั ใช้ใบเสร็จรับเงิน โดยตอ้งมีรำยกำร ช่ือ ที่อยู ่ผู้รบัเงิน ลำยมือช่ือ
ผู้รบัเงิน  จ ำนวนเงินที่ได้รบั รำยกำรหอ้งพกั เลขทีห่้อง วันที่เข้ำพักและวันทีอ่อก 

   ไม่ใช้ใบเสรจ็รับเงิน แต่ต้องระบใุนรำยงำนกำรเดนิทำง 8708 เบกิค่ำเช่ำทีพ่ักเหมำจ่ำย 

 

 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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1 

3 

 
 
 

ค่าพาหนะ รวมถึง ค่ำโดยสำร ค่ำเช่ำยำนพำหนะรับจ้ำง ค่ำเช้ือเพลิงหรือพลังงำนส ำหรับยำนพำหนะ              

ค่ำ ระวำงบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำมสิ่งของผู้เดินทำง และอื่นๆ ท ำนองเดียวกัน ประกอบด้วย 
พาหนะประจ าทาง ได้แก่ รถไฟ รถโดยสำรประจ ำทำง เรือ รถไฟฟ้ำ เครื่องบินและยำนพำหนะ                

อื่น ใดที่ให้บริกำรขนส่งแก่บุคคลทั่วไป เป็นประจ ำโดยมีเส้นทำง อัตรำค่ำโดยสำรและค่ำระวำงที่แน่นอน 

พาหนะรับจ ้าง   เช ่น รถแท ็กซี่  Grab bike Grab car รถจ ักรยำนยนต์รับจ้ำง รถรับจ ้ำงทั่วไป 

พาหนะส่วนตัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลซึ่งไม่ใช่รถรำชกำรจะเป็น 

กรรมสิทธิของผู้เดินทำงหรือไม่ก็ตำม เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรต้องได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำ                       

ส่วนรำชกำรก่อนจึงมีสิทธิเบิกเงินชดเชย 
 

หลักปกต ิกำรเดินทำงไปรำชกำรให้ใช้ยำนพำหนะประจ ำทำง และเบิกค่ำพำหนะโดยประหยัด  

ข้อยกเว้น กรณีที่ไม่มียำนพำหนะประจ ำทำงหรือมีแต่ต้องกำรควำมรวดเร็วเพื่อประโยชน์แกร่ำชกำร ให้ใช้พำหนะอื่นได้ 

แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ไว้ในหลักฐำนกำรขอเบิกค่ำพำหนะนั้น 
 

ค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา22) 

      การเดินทางไป-กลับ ระหว่ำงสถำนทีอ่ยู่ ทีพ่ัก หรือสถำนทีป่ฏิบัตริำชกำรกบัสถำนี ยำนพำหนะประจ ำทำง 

หรอืกบัสถำนทีจ่ัดพำหนะที่ต้องใช้ในกำรเดินทำงไปยงัสถำนที่ปฏิบัติ รำชกำร ภำยในเขตจังหวัดเดียวกัน โดย 

การเดินทางไป-กล ับ ระหว่ำงสถำนทีอ่ยู ่ที่พัก กับสถำนทีป่ฏิบตั ิรำชกำร ภำยในเขตจงัหวัด เดียวกันวันละไมเ่กินสอง

เที่ยว 
 

กำรเดินทำงไปรำชกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร กำรเดินทำงตำมข้อ 1 หำกเป็นกำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัด 
ให้เบกิค่ำพำหนะรับจ้ำงได้เท่ำที่จ่ำยจรงิ แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่ กระทรวงกำรคลงัก ำหนด (ว.42) 

 
 
 
 

 

 

 

2 

การเบิกค่าพาหนะ 

ค่าพาหนะในการเดินทาง 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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การเบกิค่าพาหนะ รถไฟ - รถโดยสารประจ าทาง (รถทัวร์-รถตู้-รถไฟฟ้า) 
 

ประเภท : ระดับ ประเภทรถ อัตราเบิก หลักฐาน  

ทั่วไป : ช านาญงาน  รถไฟด่วน 

 รถไฟด่วนพิเศษ ,CNR 
ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ 

 รถโดยสารปรบั
อากาศ ทุกประเภท 

เท่าที่จ่ายจริง ► ใบรับรอง 

: อาวุโส ประหยัด แทน 
: ทักษะพ ิเศษ  ใบเสร ็จรับเงิน 

  (แบบ บก.111) 
วิชาการ : ช านาญการ   

: ช านาญการ   

พิเศษ   

: เชี่ยวชาญ   

: ผู้ทรงคณุวุฒ ิ   

อ านวยการ : ต้น 
  

: สูง   

บริหาร : ตน้ 
  

: สูง   

ทั่วไป : ปฏิบตัิงาน  รถไฟด่วน รถไฟด่วนพเิศษ เท่าที่จ่ายจริง ► ใบรับรอง 

วิชาการ : ปฏบิัต ิการ ตั้งแต่ชั้นที ่ 2 นั่งนอนปรบั ประหยัด แทน 
พนกังานราชการ อากาศลงมา  ใบเสร็จรบัเงิน 
ลูกจ้างทุกประเภท  รถโดยสารปรบัอากาศ  (แบบ บก.111) 

 ทุกประเภท   
 

 

 
 

การเบิกพาหนะประจ าทาง 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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► 
ต าแหน่ง ระดับ ท่ีต่ ากว่า ก และ ข หากจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินได้ 
เฉพาะกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 

 
 

 
การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินในประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง

ไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 ม.27 (2) ส ำหรบัผู้ด ำรงต ำแหนง่ดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเบิกค่าโดยสารเคร่ืองบิน 

 ประเภท : ระดับ 
  
  บริหำร : สูง 

     : ต้น 

 วิชำกำร : ทรงคุณวุฒ ิ 

 อ ำนวยกำร : สูง 
 

ชั้นประหยัด 
 ประเภท : ระดบั 
    อ ำนวยกำร : ต้น 

    วิชำกำร : เช่ียวชำญ 

              : ช ำนำญกำร     

    ทั่วไป  : ทักษะพิเศษ 
             : อำวุโส 
 

ก ข 

► 
กรณีผู้เดินทางตาม ก มีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินท่ี สูงกวาสิทธ ิ

ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด 

► 
ไม่เข้าหลักเกณฑ ์ ให้เบิกเทียบเท่าภาคพ้ืนดินในระยะทางเดียวกันตามสิทธิ 
ของผู้เดินทางท่ีจะเบิกได้ 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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    หนังสือกระทรวงกำรคลงั ที ่กค 0408.4/ว165 ลงวันที ่22 ธันวำคม 2559 

1. ให้ซื้อกับบริษัทสำยกำรบิน หรือตัวแทนจ ำหน่ำย หรือผูป้ระกอบธุรกจิน ำเที่ยว หรอืผำ่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

2. เบิกเป็นค่ำพำหนะรวมถงึค่ำสัมภำระ  และค่ำธรรมเนยีม  หรือค่ำบริกำรที่สำยกำรบินเรียกเก็บ 

ยกเว้น ค่ำบรกิำรเลอืกที่นัง่ ค่ำบรกิำรอำหำรและเคร ่ืองดื่ม ค่ำประก ันชีว ิตหรือประกันภัยภำคสม ัครใจ 
 
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าบัตรโดยสาร 
 

ส่วนราชการเปน็ผู้ซ้ือ ผู้เดนิทางเป็นผู้ซ้ือ 
 

- ใช้ใบแจ้งหนี,้ ใบเสรจ็รบัเงิน
ของบริษัทสำยกำรบิน/ตัวแทน
จ ำหน่ำย/ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
น ำเที่ยว เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย 

