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ให้ประกาศว่า 
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 

(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๓ 

(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๑๑ 

(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๐๓  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 

(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
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หน้า   ๒ 
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(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้

ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกิน

ปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  แล้วแต่กรณี 

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่   

๓๐  กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณน้ัน 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้

เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  หรือกรณีอื่นใด  ที่ต้อง

นําส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 

“หนี้”  หมายความว่า  ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการ  

ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ ยืม  การคํ้าประกัน  การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือ 

จากการอื่นใด 

“เงินจัดสรร”  หมายความว่า  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย  หรือ 

ให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหน่ึง 

“หน่วยรับงบประมาณ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่ ขอรับหรือได้ รับจัดสรร 

งบประมาณรายจ่าย  และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า 

(๑) ส่วนราชการ 

(๒) รัฐวิสาหกิจ 

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 
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หน้า   ๓ 
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(๔) องค์การมหาชน 

(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า 

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐซึ่งมี

กฎหมายจัดตั้งขึ้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  มีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินร้อยละห้าสิบ  

(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  หรือ  (๒)  

หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง 

บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย 

“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๖ การจัดทํางบประมาณ  การบริหารงบประมาณรายจ่าย  การควบคุมงบประมาณ  

และการประเมินผลและการรายงาน  ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย 

ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
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มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

อย่างเคร่งครัด  โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

เป็นสําคัญ 

การโอนงบประมาณรายจ่าย  ให้กระทําได้เฉพาะกรณี มีความจําเป็นตามที่ กําหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับ

หรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย  ผู้อํานวยการ  และ

หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  และ 

ให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมาย

ผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหน่ึงรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับ

งบประมาณน้ัน  โดยให้แจ้งสํานักงบประมาณทราบด้วย 

หมวด  ๒ 
ลักษณะของงบประมาณ 

 

 

มาตรา ๑๐ งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภา  อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน  สาระสําคัญ

ของงบประมาณ  และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 

(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว  ปีปัจจุบัน  และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 

(๓) คําอธิบายเก่ียวกับประมาณการรายรับ 

(๔) คําชี้แจงเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง  ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(๕) รายงานเก่ียวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ 

(๖) รายงานเก่ียวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ 

(๗) คําอธิบายเก่ียวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม 
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(๘) ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 

(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น  ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้

ตามท่ีมีกฎหมายให้อํานาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจํานวนต่ํากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง  ให้แถลงวิธีหาเงิน

ส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย  แต่ถ้าเป็นจํานวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย 

ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติ 

ไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่  

ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่

ผู้อํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา  ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  โดยให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้มาสําหรับจ่ายตาม

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย 

วิธีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กําหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  อาจจําแนกได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 

(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 

(๕) งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน 

(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ 

(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 

(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

การจําแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป

ตามที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ได้แก่  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่

หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย  โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  และให้มี

รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นด้วย 

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ได้แก่  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงาน

บูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดําเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหน่ึง  ต้องสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร  ได้แก่  งบประมาณรายจ่ายที่ กําหนดให้จ่าย 

เพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ 

มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน

ภายในปีงบประมาณไม่ได้  โดยต้องกําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย 

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
หน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ 

 

 

มาตรา ๑๙ ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่และอํานาจจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่น 

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  และให้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวกับการงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี   โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี  เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํากรอบประมาณการรายจ่าย  เพื่อให้การจัดทํางบประมาณ

สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา  ๒๓  

(๓) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอก

งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์  พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อํานวยการกําหนด 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อ

คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการด้วย 

(๕) กําหนด  เพิ่ม  หรือลดเงินจัดสรรตามความจําเป็นของการปฏิบัติงาน 

(๖) กําหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร 

(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ของหน่วยรับงบประมาณ 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ  หรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๒๐ ให้ผู้อํานวยการเสนองบประมาณประจําปีต่อนายกรัฐมนตรี  เพื่อคณะรัฐมนตรี

เสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณน้ัน 

มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับ

งบประมาณชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร  และให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการ

มอบหมายมีอํานาจที่จะเข้าตรวจสรรพสมุด  บัญชี  เอกสาร  และหลักฐานต่าง ๆ  ของหน่วยรับ

งบประมาณได้ 

มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายตามมาตรา  ๒๑  เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด  ๔ 

การจัดทํางบประมาณ 
 

 

มาตรา ๒๓ การจัดทํางบประมาณต้องคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของ

ประเทศ  ความจําเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม  นโยบายรัฐบาล  และ

ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและ

เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒๔ ในการจัดทํางบประมาณประจําปี  ให้สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลัก   

โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ

ธนาคารแห่งประเทศไทย  เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายงบประมาณประจําปี  ประมาณการรายได้  วงเงินงบประมาณรายจ่าย  

และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงิน

งบประมาณ 

(๒) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้

ภาครัฐ  ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

(๓) กําหนดกรอบประมาณการรายจ่าย  ประมาณการรายรับ  และฐานะการคลังของรัฐบาล

เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี 

เม่ือได้ดําเนินการตาม  (๑ )  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที่  ๑ 
การขอต้ังงบประมาณรายจ่าย 

 

 

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๘  ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนด 

ให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย   

มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อํานวยการ  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด 

การย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ ง  อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์   

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดด้วย 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า 

หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทข้ึนไป  ให้หน่วยรับงบประมาณ

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการย่ืนคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการ 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒๗ การขอต้ังงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด  มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย

และยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่

ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ให้หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  

ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ทําหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ  

โดยจะต้องย่ืนคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ให้นําความในมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  มาใช้บังคับกับการย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 

ตามมาตรานี้ด้วย 

มาตรา ๒๙ การขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน

สําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งเป็นการเฉพาะ  ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด 

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๓๐ การย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น  ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ย่ืน

ภายในกําหนดระยะเวลาตามที่ผู้อํานวยการกําหนด  หรือย่ืนคําขอโดยไม่มีรายงานเกี่ยวกับเงินนอก

งบประมาณตามมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๘  ให้ผู้อํานวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ได้

ตามที่เหน็สมควร 

ส่วนที่  ๒ 
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

 

 

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ให้มีการจัดทําแผนงาน

บูรณาการซึ่งประกอบด้วย  เป้าหมายร่วม  วัตถุประสงค์  งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดําเนินการ  
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน  สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้  รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ 

ที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  ประหยัด  และลดความซ้ําซ้อน  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๒ เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว  การจัดทํางบประมาณรายจ่าย

ตามแผนงานบูรณาการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด 

หมวด  ๕ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย 

 

 

มาตรา ๓๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  การบริหารงบประมาณรายจ่าย 

ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย  ให้หน่วยรับงบประมาณ 

จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ

ผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย

งบประมาณรายจ่าย  จะโอนหรือนําไปใช้สําหรับหน่วยรับงบประมาณอ่ืนมิได้  เว้นแต่ 

(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนําไปใช้ได้ 

(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้ง

ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม  ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้น

ไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน  หรือส่วนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนใหม่  แล้วแต่กรณี  

ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน 

(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้กระทําได้เท่าที่จําเป็นและไม่เกิดผลเสียหาย 

ต่อการดําเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

10



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใด

ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๓๕  (๒)  จะโอนหรือนําไปใช้

ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการ  แต่ผู้อํานวยการจะอนุมัติมิได้ 

ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ  หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่  เว้นแต่ 

จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

รายจ่ายรายการต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจจัดสรร

ให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง  หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ  ของหน่วยรับงบประมาณน้ัน ๆ   

ได้ตามความจําเป็น 

ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

รายการใดรายการหน่ึงไปเพิ่มรายการอื่น ๆ  ในงบกลางด้วยกันก็ได้ 

หมวด  ๖ 
การควบคุมงบประมาณ 

 

 

มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ

งบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  และเพื่อการนี้ 

ให้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณ

เสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร  และให้มีอํานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุด  

บัญชี  เอกสาร  และหลักฐานต่าง ๆ  ของหน่วยรับงบประมาณได้  โดยให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุม

กิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย  มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับ

หรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงิน

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ให้ผู้ รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมีหน้าที่ รับผิดชอบ 

ในการกํากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป

ตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

งบประมาณรายจ่าย  หรือตามที่มีการโอน  หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามท่ีกําหนดไว้ 

ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น 

การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย

งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการตามมาตรา  ๓๔  โดยต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 

จากผู้อํานวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน  เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากร  

และรายจ่ายอื่นที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน

หรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร 

ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน

หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้อง 

ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  ให้ผู้อํานวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน

และวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ  ไป  รวมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด  

เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วย

งบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ  และเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว  ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ

ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน

และมิใช่กรณีตามมาตรา  ๔๑  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า

หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้ 

เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดในมาตรา  ๔๑  ด้วยโดยอนุโลม 
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใด  ให้กระทําได้

แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณน้ัน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ  ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้

เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  และได้มีการกันเงินไว้ 

ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง  ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของ

ปีงบประมาณถัดไป  เว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขอทําความตกลง

กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน  

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี  การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทําได้ 

แต่เฉพาะภายในเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี 

ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกําหนดเวลา  และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  

ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน  แต่หากมีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง

ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน  

มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจํานวนหน่ึงโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง  เรียกว่า  “เงินทุนสํารองจ่าย”  

เป็นจํานวนห้าหม่ืนล้านบาท  เงินทุนนี้ให้นําไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่

ราชการแผ่นดิน  และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

ไม่เพียงพอ  ทั้งนี้  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเม่ือได้จ่ายเงินไปแล้ว  ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้

ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก 

หมวด  ๗ 
การประเมินผลและการรายงาน 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การประเมินผล 

 

 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้อํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยในระบบการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานให้ประกอบด้วย  การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ  

ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ  และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล  การดําเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด  และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ

งบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด  ให้ผู้อํานวยการจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  

หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือ

รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย  เพื่อทราบ 

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  

ให้ผู้อํานวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ส่วนที่  ๒ 
การรายงาน 

 

 

มาตรา ๔๙ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ  ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี

ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสํารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน 

มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 

ที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อํานวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ   

เพื่อผู้อํานวยการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้ อํ านวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการ 

ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ

14



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณน้ัน 

หมวด  ๘ 
ความรับผิด 

 

 

มาตรา ๕๒ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ

ผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน  หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทําการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  

หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว  

ผู้กระทําหรือผู้ยินยอมให้กระทําการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้

จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย  ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ  ให้แก่หน่วยรับงบประมาณน้ัน 

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทําตามวรรคหนึ่ง  จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทําการ

ฝ่าฝืนด้วย  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทําไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบ

ดังกล่าว  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ซึ่งได้ทักท้วงคําสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้วว่า  การที่จะปฏิบัติ 

ตามคําสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

บัญญัติบทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  ให้หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าว

ในกฎหมายนั้นยังคงมีความหมายหรือเป็นการอ้างอิงความหมายตามบทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”   

ตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ความในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับกฎท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ที่ มีการกําหนดบทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี 

การงบประมาณ  หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มีการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม

บทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหน่ึงหรือในกฎตามวรรคสอง

ให้แล้วเสร็จ 

มาตรา ๕๔ การจัดทํ าและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจํ าปีที่ ได้ ดํ าเนิ นการตาม

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนกว่าจะแลว้เสร็จ 

มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๕๗  ในกรณีที่หน่วยรับ

งบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ   พ .ศ.  ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง  

รายการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

และเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ที่ยังมิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน  แต่ได้มีการกันเงินและ 

ขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

ประเภทงบกลาง  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๕๘ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจแห่ง

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับ

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๙ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจตาม

มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

ให้ ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือ

พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 

การคลังของรัฐ 

มาตรา ๖๐ เม่ือพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว  กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่าย

ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๖๑ ให้ กระทรวงการคลั งนํ าเงินทุ นสํ ารองจ่ ายตามมาตรา  ๒๙   ทวิ   แห่ ง

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๓  ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับ

มาเป็นเวลานาน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ  การบริหารงบประมาณรายจ่าย  

การควบคุมงบประมาณ  รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดสรร

งบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่ งเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงบประมาณเป็นสําคัญ  และเพ่ือให้ 

เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าดว้ยการเบกิเงนิจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน   
การเกบ็รกัษาเงนิ  และการน าเงนิส่งคลัง   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  (National  e-Payment  Master  Plan)  
ตลอดจนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Government  Fiscal  Management  Information  System:  GFMIS)  
เป็น  New  GFMIS  Thai 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๖๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง   
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๓) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ   

พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐสภา   

ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรอัยการ  องค์การมหาชน  
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ตามที่กฎหมายก าหนด   

้หนา   ๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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“หน่วยงานผู้เบิก”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ 
เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หน่วยงานย่อย”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  
หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หรือที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ  ซึ่งมิได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง   
หรือส านักงานคลังจังหวัด  แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก 

“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือการนี้ด้วย 

“ผู้อ านวยการกองคลัง”  ให้หมายความรวมถึง  เลขานุการกรม  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นใด   
ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย 

“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น   
ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน  และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่  
รับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วย 

“ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”  ให้หมายความรวมถึง  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  
และส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย 

“งบรายจ่าย”  หมายความว่า  งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้

ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว   
“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย  
หรือเงินนอกงบประมาณ 

“ตู้นิรภัย”  หมายความว่า  ตู้เหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้ส าหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ 
“เงินรายได้แผ่นดิน”  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้ 

เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย  
เงินคงคลัง  และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  บัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐนั้น 
น าไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ   

้หนา   ๑๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

20



“เงินเบิกเกินส่งคืน”  หมายความว่า  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว 
แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน  และได้น าส่งคลังก่ อนสิ้นปีงบประมาณ 
หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน”  หมายความว่า  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการ 
เบิกจากคลังไปแล้ว  แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน  และได้น าส่งคลัง
ภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ  หรือได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  หรือกรณีอื่นใด  
ที่ต้องน าส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Government  Fiscal  Management  Information  System:  GFMIS)  ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

“ข้อมูลหลักผู้ขาย”  หมายความว่า  ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เกี่ยวกับชื่อ  ที่อยู่  เลขประจ าตัวประชาชน  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญา  
เงื่อนไขการช าระเงิน  หรือข้อมูลอื่นใดที่จ าเป็นแล้วแต่กรณี  เพื่อใช้ส าหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ความทั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์  เอกสาร  ทะเบียนคุม  รายงาน  ที่ใช้ในการเบิกเงินจากคลัง   
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ ๗ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดในระเบียบนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  ขอหารือเพ่ือให้กระทรวงการคลังวินิจฉัย  
หรือขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  แล้วแต่กรณี  หรือให้กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง   
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 

ข้อ ๘ การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลงั
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน  
ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้  โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้   

หมวด  ๒ 
การใช้งานในระบบ 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิ 
ในการปฏิบัติงานในระบบ  ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีสิทธิตามข้อ  ๑๐  ด าเนินการขอเบิกเงินจากคลัง  การอนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง  การน าเงินส่งคลัง  การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล  และการเรียกรายงาน
ในระบบ 

ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ เบิกจัดท าค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก าหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดแนวทางการควบคุม  
การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก  ในการเข้าใช้งานในระบบ 

ข้อ ๑๓ การจัดท า  แก้ไข  อนุมัติการใช้  และการด าเนินการอื่น ๆ  เกี่ยวกับการก าหนดสทิธิ
การเข้าใช้งานในระบบ  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๓ 
การเบิกเงนิ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สถานทีเ่บิกเงินและผูเ้บิกเงนิ 

 
 

ข้อ ๑๔ หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลค าขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง  
ส าหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีส านักงานอยู่ในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลค าขอเบิกเงินในระบบไปยังส านักงานคลัง
จังหวัด   

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายตามข้อ  ๑๐  
เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง  และอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง   

ข้อ ๑๖ หน่วยงานผู้เบิกใดซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกอื่น  
เป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้  โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักเกณฑ์ทัว่ไปของการเบกิเงิน 
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ข้อ ๑๗ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่าย 

เงินที่ขอเบิกจากคลังเพ่ือการใด  ให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพ่ือการนั้นเท่านั้น  จะน าไปจ่าย 

เพื่อการอื่นไม่ได้ 

ข้อ ๑๘ หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ก าหนดไว้หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  หรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลัง   

การได้รับเงินจากคลังไม่ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้เบิกในการที่จะต้องดูแล 

ให้มีการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๙ การขอเบิกเงินทุกกรณี  หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ  

ไว้  ณ  ที่จ่าย  ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในค าขอเบิกเงินนั้นด้วย  เว้นแต่ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว   

ข้อ ๒๐ การเบิกเงินจากคลัง  ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี 

และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี 

(๒) น าข้อมูลตาม  (๑)  หรือของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้  ส่งให้แก่

กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ 

(๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอเบิกเงินก่อนส่งค าขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง

หรือส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามค าขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ 

ส่วนที ่ ๓ 
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของหนว่ยงานผู้เบิกที่ไม่ใช่สว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๑ การขอเบิกเงิน  ให้ส่งค าขอเบิกตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ  ยกเว้นกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ให้เบิกเงินจากคลังโดยระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้

ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงก าหนด  หรือใกล้จะถึงก าหนดจ่ายเงิน 

ส่วนที ่ ๔ 
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๒ การขอเบิกเงินทุกกรณีห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงก าหนด  หรือใกล้จะถึง

ก าหนดจ่ายเงิน 
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ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น
ไปจ่าย  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน  ให้เบิกจาก  
เงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้  แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน  
เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๒๔ ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง  รายการเงินเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินช่วยเหลือ
ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ  เงินส ารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของข้าราชการ   
เงินสมทบของลูกจ้างประจ า  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ  
หรือรายการอื่นที่กระทรวงการคลังก าหนด  ถ้าค้างเบิกให้น ามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ   
ของปีงบประมาณต่อ ๆ  ไปได้ 

ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า  
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ช าระหนี้  และให้น ามา
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ 

ข้อ ๒๖ ส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ  อาจเบิกเงินไปซื้อเงินตรา
ต่างประเทศในสกุลเงินตราที่จะต้องช าระหนี้โดยทยอยซื้อหรือซื้อทั้งจ านวนก็ได้  และให้น าเงินไป  
ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ  และเมื่อหนี้  
ถึงก าหนดหรือใกล้ถึงก าหนดช าระให้น าเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารไปช าระหนี้ดังกล่าว   ส าหรับ
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการน าเงินฝากธนาคารให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้  ให้รายงานการซื้อเงินตรา
ต่างประเทศและการช าระหนี้ต่อกระทรวงการคลังด้วย 

ข้อ ๒๗ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายช าระหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
กรณีช าระหนี้ผูกพันเป็นเงินบาท  โดยให้ส่วนราชการติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์
โดยตรง 