- ใช้ใบเสรจ็รบัเงนิของบริษัท สำย
กำรบิน/ตัวแทนจ ำหน่ำย / ผู้
ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวหรือใบ รับ
เงินที่แสดงรำยละเอียดกำร 
เดินทำง 

 
 

 

วิธีปฏิบตัิกรณผีู้เดินทางไปราชการท าหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายเงนิสญูหาย 

   ให้ผู้เดินทำงขอส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินที่แสดงรำยละเอียดกำรเดินทำง                 

กับบริษัทสำยกำรบิน หรือตัวแทนจ ำหน่ำย หรือผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว โดยให้ผู้รับเงินหรือผู้ออกใบเสร ็จเป ็นผู ้

ร ับรองสำเนาถ ูกต ้องในเอกสาร พร ้อมคำร ับรองจากผู ้เด ินทางไปราชการว ่า “ย ังไม ่เคยนำ ฉบ ับจร ิงมำเบ ิกเง ินจำกทำง

รำชกำร แม ้หำกค ้นพบในภำยหล ังก ็จะไม ่นำมำเบ ิกเง ินก ับทำงรำชกำรอ ีก” เป ็น หลักฐำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำช้ัน

อธิบดีหรือเทียบเท่ำเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ก่อนใช้เอกสำรดังกล่ำวเป็น หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 

 กรณีที่ไม่สำมำรถขอส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินที่แสดงรำยละเอียดกำร  

เดินทำงให้ผู้เดินทำงท ำหนังสือโดยช้ีแจงสำเหตุของกำรสูญหำยและไม่อำจขอส ำเนำหรือภำพถ่ำย  เอกสำรพร้อม

รับรองว่ำ"ยังไม่เคยน ำฉบับจริงมำเบิกเงินจำกทำงรำชกำรแม้หำก  ค ้นพบในภำยหล ังก ็จะไม ่นำมำเบ ิกเง ินก ับทำง

รำชกำรอ ีก” และจ ัดทำใบร ับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐำนกำรจ่ำยเงินเสนอต่อผู้บังคับบัญชำช้ันอธิบดีหรือ

เทียบเท่ำ เพื่อพิจำรณำอนุมัต ิก่อนใช้เอกสำรดังกล่ำวเป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 

 
 

การซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 

ระบ ุข้อม ูลส าค ัญด ังน้ี 

▪ ช่ือสำยกำรบิน 

▪ วันที่ออก 

▪ ช่ือ/สกลุผ ู้เดินทำง 

▪ ต้นทำง-ปลำยทำง 

▪ เลขทีเ่ที่ยวบิน 

▪ วันเวลำที่เดินทำง 

▪ จ ำนวนเงินทีพ่ิมพจ์ำก 

ระบบอิเล็กทรอนกิส ์
 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 



28 
 

 
 
 
 
 

 

อัตรำค่ำพำหนะรับจ้ำงไป-กลับระหว่ำงที่อยู่ทีพ่ัก หรือทีท่ ำงำน กับสถำนี ยำนพำหนะ

ประจ ำทำง หรือกับสถำนที่จัดยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ปฎิบัต ิรำชกำร ทุกระดับต ำแหน่ง

สำมำรถเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้ ดังนี ้

ภำยในจังหวัดเดียวกัน เบกิเท่ำที่จ่ำยจรงิ ไม่เกินวันละ 2 เทีย่ว กำรเดินทำงข้ำมเขตจงัหวัด ระหว่ำง

กรงุเทพฯ กับจังหวัดทีม่ีเขตติดต่อกบักรงุเทพฯ หรอื 

กำรเดินทำงข้ำมเขตจงัหวัดที่ผ่ำนเขตกรุงเทพฯ เบกิเท่ำที่จ่ำยจรงิ ไม่เกินเที่ยวละ 600.- บำท 
กำรเดินทำงขำมเขตจ ังหวัดอืน่ๆ เบิกเท่ำทีจ่ ่ำยจรงิ ไม่เก ินเท ่ียวละ  500.- บำท 

 

 

กำรใช้ยำนพำหนะส่วนตัวไปรำชกำร ผู้เดินทำงต้องได้รับ อนุญำตจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงมสีิทธิ

เบิกเงินชดเชยเป็นค่ำ พำหนะในลักษณะเหมำจ่ำยได้ โดยให้ค ำนวณระยะทำงตำมเส้นทำง ของกรมทำง

หลวง ตรงและสั้นที่สุด หำกใช้เส้นทำงของหน่วยงำนอื่น ที่ไม่มีตำมเส้นทำงกรมทำงหลวงให้ผูเ้ดินทำงรบัรอง

ตนเอง 

          อัตรำเงินชดเชยในกำรใช้พำหนะส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

 รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 

รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บำท 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 

เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  

(หนังสือกระทรวงกำรคลงั ที่ กค 0409.6/ว42) 

ค่าพาหนะรับจ้าง ว 42 

ค่าพาหนะส่วนตัว 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเดินทาง 

ผู้เดินทำงไปรำชกำรสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรได้ตำม ควำมจ ำเป็น 

เหมำะสม และประหยัด 

  เง่ือนไข   
1. เป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นต้องจ่ำย หำกไมจ่่ำยก็ไมส่ำมำรถเดนิทำงให้ถึงจุดหมำย ปลำยทำงได ้

เช่น ค่ำปะยำงรถยนต ์ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง 

2. ต้องไมเ่ป็นค่ำใช้จ่ำยที่มกีฎหมำย ระเบียบ หลกัเกณฑ ์ข้อบังคับหรอืหนงัสือสั่งกำร ของ

กระทรวงกำรคลงัก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ 

3. ต้องไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัเนื้องำนที่ไปปฏิบัติรำชกำร ซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วน

รำชกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังด่วนที่สุด  ที่ กค. 0409.6/ว42 

ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2550 

4. ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ ให้น ำไปเบิกจ่ำยจำกค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนตำมปกติของหน่วยงำน ตำมหนังสือ

ที่กระทรวงกำรคลงั ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวนที ่16 กันยำยน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ า 

การเดินทางไปราชการประจ า (มำตรำ 32) 
 

1.กำรเดินทำงไปประจ ำต่ำงส ำนกังำนรักษำกำรในต ำแหนง่หรอืรักษำรำชกำรแทน เพื่อด ำรงต ำแหนง่ใหม ่

ณ ส ำนักงำนแหง่ใหม ่

2.กำรเดนิทำงไปประจำส ำนักงำนเดมิในท้องที่ใหม่ในกรณียำ้ยสำนักงำน 
3.กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมโครงกำร หรอืไปช่วยรำชกำรที่มีก ำหนดเวลำ สิ้นสุดของโครงกำรหรือ 

กำรช่วยรำชกำรไว้ชัดเจน ซึ่งมกี ำหนดเวลำต้ังแต ่ 1 ป ี ข้ึนไป 

4.กำรเดินทำงไปช่วยรำชกำร ที่ไม่อำจก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุด หรือมีก ำหนดเวลำ ไม่ถึง 1 ปี แต่ส่วน

รำชกำรมีควำมจ ำเป็นต้องให้อยู่ช่วยรำชกำร ณ สถำนที่เดิมให้นับเวลำต่อเนื่อง และให้ถือเวลำตั้งแต่วันที่ครบ ก ำหนด            