ส่วนที ่ ๕ 
วิธีการเบิกเงินของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินของส่วนราชการส าหรับการซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ  ใบสั่งจ้าง  สัญญาหรือข้อตกลง  ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป  
หรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  ให้ส่วนราชการจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อ  หรือใบสั่งจ้างเพ่ือท าการ  
จองงบประมาณในระบบ  โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
ของส่วนราชการโดยตรง 
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(๒) นอกจากกรณีตาม  (๑)  ส่วนราชการไม่ต้องจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ  
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการจ่ายเงิ น 
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป  หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือ  
ผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้ 

การซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  ให้ส่วนราชการด าเนินการขอเบิกเงินจากคลัง
โดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือ  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย   

ข้อ ๒๙ การขอเบิกเงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  กรมบัญชีกลาง
จะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง  ยกเว้น   

(๑) กรณีค่าไฟฟ้า  ค่าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ที่ส่วนราชการ
ได้รับเงินสมทบจากข้าราชการ  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ให้ขอเบิกเงิน
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้น าไปจ่ายแก่เจ้าหนี้หรือ 
ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป 

(๒) การขอเบิกเงินสวัสดิการ  ค่าตอบแทน  หรือกรณีอื่นใด  หรือกรณีที่กระทรวงการคลังก าหนด  
ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้แก่  
ผูม้ีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๓๐ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้เป็นไป 
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๓๑ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจ าเดือนในวันท าการสิ้นเดือน   
ให้ส่วนราชการส่งค าขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ส่วนที ่ ๖ 
การเบิกเงนิของส่วนราชการที่มีส านักงานในตา่งประเทศ 

 
 

ข้อ ๓๒ ส่วนราชการที่มีส านักงานในต่างประเทศอาจส่งค าขอเบิกเงินเพ่ือซื้อเงินตรา
ต่างประเทศส าหรับจัดส่งให้ส านักงานในต่างประเทศใช้จ่ายได้ทั้งจ านวน  แต่ในกรณีที่เห็นสมควร
กระทรวงการคลังอาจก าหนดให้เบิกเป็นงวด ๆ  ตามความจ าเป็นก็ได้ 

กรณีส านักงานในต่างประเทศยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ได้รับจัดสรร   
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ 

ข้อ ๓๓ เงินที่จัดส่งให้ส านักงานในต่างประเทศตามข้อ  ๓๒  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากมี
เงินเหลือให้น าส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี   
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ในกรณีที่ส านักงานในต่างประเทศมีหนี้ผูกพัน  และไม่สามารถช าระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ  
เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังแล้ว  ให้เก็บเงินไว้เพื่อจ่ายส าหรบัการนั้นต่อไปไดอ้กี
ไม่เกินหกเดือน  เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย เงินภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขอท าความตกลง 
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกนิหกเดือน  หากมีเงินคงเหลือให้น าเงินส่งคืนสว่น
ราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่ครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้  โดยให้  
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณด าเนินการเบิกหักผลักส่ง 

ข้อ ๓๔ เงินที่ ได้รับคืนจากส านักงานในต่างประเทศตามข้อ  ๓๓  ให้ส่วนราชการ 
เจ้าของงบประมาณด าเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ให้เป็นเงินบาท   
แล้วน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดยด่วน 

หมวด  ๔ 
การจ่ายเงินของสว่นราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินให้กระท าเฉพาะที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ก าหนดไว้
หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  และผู้มีอ านาจ  
ได้อนุมัติให้จ่ายได้ 

ข้อ ๓๖ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ  
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  หรือประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันต ารวจโทขึ้นไป 

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง  ทบวง  กรม  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานเป็นผู้อนุมัติ
ส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ 
ในภูมิภาค 

ข้อ ๓๗ ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  หรือกฎ  หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย 

ข้อ ๓๘ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ  สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย
หรือหลักฐานการขอรับช าระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้ 
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ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๔๐ การจ่าย  โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ห้ามมิให้ 

ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน 
ข้อ ๔๑ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือผู้รับบ านาญหรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถ

มารับเงินได้ด้วยตนเอง  จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้  โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงิน 
ได้ด้วยตนเอง  จะท าหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้ 

การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  และการจ่ายเงินช าระหนี้ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๔๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า  “จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อ
รับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง  พร้อมทั้งวัน  เดือน  ปี  ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐาน  
การจ่ายเงินทุกฉบับ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยตามรายการ  
ในข้อ  ๔๖  ไว้ด้วย  และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองค าแปลด้วย   

ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ  และให้หัวหน้า 
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงิน
กับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักฐานการจ่าย 

 
 

ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินของส่วนราชการ  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน  ซึ่งผู้รับเงิน
เป็นผู้ออกให้  หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  หรือใบรับรอง 
การจ่ายเงิน  หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย   

ข้อ ๔๕ การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง  เพ่ือเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยตรง  ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๔๖ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
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ข้อ ๔๗ กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก 