1 ปีเปน็ต้นไป เป็นกำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำ 

 

    (มาตรา 33) 

1.ค่ำเบีย้เล ี้ยงเดินทำง                 2.ค่ำเช่ำที่พ ัก              3.ค่ำพำหนะ 

4.ค่ำขนย ้ำยสิ่งของส่วนตัว           5. ค่ำใช้จ ่ำยอื่นท ่ีจ ำเป็นในกำรเด ินทำงไปรำชกำร 
 
 

        (มาตรา 36) 

1.ข้ำรำชกำรผูเ้ดินทำง 

2.บุคคลในครอบคร ัว ค ือ บุคคลซึ่งอยู่ในอปุกำระและร ่วมอำศ ัยอย ู ่กับผ ู้เดินทำงไปรำชกำร ได้แก่ คู่สมรส  และบตุร 

3. บิดำ มำรดำของตนเองและของคู่สมรส 
4. ผู้ติดตำม 

- ระดับช ำนำญงำนลงมำ ไม่เกิน 1 คน 

- ช ำนำญกำรข้ึนไป ไม่เกิน 2 คน 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีสิทธิในการเบิก 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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หลักเกณฑก์ารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ า 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์การเบิก 

▪ ค่ำเบี้ยเลยงเดินทำง ให้นับต้ังแต่เดินทำงออกจำกสถำนที่อยู่ถึงสถำนที่พักแห่ง
ใหม่ 

▪ ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัว ใหเบ ิกแบบเหมำจ่ำย ตำมอ ัตรำที่กระทรวงกำรคล ังก ำหนด 

▪ ค่ำเช่ำที่พัก 

▪ ค่ำยำนพำหนะ 

1.ผู้เดินทำงเบิกตำมสท ิ  ธิ 
2.บ ุคคลในครอบครัวใหเบิกในอ ัตรำเดียวก ับผู้เด ินทำง 

3.ผู้ติดตำม ให้เบิกได้เท่ำกับข้ำรำชกำรในระดับต่ ำสุด 

▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น เบิกลักษณะเดียวกับกำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำว 

        ข้อสังเกต 
1. ถ้ำเดินทำงไปถ ึงสถำนท่ีแห่งใหม่แต่ยังไม่สำมำรถเข้ำบ้ำนพัก/บ้ำนเช ่ำได้ ให้เบิกค่ำเช่ำท่ีพักได ้ไม ่เกิน 

7  วัน  โดยต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ (อธิบดีข้ึนไปส ำหรับรำชกำรบริหำรส ่วนกลำง) 

2. ถ้ำบุคคลในครอบครัวยังไม่เดินทำงมำพร้อมผู้เดินทำงให้ผู้เดินทำงขออนุญำตผู้บังคับบญัชำ (ตำมล ำดับช้ันจนถึง

อธิบดี) ให้เลื่อนกำรเดินทำงของบุคคลในครอบครัวโดยให้ขอก่อนท่ีผู้เดินทำงจะ เดินทำง แต่ต้องไม่เกิน 

1 ปี นับแต่วันท่ีปรำกฏในค ำสั่งให้เดินทำงไปรำชกำร 

3. ถ้ำเป็นกำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำต่ำงสังกัด (ต่ำงกรม) ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงจำก สังกัดใหม่ 

4. ถ้ำเป็นกำรขอย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเอง ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และค่ำ

ขนย้ำยได้ (มำตรำ 33) 

 
 
 
 
 
 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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การเดินทางกลับภูมลิ าเนาเดิม 
 

การเดินทางกลับภูม ิลำเนาเด ิม หมำยถึง กำรเดินทำงเพื่อกลบัภูม ิลำเนำเดิมของผู้เด ินทำงไปรำชกำร 

ประจ ำในกรณีที่ออกจำกรำชกำรหรือถูกสั่งพักรำชกำรหรือเกษียณอำยุรำชกำร (มำตรำ 42) 

ภูมลิำเนาเด ิม หมำยถึง ท้องท ี ่ที่เร ิ่มรบัรำชกำร กล ับเข้ำรบัรำชกำรใหม ่หรือได้รบักำรบรรจเุข้ำเป ็น 

ลูกจ้ำงครัง้แรกหรือครั้งสุดท้ำยแล้วแต่กรณี (มำตรำ 43) 

สิทธิในการเบิก 

 ข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำร / ลูกจ้ำงที่ทำงรำชกำรเลกิจ้ำง 

 เบิกได้ส ำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 เบกิตำมต ำแหนง่ ระดบั ช้ัน ยศ ครั้งสุดท้ำยก่อนออกจำกรำชกำร/เลิกจ้ำง 

 กรณ ีถึงแก่ควำมตำยสิทธิในกำรเบ ิกให ้ตกแก่ทำยำทที่อยูก่ ับข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงขณะถึงแก่ควำมตำย ถ้ำ

ไม่มีให้ตกแกท่ำยำทผู้ใดผู้หนึง่ 

 ต้องเดินทำงและขนย้ำยภำยใน 180 วัน นับแต ่วันออกจำกรำชกำร / เล ิกจ้ำง ถ้ำเกินต้องขอตกลงกบั 

กระทรวงกำรคลงั 

 กรณีถูกสัง่พักรำชกำร / สั่งพกักำรจ้ำงจะเบิกค่ำใช้จ่ำยโดยไม่รอผลกำรสอบสวนถึงทีสุ่ดก็ได้ 

 กรณีเดินทำงไปทอ้งทีอ่ื่นที่ไม่ใช่ภูมิล ำเนำเดิมโดยมีค่ำใช้จ่ำยไม่สูงกว่ำ ต้องได้รับอนุญำตจำกอธิบด ี
 

ผู้มีสิทธิเบกิ ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางกลับภูมิล าเนาเดิม 
1.ข้ำรำชกำรซึง่ออกจำกรำชกำรหรือ 
ลูกจ้ำงซึง่ทำงรำชกำรเลิกจ้ำง 

1.ค่ำเช่ำที่พัก 
2.ค่ำพำหนะ 

3.ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัว 

2.บุคคลในครอบครัว (มำตรำ 4) 
- คู่สมรส 
- บุตร 

- บิดำ มำรดำของตนและของคู่สมรส 

- ผู้ติดตำม 

เง่ือนไข 
1.ใหเ้บกิได้ตำมสทิธิของผูเ้ดินทำงในอัตรำสำหรบัต ำแหนง่ 

ระดบัครัง้สุดท้ำยก่อนออกจำกทำงรำชกำรหรือเลกิจำ้ง  

2.ต้องเดินทำงและขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวภำยใน 180 วัน 

 

อ้ำงอ ิง : พระรำชกฤษฎ ีกำค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเด ินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับที่9) พ.ศ. 2560 
: ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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อัตราค่าขนย ้ายสิ่งของส่วนตัว  

ในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร 
ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2550 

 

 

 

ส ำหรบัระยะทำงทีเ่กิน 1500 กิโลเมตรข้ึนไป ให้อยู่ในดุลพนิิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรต้นสงักัด ใหม่ 

ซึ่งไปประจำทีจ่ะพจิำรณำอนมุัติให ้เบ ิกจ่ำยในล ักษณะเหมำจ ่ำยได ้ตำมควำมจำเป็นเหมำะสม 

 
 
 
 
 

ระยะทาง(กิโลเมตร) อัตรา(บาท) ระยะทาง(กิโลเมตร) อัตรา(บาท) 

1-50 2,000 751-800 11,500 

51-100 2,500 801-850 12,000 

101-150 3,000 851-900 13,000 

151-200 4,000 901-950 13,500 

201-250 4,500 951-1000 14,000 

251-300 5,000 1001-1050 15,000 

301-350 6,000 1051-1100 15,500 

351-400 6,500 1101-1150 16,000 

401-450 7,000 1151-1200 17,000 

451-500 8,000 1201-1250 17,500 

501-550 8,500 1251-1300 18,500 

551-600 9,000 1301-1350 19,000 

601-650 9,500 1351-1400 19,500 

651-700 10,000 1401-1450 20,000 

701-750 11,000 1451-1500 20,500 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ของส่วนราชการ 

กฏหมายและระเบียบ 

● ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ.2553 

 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที ่16 กันยำยน 2553 

 ประกำศกรมสุขภำพจิต เรื่องมำตรกำรประหยัดในกำรเบกิค่ำใช้จ่ำย ลงวันที ่23 ธันวำคม 2559 
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► รำยจ่ำยที่ก ำหนดใหจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนประจ ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 

► รำยจ่ำยที่เป ็นผลสบเน ื่องจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในแผนงบประมำณ 

► รำยจ่ำยทีเ่กิดจำกภำรกจิที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะรัฐมนตรี 

ให้เบกิจ่ายจากงบด าเนินงานในลกัษณะค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณปูโภค 

หร ืองบรายจ่ายอืน่ใด ที่เบกิจ่ายในล ักษณะเดียวกน ั 
 

 

ค่ำใช้จ่ำยใดที่มีกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ มต ิคณะรัฐมนตรหีรอืหนังสือเวียนของ

กระทรวงกำรคลงัก ำหนดไว้ เป็นกำรเฉพำะให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยตำมรำยกำร และ อัตรำที่

ก ำหนดไว้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำรทีจ่ะสำมำรถเบกิจำ่ยตำมระเบยีบนีจ้ะตอ้งเป็น 

รำยจ่ำยที่ไม่มกีฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหรือรำยกำรที่กระทรวงกำรคลงั 

อนุมัติให้จ่ำยในเรื่องนั้นๆ ไว้แล้วเท่ำนั้น 
 
 

 
1.ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เบิกตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

2.ค่าตอบแทนท่ีหัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม ประหยัด 

    ค่ำตอบแทนล่ำม 

    ค่ำตอบแทนแปลหนงัสอื เอกสำร 

    ค่ำตอบแทนในกำรจัดเก็บข้อมูล ส ำรวจข้อมลู 
 

เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่ปฏิบัตงิำนตำมหน้ำที่ ไม่ให้รบัค่ำตอบแทน 

 
 

 

การเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

หมวด ค่าตอบแทน 

อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ.2553  
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ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าใช้สอย ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความจ าเป็น 
เหมาะสม ประหยัดและเพ่ือประโยนช์ของส่วนราชการ ตาม ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/ว.96 ลงวันที ่16 กันยำยน 2553 
(1)   ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำร ระหว่ำงกำรรบัเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ เกี่ยวเนื่องกบักำรรบัเสด็จ ส่งเสดจ็ 

พระมหำกษัตริย ์พระรำชิน ีพระบรมวงศำนุวงศ์ 

(2)   ค่ำจ ้ำงเอกชนด ำเน ินงำนของส่วนรำชกำร 
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร ่ หรือกำรประชำสัมพันธ์งำนของส่วนรำชกำร 

(4) ค่ำพำนพุ่มดอกไม้ พำนประดับพุ่มดอกไม้ พำนพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวย ดอกไม้พวงมำลัย ช่อ ดอกไม ้กระเช้ำ

ดอกไม้ หรือพวงมำลำส ำหรับวำงอนุสำวรีย์ หรือใช้ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ ในวโรกำส

ต่ำงๆ ค่ำหรีด หรอืพวงมำลำ ส ำหรับสักกำระศพผู้ที่เคยใหค้วำมช่วยเหลือหรือเป็นผู้ เคยท ำประโยชน ์ ให้แก่

ประเทศ หรอืส่วนรำชกำรจนเป็นทีป่ระจกัษ์ชัด ให้เบิกจ่ายในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม 

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร และใหห้มำยรวมถึงกำรประชุมรำชกำรทำงไกลผ่ำน ดำวเทียม เช่น 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่มค่ำอำหำรในกรณีที่มกีำรประชุมคำบเกี่ยวมื้ออำหำรและ จำเปน็ต้องจ ัด      ค่ำเช่ำห้อง

ประชุมค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ  ที่จำเป็น เป ็นต้น 

(6)  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ส ำหรบักรณีหน่วยงำนอื่น หรือ บุคคลภำยนอก เข้ำดูงำน หรือเยี่ยมชมส่วน

รำชกำร หรอืกรณีกำรตรวจเยี่ยม หรอืตรวจรำชกำรตำมภำรกิจปกติของบุคลำกรภำยในส่วนรำชกำร กำร

แถลง ข่ำวของส ่วนรำชกำร กำรมอบเง ินหรือสิ่งของบริจำค 

(7) ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนรำชกำร ทีเ่กิดจำกกำรเสื่อมสภำพหรือ ช ำรุดเสียหำยจำกกำร ใช้งำนปกติ                        

ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนรำชกำรที่ได้รับควำมเสียหำย ซึ่งมิได้เกิดจำกกำร เสือ่มสภำพหรอืช ำรุด

เสียหำย จำกกำรใช้งำนปกต ิเมื่อส่วนรำชกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวแล้ว ให ้ด ำเนินกำรหำผู้รบัผิดทำงละเมิด

ตำมกฎหมำยและระเบียบว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
(8) ค่ำของขวัญหรือของทีร่ะลกึที่มอบให้ชำวต่ำงประเทศ กรณีเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ช่ัวครำว กรณี                   

ชำวต่ำงประเทศเดนิทำงมำประเทศไทย เบิกในนำมส่วนรำชกำรเป็นส่วนรวม ค่ำของขวัญ หรือของทีร่ะลกึ                 

ที่มอบให ้ กรณีหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือส่วนรำชกำร หรอืกรณีกำรเยี่ยมชม ส่วนรำชกำรเบกิในนำม                 

ส่วนรำชกำรเป็นส่วนรวม 

 

หมวดค่าใช้สอย 
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(9)  ค่ำโล่ ใบประกำศเกียรติคุณ ค่ำกรอบใบประกำศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรำงวัลของทีร่ะลกึ ส ำหรับข้ำรำชกำร

หรือลูกจ้ำงประจ ำทีเ่กษียณอำยุ หรือผู้ให้ควำมช่วยเหลือหรือควรไดร้ับกำรยกย่องจำก ทำงรำชกำร (10) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเว็บไซต์และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำเว็บไซต ์

(11) ค่ำธรรมเนียมในกำรคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสำรพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือค่ำ บัตรโดยสำรที ่                 

ไม่สำมำรถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนกำรเดินทำงไปรำชกำร กรณีส่วนรำชกำรสั่งให้งด หรอืเลือ่นกำร

เดินทำงไปรำชกำร และใหร้วมถึงกรณีเหตุสุดวิสยัอื่น ๆ ที่ท ำให้ไมส่ำมำรถเดินทำงได้ทั้งนี ้ต้องมิได้เกิดจำกตัว

ผู้เดินทำงเป็นเหต ุ

(12)  ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ  ที่มิใช่ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ตำมข้อ 18 (5) ของระเบียบกระทรวงกำรคลงั ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร 

(13) ค่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตของผูเ้ดินทำงไปรำชกำรเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 