ผู้รับเงินได้  ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๔๘ กรณีข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  จ่ายเงินไป 

โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๔๖  หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างนั้น  ท าใบรับรองการจ่ายเงิน

เพื่อน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ   

ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย  ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง

เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ 

ในกรณีที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ   

หรือลูกจ้างนั้น  ท าใบรับรองการจ่ายเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอส าเนา

ใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยน าใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย  แม้พบภายหลังจะไม่น ามา

เบิกจ่ายอีก  แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปส าหรับส่วนราชการ  

ในราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอ

เบิกเงินได้ 

ข้อ ๔๙ กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหาย  ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการ 

ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๐ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานการจ่าย 

ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่  และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง   

ข้อ ๕๑ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย  มิ ให้สูญหาย 

หรือเสียหายได้  ทั้งนี้  เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ตรวจสอบแล้วใหเ้ก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ส่วนที ่ ๓ 

วิธีปฏบิัติในการจา่ยเงนิ 

 

 

ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 

ที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  ผู้รับบ านาญ  ผู้รับเบี้ยหวัด  หรือบุคคลภายนอก  รวมทั้ง

การจ่ายเงินเพ่ือชดใช้คืนเงินทดรองราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด   
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การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด  ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็น

เร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้   

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นเช็คตามข้อ  ๕๒  วรรคสอง  ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน  ดังนี้ 

(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือ  

เช่าทรัพย์สิน  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”   

ออกและขีดคร่อมด้วย 

(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม  (๑)  ให้ออกเช็คสั่งจ่าย 

ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 

(๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน  

ของส่วนราชการ  และขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 

ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า  โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน  วันที่ 

ที่ออกเช็ค  และจ านวนเงินที่สั่งจ่าย 

ข้อ ๕๔ การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ 

ให้ชิดเส้น  และชิดค าว่า  “บาท”  หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีช่องว่าง 

ที่จะเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินเพ่ิมเติมได้  และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล  ชื่อบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วน  

จนชิดค าว่า  “หรือผู้ถือ”  โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้   

หมวด  ๕ 
การเบิกจ่ายเงินยืมของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๕๕ สัญญาการยืมเงิน  สัญญาวางหลักทรัพย์  และสัญญาค้ าประกนั  ให้เป็นไปตามแบบ

ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๖ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๓๖  เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย 

ข้อ ๕๗ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงิน  และผู้มีอ านาจ 

ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น  โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   

(e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๘ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ  ที่ส่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้  

ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมก าหนดให้ผู้ยืมน าหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งท าสัญญาวางหลักทรัพย์  

หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังก าหนดมาท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืม 
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ข้อ ๕๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ

เท่าที่จ าเป็น  และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 

ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  ให้ส่วนราชการกระท าได้เฉพาะเพื่อใช้จ่าย

ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น  หรือกรณีอื่น  ซึ่งจ าเป็นเร่งด่วน

แก่ราชการ  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น   

ข้อ ๖๑ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับ  พร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม 

เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ 

ข้อ ๖๒ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ

ปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป  ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน  โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่าย 

ของงบประมาณปีปัจจุบัน  และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินยืมส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ให้ ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ 

วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 

(๒) เงินยืมส าหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ  ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น

ปีงบประมาณใหม่ 

ข้อ ๖๓ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพ่ือปฏิบัติราชการ   

ให้กระท าได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายการค่าจ้างชั่วคราว  ส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า  

แต่จ าเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

(๒) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

(๓) งบกลาง  เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  หรือเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอน  

เป็นประจ า  แต่จ าเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

(๔) งบรายจ่ายอื่น ๆ  ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ  (๑)  หรือ  (๒)   

ข้อ ๖๔ การจ่ายเงินยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในราชอาณาจักร 

ให้จ่ายได้ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน  หากมีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่าก าหนด 

เวลาดังกล่าว  ส่วนราชการจะต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

ข้อ ๖๕ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  (ถ้ามี)  ภายในก าหนด

ระยะเวลา  ดังนี้ 
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(๑) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน  หรือการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน   
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น  รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ให้ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

การคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย  เพ่ือส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  ให้ส่วนราชการ

ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน  แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับค าทักท้วง  หากผู้ยืมมไิดด้ าเนินการตามค าทักท้วงและไมไ่ดช้ี้แจงเหตผุลใหส้่วนราชการผู้ใหย้มืทราบ  
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม
เท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 

ข้อ ๖๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม  (ถ้ามี)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิ กส์   
(e-Payment)  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  และ/หรือออกใบรับใบส าคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๖๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ช าระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้ 
ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย  และเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับ
หลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๖๘ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้อ านวยการ 
กองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกิน  
สามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด 

ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้อ านวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณีทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป 