(14) ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้สถำนที่ช่ัวครำวของส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

(15)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประดบั ตกแต่งอำคำรสถำนที่ของส่วนรำชกำร 

(16)  ค่ำบริกำร หรือค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรก ำจัดแมลง แมง หนู หรอืสตัว์ที่อำจเป็นพำหะน ำโรครำ้ย มำสู่คน และให้

หมำยควำมรวมถึงกำรก ำจดัเช้ือโรคหรอืเช้ือรำ ตำมส่วนรำชกำรหรอืบ้ำนพักที่ทำงรำชกำร จัดไว้ให้ 

(17) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำอำหำรส ำหรับผู้ป่วยสำมัญ ผูป้่วยโรคเรื้อนของสถำนบริกำรของส่วน รำชกำร หรือ

ส ำหรับผู้ถูกควบคุม คุมขัง กักขัง คุมควำมประพฤติ หรือผู้ทีถู่กใช้มำตรกำรอื่นใด อันม ีลักษณะเป็นกำรจ ำกัด

สิทธิเสรีภำพซึง่ต้องหำว่ำกระท ำควำมผิด หรืออำหำรนม อำหำรเสริมส ำหรับเดก็ ที่อยู่ในกำรสงเครำะห์ของ

ทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนของทำงรำชกำร 

(18) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นสมำชิก หรอืกำรจัดซื้อหนังสือ จุลสำร วำรสำรหนังสือพิมพ์ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใช้

ในรำชกำรโดยส่วนรวม 

(19) ค่ำบรกิำรในกำรก ำจัดสิ่งปฏิกลู จัดเกบ็ขยะของส่วนรำชกำรค่ำบริกำรในกำร ก ำจัดสิ่งปฏิกลู บำ้นพ ักของทำง

รำชกำรกรณ ีไม่มีผู้พ ักอำศัย 

(20) ค่ำผ่ำนทำงด่วนพเิศษ ค่ำบริกำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัตริำชกำรส ำหรับรถยนต์ของ ส่วนรำชกำรตำม

ระเบียบว่ำด้วยรถรำชกำรซึ่งส่วนรำชกำรได้มำโดยวิธีกำรซื้อ กำรยืม หรือรบับรจิำค/ได้รับ ควำมช่วยเหลือจำก

รัฐบำลต่ำงประเทศ/องค์กำรระหว่ำงประเทศ และข้ึนทะเบยีนเป็นครุภัณฑ์ของส่วน รำชกำรนั้น กำรเช่ำ หรือ

รถส่วนตัวของข้ำรำชกำรผู้เลือกรับเงินค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่งส ำหรับ

ข้ำรำชกำรผู้มีสทิธิได้รับรถประจ ำต ำแหน่งที่ได้จัดหำมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
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(21) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดผลิตรำยกำร และถ่ำยทอดทำงสถำนีโทรทัศน์และวิทย ุ

(22) ค่ำพำหนะกรณีได้รบัมอบหมำยให้เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ซึ่งส่วนรำชกำรไม่สำมำรถจัด รถยนต์

สว่นกลำงให ้ได ้ 

(23) ค่ำตรวจสอบเพื่อกำรรับรองระบบกำรท ำงำนหรอืมำตรฐำนกำรท ำงำน 

(24) ค่ำระวำง บรรทุก ขนส่งพสัดุหรือพสัดุภัณฑ์ของส่วนรำชกำรยกเว้น ค่ำระวำงบรรทกุ ขนส่งพัสดหุรือ

พัสดุภัณฑ์ในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

(25) ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้พัสดุที่ยมืจำกหน่วยงำนอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติรำชกำรกรณี จ ำเป ็นเร่งด่วน

เปน็กำรชั ่วครำว 

(26) ค่ำตรวจร่ำงกำยของบุคลำกรเพื่อตรวจหำสำรกัมมันตภำพรังสี และเช้ือเอชไอวี จำกกำร ปฏิบัติงำน

ตำมภำรกิจปกต ิ และไม่ถือเป็นสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล ที่ข้ำรำชกำรหรือลกูจ้ำงประจ ำ ที่จะใช้

สิทธิเบิกจ่ำยตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรเบกิจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล 

(27)  ค่ำร ักษำพยำบำลและค ่ำตรวจสขุภำพสตัว์ สำหรับหน่วยงำนที่มีภำรก ิจปกติในกำรดูแลสตัว์ 
 
 

 
 

1) ค่ำจัดทำสมุดบันทึก สม ุดฉ ีก  หรือของช ำร ่วย  เนือ่งในโอกำสต่ำงๆ 

2) ค่ำจัดพมิพ ์ค่ำจัดส่ง  ค ่ำฝำกสง่เป ็นรำยเดือน สำหร ับบัตรอวยพรในเทศกำลต่ำงๆ และค่ำจัดพิมพ์ นำมบัตรใหก้ับ

บุคลำกรภำยในส่วนรำชกำร 

3) ค่ำพวงมำลัย ดอกไม้ ของขว ัญ หร ือของเยี ่ยมผู้ป ่วย เพ ื่อมอบให้ก ับสว่นรำชกำรหน่วยงำนของรัฐ 

หน่วยงำนเอกชน บุคคล เนื่องในโอกำสต่ำง ๆ 

4) ค่ำทิป 
5) เงินหรือสิ่งของบรจิำค 

6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิกำร หรือกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรภำยในส่วนรำชกำร 
 
 
 
 
 

ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่าย 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 

กฏหมายและระเบียบ 
► ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2550 

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่กค 0409.6/ว 436 ลว. 18 ธันวำคม 2550 กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร 

ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2550 
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หมายเหต ุ

เงินตอบแทน 

 
 
 
 
 
 

 หมำยถึง เงินทีจ่่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนตำมหนำ้ที่ปกติโดยลักษณะส่วนใหญ่

ต้องปฏิบัตงิำนในและนอกที่ตั้งส ำนักงำนและได้ปฏิบัตงิำนนัน้นอกเวลำรำชกำรหรือโดยลักษณะงำนปกติ

ต้องปฏิบัติงำนในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ ปฏิบัติงำนนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
 

 

อัตราการเบิกค่าตอบแทน 
 

วันปฏบิัติงาน จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงาน อัตราค่าตอบแทน : ชั่วโมง 

วันท ำกำรปกต ิ ไม่เกินวันละ 4 ช ั่วโมง 50 บำท 

วันหยุดรำชกำร ไม่เกินวันละ 7 ช่ัวโมง 60 บำท 

1. กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหลำยช่วงเวลำภำยในวันเดียวกัน ให้นับเวลำทุก 

ช่วงเวลำรวมกันเพื่อเบิกเง ินตอบแทนสำหร ับว ันน้ัน เช ่น กรณ ีพนักงำนขับรถยนต ์

2. กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัตงิำนกรณีมีผูป้ฏิบัติงำนร่วมกันหลำยคนให้คนใดคนหนึง่ เป็น

ผู้รบัรองกำรปฏิบัติงำนหำกปฏิบัติงำนเพียงคนเดียวใหผู้ป้ฏิบัติงำนนั้นเป็นผูร้ับรองตนเอง 

► กำรอย ู่เวรรักษำกำรณ์ตำมระเบียบว ่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภ ัยแห่งชำติ 

► กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ไม่เต็ม จ ำนวนช่ัวโมง 
 

 

 

 

การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการตอ้งได้รบัอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
เจ้าของงบประมาณหรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ก่อน การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

การปฏิบตัิงานดังต่อไปนี ้ เบกิเงนิตอบแทนไม่ได ้

นิยาม 
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ภาคผนวก 
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มาตรการประหยัดในการเบิกจ่าย 
 
ตำมประกำศกรมสุขภำพจิต ลงวันที่ 29 มกรำคม 2557 เรือ่งมำตรกำรประหยัดใน กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยตำม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 นั้น  กรมสุขภำพจิตเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรเบกิ
ค่ำใช้จ่ำย เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร ของกรมสุขภำพจิต เกิดควำมคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับสภำวะ
เศรษฐกจิของประเทศไทยใน ปัจจุบัน จึงประกำศให้หน่วยงำนในสังกัดถือปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดในกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

1. ยกเลิกประกาศ “มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ฉบับลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 
2. ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพเิศษ ประเภทวิชำกำร ระดับเช่ียวชำญ ระดับ

ทรงคุณวุฒิ / ประเภทอ ำนวยกำรระดบัสงู / หรือต ำแหน่งทีเ่ทียบเท่ำ เบิกค่ำโดยสำรเครื่องบินใน ประเทศในอัตรำ
ช้ันประหยัด นอกเหนอืจำกนี้ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 
*หมำยเหตุ ประเภทบรหิำร : ระดบัสงู และ ระดบัต้น ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 มำตรำ 27(2) 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

รายการ สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 35 บำท  80 บำท 
ค่ำอำหำร  150 บำท  400 บำท (กรณีจัดอำหำรมือ้เดียว) 

 
* กรณีเลี้ยงเกิน 1  มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรำตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน กำรฝึกอบรม กำรจัด
งำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 
 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม 

รายการ สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 
อำหำรว่ำงและเครื่องดืม่  35 บำท  80 บำท 
ค่ำอำหำร  120 บำท  300 บำท 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  4 มกรำคม 2560 

ประกำศ ณ วันที่ 23 ธันวำคม 2559  
(ลงช่ือ) น.ต. บุญเรือง ไตรเรอืงวรวัฒน์ 

อธิบดีกรมสุขภำพจิต 
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ประกาศกรมสขุภาพจติ 
 

เรื่อง  มาตรการประหยดัในการเบกิค่าพาหนะรับจ้าง 
ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖ / ว ๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๕๐ เรื่องหลักเกณฑ์

กำรเบิกค่ำพำหนะรบัจ้ำงข้ำมเขตจงัหวัด เงินชดเชย และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำย เนื่องในกำรเดินทำงไป
รำชกำร นั้น 

กรมสุขภำพจิต เห็นควรก ำหนดอัตรำกำรเบกิจ่ำยค่ำพำหนะรับจ้ำงของหน่วยงำนใน สังกัดกรมสุขภำพจิต 
ให้เป็นไปในอัตรำเดียวกัน ดังนี้ 
 

จาก  ถ ง  จ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละ 

• กรมสุขภำพจิต  • สนำมบินสุวรรณภูม ิ  500 บำท 

• สนำมบินสุวรรณภูม ิ  • กรมสุขภำพจิต  550 บำท 

• กรมสุขภำพจิต  • สนำมบินดอนเมอืง  270 บำท 

• สนำมบินดอนเมอืง  • กรมสุขภำพจิต  320 บำท 

• กรมสุขภำพจิต  • สถำนีขนส่งหมอชิต  220 บำท 

• กรมสุขภำพจิต  • สถำนีขนส่งสำยใต ้  280 บำท 

• กรมสุขภำพจิต  • สถำนีรถไฟหัวล ำโพง  340 บำท 

• กรมสุขภำพจิต  • สถำนีรถไฟบำงซื่อ  240 บำท 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2560 
 

ประกำศ ณ วันที่ 23 ธันวำคม 2559 
(ลงช่ือ)  น.ต. บญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ 

อธิบดีกรมสุขภำพจิต 
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ประกาศกรมสขุภาพจติ 
 

เรื่อง มาตรการประหยดัในการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดฝกึอบรม 
 

ตำมประกำศกรมสุขภำพจิต เรื่อง มำตรกำรประหยัดในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด ฝึกอบรม ฉบับ

ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2558 ขอให้งดกำรจัดซื้อ วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ เช่น ปำกกำ สมุด ดินสอ และกระเป๋ำ

เอกสำรในโครงกำรจัดฝึกอบรมนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัด ฝึกอบรมของกรมสุขภำพจิต เกิดควำม

คล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนกับเครือข่ำย จึงขอยกเลิกมำตรกำร ประหยัดในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม ฉบับ

ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2558 และก ำหนดหลักเกณฑ์ ใหม่ ดังนี้ 

ค่ำกระเป๋ำ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรในโครงกำรอบรมจ่ำยจริงไม่เกิน อัตรำใบละ 100 บำท เพื่อ ให้

หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิตถือปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2560 
 

ประกำศ ณ วันที่ 23 ธันวำคม 2559 
(ลงช่ือ) น.ต. บุญเรือง ไตรเรอืงวรวัฒน์ 

อธิบดีกรมสุขภำพจิต 
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สรุปแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๓  

และประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน๒๕๕๗ 

 

 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ 
 

กรณีจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่ผูร้่วมประชุม แต่ไม่รวมถึงประชุมคณะกรรมกำรกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1. กำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมขององค์ประชุม 

ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผูร้่วมประชุมทัง้หมดอยู่ในรำชอำณำจักรขณะทีม่ีกำรประชุม 

2. ผู้ร่วมประชุม หมำยควำมรวมถึง กรรมกำร อนุกรรมกำร เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร ของ

คณะกรรมกำรหรอืคณะอนุกรรมกำร 

3. ไม่ใช้บังคับแก่ กำรประชุมเพื่อด ำเนินกำรกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำร รำชกำรทอ้งถ่ิน 

รัฐวิสำหกิจองค์กรมหำชน และหน่วยงำนอื่นของรัฐ (สรปุเฉพำะที่เกี่ยวกบัส่วนรำชกำร กรมสุขภำพจิต) 

4. กำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม จะสง่โดยจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์ ก็ได้ และผู้

มีหน้ำทีจ่ัดกำรประชุมต้องจัดเกบ็ส ำเนำหนงัสอืเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้ เป็นหลักฐำน โดยจะ

จัดเกบ็ในรปูข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้

5. ผู้มีหน้ำทีจ่ัดประชุม 

5.1 จัดให้ผูเ้ข้ำร่วมประชุมแสดงตนเพือ่ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนกิส์ ก่อนร่วมกำรประชุม 

5.2 จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นหนังสือ 

5.3 จัดให้มีกำรบันทกึเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ และให้ถือเป็นส่วนหนึง่ของรำยงำนกำรประชุม 

6. กำรจ่ำยเบี้ยประชุมให้แก่ผูร้่วมประชุม ให้ใช้ใบส ำคัญรบัเงินฉบับจรงิ หรอืกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ 

KTB Corporate Online ตำมที่ระเบียบก ำหนด 

7. ให้ถือว่ำกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแหง่ขำตินี้ เป็น กำรประชุม

โดยชอบด้วยกฎหมำย 
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การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลภายนอก 
 

การเทียบต าแหน่งบุคคลภายนอกกับต าแหน่งข้าราชการ 
(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 