หมวด  ๖ 
การรบัเงนิของส่วนราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ใบเสร็จรับเงนิ 
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ข้อ ๖๙ ใบเสร็จรับเงิน  ให้ใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลัง  ก าหนด  และให้มีส าเนา 

เย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ  หรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๗๐ ใบเสร็จรับเงิน  ให้พิมพ์หมายเลขก ากับเล่ม  และหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงิน 

เรียงกันไปทุกฉบับ 

ข้อ ๗๑ ให้ส่วนราชการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทราบ  และตรวจสอบ 

ได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจ านวนเท่าใด  ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  ให้หน่วยงานใด   

หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปด าเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน  เดือน  ปีใด   

ข้อ ๗๒ การจ่ายใบเสร็จรับเงิน  ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน  ให้พิจารณาจ่าย

ในจ านวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 

ข้อ ๗๓ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด  เมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  เช่น  ยุบเลิกส านักงานหรือ 

ไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปอีก  ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นน าส่งคืนส่วนราชการ 

ที่จ่ายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน 

ข้อ ๗๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจัดเก็บเงิน  

รายงานให้ผู้อ านวยการกองคลัง  หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่า  

มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด  

เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อย่างช้าไม่เกินวันที่  ๓๑  ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ ๗๕ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส าหรับรับเงินของปีงบประมาณใด  ให้ใช้รับเงินภายใน

ปีงบประมาณนั้น  เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่  ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้  

ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ  เจาะรู  หรือประทับตราเลิกใช้  เพ่ือให้เป็นที่สังเกตมิให้น ามารับเงิน 

ได้อีกต่อไป 

ข้อ ๗๖ ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินหรือชื่อผู้ช าระเงินในใบเสร็จรับเงิน   

หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด  ให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ 

ทั้งจ านวนโดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่านั้นไว้  หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ

แล้วออกฉบับใหม่  โดยให้น าใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับส าเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม   

ข้อ ๗๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้

อย่างเอกสารธรรมดาได้   
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ส่วนที่  ๒ 
การรบัเงนิ 

 
 

ข้อ ๗๘ การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับ  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ได้  ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๗๙ ในการจัดเก็บหรือรับช าระเงิน  ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินนั้น  
ออกใบเสร็จรับเงิน  หรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  เว้นแต่เป็นการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  
หรือการรับเงินอื่นใดที่มีเอกสารของทางราชการระบุจ านวนเงินที่รับช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ใบเสร็จรับเงิน  โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจ านวนที่รับจ่ายท านองเดยีวกันกับใบเสร็จรบัเงนิ  
หรือเป็นการรับเงินตามค าขอเบิกเงินจากคลัง  หรือเป็นการได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ของส่วนราชการ   

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับช าระเงินนอกที่ตั้งส านักงานปกติ   
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง   

ข้อ ๘๐ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท  เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการ  
รับช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากราย  จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่ งส าหรับการรับช าระเงิน 
ประเภทนั้นก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน 
เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมเงินประเภทนั้น  

ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้  โดยให้แสดงรายละเอียด 
ว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจ านวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังส าเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 

ในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น  ภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชี
ส าหรับวันนั้นแล้ว  ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันท าการถัดไป 

ข้อ ๘๒ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงิน  น าเงินสด  
หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่ได้รับ  พร้อมกับส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บ  
ในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๘๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้า
ส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
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เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ ว  ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จ 
รับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  
ที่ได้รับในวันนัน้ทุกฉบับ  ไว้ในส าเนาใบเสรจ็รับเงินหรือรายงานซึง่เปน็หลักฐานการรับช าระเงนิจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ฉบับสุดท้าย  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย   

หมวด  ๗ 
การเกบ็รกัษาเงนิของส่วนราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สถานทีเ่ก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๘๔ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสาร 
แทนตัวเงินอื่น  ไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น   

ข้อ ๘๕ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างนอ้ยสองส ารบั  แต่ละส ารับไมน่้อยกวา่สองดอกแตไ่มเ่กนิ
สามดอกโดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน  โดยส ารับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน  ส่วนส ารับที่เหลือ
ให้น าฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ  ณ  สถานที่  ดังนี้ 

(๑) ส านักบริหารเงินตรา  กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  ส าหรับส่วนราชการในราชการ
บริหารส่วนกลาง 

(๒) ส าหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคและ 
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้เก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย 

ส่วนที ่ ๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๘๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ  หรือประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ในส่วนราชการนั้น  
อย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๘๗ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอก  ในกรณีที่ตู้นิรภัย 
มีลูกกุญแจสามดอกและมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน  ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก  
ส่วนลูกกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิ น 
ผู้ใดถือลูกกุญแจนั้น 

ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้น าความ  
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๘๘ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ  ๘๖  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจ านวน 

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจ าก็ได้ 
ข้อ ๘๙ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่

กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ใน  
ตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับ  
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงาน  
เงินคงเหลือประจ าวันนั้นด้วย 