 
ต าแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

- เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง 
 
1. นำยกรัฐมนตร ี
2. รองนำยกรัฐมนตร ี
3. รมต.ว่ำกำรกระทรวง, รมต.ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีและรมต. ว่ำกำรทบวง 
4. รมช.ว่ำกำรกระทรวง, ทบวง 
5. ที่ปรึกษำ นำยก, รองนำยก, รัฐมนตรีและรัฐมนตรปีระจ ำส ำนักนำยก 
6. เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตร ี
7. รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง 
8. โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
9. ที่ปรึกษำประธำนรฐัสภำและที่ปรึกษำรองประธำนรัฐสภำ 
10. ที่ปรึกษำประธำนวุฒสิภำ ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ที่ปรึกษำรองประธำนวุฒสิภำ และที่ปรึกษำรอง
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
 

ต าแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
- เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหาร ระดับต้น 

 
1. รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
2. เลขำนุกำรรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
3. เลขำนุกำรรมต.ว่ำกำรกระทรวง และเลขำนุกำรรมต.ว่ำกำรทบวง 
4. เลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ เลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ เลขำนุกำร ประธำนวุฒิสภำ เลขำนุกำรประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร เลขำนุกำรรอง ประธำนวุฒสิภำ และเลขำนุกำร รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
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     เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ประเภทผู้อ านวยการ ระดับต้น 
 
 
1. ประจ ำส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
2. ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง และผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรทบวง 
3. เลขำนุกำรผู้น ำฝำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
 

 

► หัวหน้ำข่ำวหรือบรรณำธิกำรคอลัมน์นสิต์ เทียบเท่ำ ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 

► นักข่ำว หรือนักประชำสมัพันธ์ เทียบเท่ำ ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 

► ลูกจ้ำงทุกประเภท เทียบเท่ำ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

ต าแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่น 
 

ผูด้ ารงต าแหนง่ เทียบเท่ากบัข้าราชการพลเรอืน 
ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงหวัด 
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัด  
ประธำนสภำเทศบำลนำยกเทศมนตรี  
ประธำนสภำเมืองพัทยำ  
นำยกเมืองพัทยำ  

ประเภทอ ำนวยกำร  ระดบัสงู 

รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัด 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด รองประธำนสภำ
เทศบำล รองนำยกเทศมนตรี  
รองประธำนสภำเมืองพัทยำ  
รองนำยกเมืองพัทยำ ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง นอกเหนือจำกข้อ 1 และ ข้อ 
2 

ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 

 

ต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

ต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทียบเท่ากบัข้าราชการพลเรอืน 
ระดับ 1 - 2  ประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงำน 
ระดับ 3 - 5  ประเภททั่วไป ระดบัช ำนำญงำน 
ระดับ 6 - 7  ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
ระดับ 8  ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น 
ระดับ 9  ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 
ระดับ 10  ประเภทบริหำร ระดับสูง 
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พนกังานรัฐวิสาหกิจซ ่งด ารงต าแหน่ง เทียบเท่ากบัข้าราชการพลเรอืน 
1. ผู้ว่ำกำร ผู้อ ำนวยกำร และผูจ้ัดกำร 
2. กรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรี 
3. ประธำนที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี หรือประธำนที่
ปรึกษำรัฐมนตร ี  

ประเภทบริหำร ระดับสูง 

4. รองผู้ว่ำกำร และผู้ช่วยผู้ว่ำกำร ประเภทบริหำร ระดับต้น 
5. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย และผู้ช่วยอ ำนวยกำรฝ่ำย 
6. ที่ปรึกษำรัฐมนตรีซึ่งมิได้มีต ำแหน่งก ำหนดไว้และ
ไม่ได้รับเงินเดือน 
7. ก ำนัน  

ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น 

8. ผู้อ ำนวยกำรกอง(หัวหน้ำกอง)และผู้ช่วย 
ผู้อ ำนวยกำรกองหัวหน้ำแผนก และผู้ช่วยหัวหน้ำแผนก 

ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 

9. ประจ ำแผนก และหัวหน้ำหมวด 
10. ผู้ใหญ่บ้ำน  

ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 
ประเภททั่วไป ระดบัอำวุโส 

11. แพทย์ประจ ำต ำบล สำรวัตรก ำนัน ผู้ช่วย 
ผู้ใหญบ่้ำนฝ่ำยปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้ำน ฝ่ำยรักษำ
ควำมสงบ และกรรมกำรหมู่บ้ำนที่มิใช่ ก ำนัน
ผู้ใหญบ่้ำนหรือแพทย์ประจ ำต ำบล  

ประเภททั่วไป ระดบัช ำนำญงำน 

 

พนกังานราชการ เทียบเท่ากบัข้าราชการพลเรอืน 
1. กลุ่มงำนบรกิำรและกลุ่มงำนเทคนิค  ประเภททั่วไป ระดบัปฏิบัตงิำน 
2. กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป  ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 
3. กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 
- เริ่มรบัรำชกำร – 9 ป ี
- 10 – 17 ปี 
- กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะผูท้ี่ได้รับค่ำตอบแทนใน อัตรำ
สูงสุดของบญัชีอัตรำค่ำตอบแทน  

ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ประเภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญกำรพเิศษ ประเภทวิชำกำร  ระดบั
เช่ียวชำญ 

4. กลุ่มงำนเช่ียวชำญเฉพำะ 
- เริ่มรบัรำชกำร – 4 ป ี
- 5 – 10 ปี 
- 10 ปีข้ึนไป 
- ผู้ที่ได้รับค่ำตอบแทนในอัตรำสงูสุดของบญัชี อัตรำ
ค่ำตอบแทน  

ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร  
ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  
ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพเิศษ  
ประเภทวิชำกำร ระดับเช่ียวชำญ 
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ข้อแตกต่างของการประชุมราชการและการฝึกอบรม 
 

การประชุมราชการ การอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบตักิาร 
 

1. ไม่ต้องเขียนโครงกำร 

2. เบิกค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบค่ำใช้จ่ำยในกำร 

บรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 

3. ไม่มีค่ำสมนำคุณวิทยำกร 

4. ผู้เข้ำประชุมเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป รำชกำร

ตำม พรฏ. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป รำชกำร โดย 

• ค่ำเบี้ยเลี้ยงเบิกตำมสทิธิ (ไม่หักมือ้อำหำร) 

• ค่ำที่พักเบกิเท่ำที่จ่ำยจรงิ หรอื เบกิเหมำจ่ำย

ได้ ตำมอัตรำที่ กระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

 

1. ต้องเขียนโครงกำรหรือหลักสูตรที่ไดร้ับอนมุัติ 

2. เบิกค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำ 

ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และ 

กำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2549 และที่ 

แก้ไขเพิ่มเติม 

3. เบิกค่ำสมนำคุณวิทยำกรได ้

4. เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงตำมสิทธิ 

(แต่ต้องหกัมื้ออำหำรตำมทผูจ้ัดจัดอำหำรให้) 

5.  ค่ำที่พักเบิกตำมระเบียบอมรมและต้องเบิกจ่ำย 

จริง โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน และ FOLIO 

ประกอบกำรเบิก (เบิกเหมำจ่ำยไม่ได้) 
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(ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 
 
สัญญาเงินยืมเลขที่…………………………………………………วันท่ี…………………………………….......... 
ชื่อผู้ยืม……………………………………………………………...จ านวนเงิน………………………………………..บาท 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 .................(1)................................... 
(2) วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ................. 

 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เรียน ...................(3)......................... 
  

ตามค าสั่ง / บันท ก ท่ี ...............(4).............. ลงวันท่ี.............(5)……………………...ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจา้..........................(6)...................................... ต าแหน่ง......................................................................... 
สังกัด..........................(7)..............................พร้อมด้วย...............(8) .............................................................. 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ.....................(9).............................................................................................. .......... 
โดยออกเดินทางจาก ( ) บ้านพัก ( ) ส านักงาน ( ) ประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี.....เดือน...(10)....พ.ศ.....เวลา…….น. 
และกลับถ ง (  ) บ้านพัก (  ) ส านักงาน (  ) ประเทศไทย วันท่ี..........เดือน......(11)......พ.ศ.......เวลา………… น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งน้ี….……(12)…………วัน  ชั่วโมง 
ข้าพเจา้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ   ข้าพเจ้า    คณะเดินทาง ดังน้ี ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง
ประเภท..............(13)................จ านวน..........(14) .............                        วัน รวม...........(15)  บาท 
ค่าเช่าท่ีพัก..................(16).....................................จ านวน........(17) ..............วัน รวม...........(18)  บาท 
ค่าพาหนะ................................................(19).............................................. .............รวม...........(20). บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน............................................(21)........................................................... รวม...........(22). บาท 

รวมท้ังสิ้น...............(23). บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)......................................(24)............................................ 

ข้าพเจา้ขอรับรองว่ารายการท่ีกล่าวมาขา้งต้นเป็นความจริงและหลักฐานการจา่ยท่ีส่งมาด้วย 
จ านวน.......(25)………….ฉบับ รวมท้ังจ านวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 
ลงชื่อ................(26). ผู้ขอรับเงิน 

(.........................................................) 
ต าแหน่ง .............................................................. 
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                  - 2 – 
ได้รับหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนมุัติให้เบิกจ่ำยได้ 
 

ลงช่ือ............................................................ 
(..............................................................) 

ต ำแหน่ง.......................................................  
วันที่............................................................ 

อนุมัติให้จ่ำยได ้
 

 
ลงช่ือ............................................................ 
(..............................................................) 

ต ำแหน่ง....................................................... 
ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมสุขภำพจิต 

วันที่............................................................ 
 
  ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน                                              บำท 
(                                                                                ) ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว 

ลงช่ือ…………………………………….……….. .ผู้รับเงิน    ลงช่ือ…………………………………….………….ผู้จ่ำยเงิน 
 (                                                    )                         (…………………….……………………………………..) 
ต ำแหน่ง                                                                 ต ำแหนง่...............................................................                           
วันที่……….........................…………………..……………                วันที่……….........................…………………..……………
จำกเงินยืมตำมสัญญำเลขที…่…………………..………………วันที่……………………………….…….………………….……………….. 
 

หมายเหตุ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
ค ำช้ีแจง  1. กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะและจัดท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมฉบับเดียวกัน หำกระยะเวลำในกำรเริ่มต้นและ

สิ้นสุดกำรเดินทำงของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ให้แสดงรำยละเอียดของวันเวลำที่แตกต่ำงกันของ
บุคคลนั้นในช่องหมำยเหตุ 

 2. กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคล ใหผู้้ขอรบัเงินเป็นผูล้งลำยมือช่ือผูร้ับเงินและวันเดือนปทีี่รบัเงิน  
     กรณีที่มกีำรยืม เงิน ให้ระบุวันที่ที่ไดร้ับเงินยืม เลขทีส่ัญญำยืมและวันทีอ่นุมัติเงินยืมด้วย 
 3. กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลำยมอืช่ือในช่องผูร้ับเงิน ทัง้นี้ใหผู้้มสีิทธิ 
    แต่ละคนลงลำยมือช่ือผูร้ับเงินในหลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน  (ส่วนที่ 2)      
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ค าอธบิาย การกรอกใบเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ แบบ 8708 
 
(1.) สถำนที่ทีเ่ขียนรำยงำนกำรเดินทำง เมื่อได้ เดินทำง
ไปปฏิบัติงำนแล้ว 
(2) วันเดือนปี ที่เขียนรำยงำนกำรเดินทำง 
(3) หัวหน้ำส่วนรำชกำร (อธิบด)ี 
(4) ค ำสั่ง หรือ บันทึกอนุมัติ/อนุญำตให้ไปรำชกำร 
(5) วันที่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ/อนุญำต (วันทึ่ลงนำม) 
(6) ต ำแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน 
(7) ช่ือหน่วยงำน 
(8) กรณีทีเ่ดินทำงเป็นหมู่คณะระบุช่ือผู้เดินทำง หรือ
ระบุ “พร้อมคณะ” 
(9) สถำนที่ ที่ไปรำชกำร และเรื่องที่ไปรำชกำร 
(10) วันเดือนปีเวลำเดินทำงจำกบ้ำนพัก/ ส ำนักงำน 
(11)  วันเดือนปี เวลำ ที่กลบัถึงบ้ำนพัก / ส ำนักงำน 
(12) จ ำนวนวันและช่ัวโมง ที่ไปรำชกำร 
(13) ระบปุระเภทและอัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ก 
หรือ ประเภท ข) 
(14) จ ำนวนวันที่มีสิทธิได้ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
(15) จ ำนวนเงินทีม่ีสทิธิได้รับค่ำเบี้ยเลี้ยง 
(16) ระบุอัตรำที่พกัที่ได้รบั 
(17)  จ ำนวนวันที่มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำที่พกั 
(18) จ ำนวนเงินทีม่ีสทิธิเบกิค่ำเช่ำที่พัก 
(19) ประเภทค่ำพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำง 
(20) จ ำนวนเงินค่ำพำหนะที่เบิก 
(21)  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เบิก (ระบรุำยกำร) เช่น ค่ำผ่ำน 
ทำงพิเศษ ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลงิ เป็นต้น 
(22) จ ำนวนเงินทีเ่บกิค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
(23) จ ำนวนเงินรวมที่ขอเบิกทัง้สิ้น 
(24) จ ำนวนเงินรวมที่ขอเบิกเป็นตัวอักษร 
(25) จ ำนวนหลกัฐำนที่ใช้ขอเบกิ เช่น ใบเสรจ็รบัเงิน ,
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111.) 
 

(26) ช่ือ-สกุล  ผู้ขอเบิกเงิน 
(27) ลำยมือช่ือ ช่ือ-สกลุ และต ำแหนง่ ของเจ้ำหน้ำที่ 
กำรเงิน/ผูท้ี่ได้รับมอบหมำยในกำรตรวจหลักฐำน 
(28) วันเดือนปี ที่เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินตรวจหลักฐำน 
(29) ลำยมือช่ือ ช่ือ-สกลุ และต ำแหนง่ผู้มอี ำนำจ 
อนุมัติ 
(30) วันเดือนปี ที่ผูม้ีอ ำนำจอนมุัต ิ
(31) จ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป รำชกำรที่
ได้รับเงินจริง 
(32) จ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป รำชกำรที่
ได้รับเงินจริง เป็นตัวอักษร 
(33) ลำยมือช่ือ  ช่ือ-สกุล และต ำแนง่ของผู้รบัเงิน 
(34) วันเดือนปี ที่ได้รับเงิน 
(35) ลำยมือช่ือ  ช่ือ-สกุล และต ำแหน่งของ เจ้ำหน้ำที่
ที่ท ำหน้ำทีจ่่ำยเงิน 
(36) วันเดือนปี ที่จ่ำยเงิน 
(37) ระบสุัญญำเลขที่ (กรณียืมเงิน) 
(38) ระบุวันทีท่ี่ได้รับอนมุัติให้ยืมเงิน 
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จัดท าโดย 
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