ข้อ ๙๐ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ต้องเก็บรักษา
ลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบน าไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้  หากปรากฏว่า  
ลูกกุญแจสูญหาย  หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ  ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน 

ข้อ ๙๑ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบ  
ลูกกุญแจให้ผู้อื่นท าหน้าที่กรรมการแทน 

ส่วนที ่ ๓ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

 
 

ข้อ ๙๒ ให้ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  แล้วแต่กรณี   
จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นประจ าทุกวันที่มีการรับเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น 

ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง  จะไม่ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ส าหรับวันนั้นก็ได้  แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย 

รายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ข้อ ๙๓ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษาและรายงาน  

เงินคงเหลือประจ าวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน  กับรายงาน

เงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน
เก็บรักษาในตู้นิรภัย  และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๙๔ รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว 
ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบ 
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ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจ านวนเงินซึ่งแสดงไว้ 

ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่ง  

ร่วมกันบันทึกจ านวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  และลงลายมือชื่อกรรมการ

เก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหนา้ที่การเงินผู้น าส่ง  แล้วน าเงินเก็บรักษาในตู้นริภัย  และให้กรรมการ

เก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป   

ข้อ ๙๖ เมื่อน าเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว  ให้กรรมการ  

เก็บรักษาเงินใส่กุญแจให้เรียบร้อย  แล้วลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ  ในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับ

จะต้องถูกท าลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย 

ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ 

จะกระท าที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กเพียงแห่งเดียวก็ได้ 

ข้อ ๙๗ ในวันท าการถัดไป  หากจะต้องน าเงินออกจ่าย  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  แล้วแต่กรณี  รับไปจ่าย   

โดยให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  แล้วแต่กรณี  ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงาน  

เงินคงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไปจ่าย 

ข้อ ๙๘ การเปิดประตูห้องมั่นคง  หรือประตูกรงเหล็ก  หรือตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงิน

ตรวจกุญแจ  ลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับ  เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้ 

หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย  หรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่สงสัย 

ว่าจะมีการทุจริตให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการโดยด่วน 

หมวด  ๘ 
การน าเงนิส่งคลงัและฝากคลัง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การน าเงนิส่งคลงัและฝากคลังของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๙๙ เงินที่เบิกจากคลัง  ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  ให้ส่วนราชการผู้เบิกน าส่งคืนคลัง

ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันรับเงินจากคลัง 

ในกรณีที่ส่วนราชการมีการรบัคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วเป็นเงนิสดหรือเช็ค  ให้น าส่งคืนคลังภายใน

สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับคืน  ยกเว้นกรณีมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Payment)  ให้น าส่งคืนคลังตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังก าหนด   
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การน าเงินส่งคืนคลังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้น าส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๐๐ การน าเงินส่งคลัง  ถ้าน าส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงิน 
ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้ส่วนราชการน าส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  แต่ถ้าน าส่งภายหลังก าหนดดังกล่าว  
ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

ข้อ ๑๐๑ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการให้น าส่งหรือน าฝากคลังภายใน
ก าหนดเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น  ให้น าส่งหรือน าฝากในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายใน  
วันท าการถัดไป 

(๒) เงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับเป็นเงินสด  ให้น าส่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  แต่ถ้า 
ส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท  ก็ให้น าเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้า
ต้องไม่เกินสามวันท าการถัดไป 

(๓) เงินรายได้แผ่นดินที่รบัด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์  (e-Payment)  ให้น าส่งภายในระยะเวลา
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(๔) เงินเบิกเกินส่งคืน  หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  ให้น าส่งภายในสิบห้าวันท าการนับแต่ 
วันรับเงินจากคลังหรือนับแต่วันที่ได้รับคืน 

(๕) เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงนิสด  ให้น าฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้  แต่ส าหรบั
เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย  ให้น าฝากคลังภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันรับเงินจากคลัง 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการน าเงนิส่งคลังและฝากคลัง 

 
 

ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้น าเงินส่งคลัง 
ข้อ ๑๐๓ วิธีการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง  ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง  หรือในส่วน

ภูมิภาค  น าส่งหรือน าฝากเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง  หรือของส านักงานคลังจังหวดั  
แล้วแต่กรณี   

กรณีที่เป็นเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น  ให้จัดท าใบน าฝากเงิน  พร้อมทั้ง  
น าเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงิน  ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง  หรือ 
ของส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี  โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๐๔ หน่วยงานผู้เบิกที่ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบหรือวิธีการอื่น  ให้ถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

้หนา   ๒๗
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หมวด  ๙ 
การกนัเงนิไว้เบกิเหลือ่มป ี

 
 

ข้อ ๑๐๕ หน่วยงานของรัฐใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 

หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปช าระหนี้ได้ทัน  

สิ้นปีงบประมาณให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป  เว้นแต่ 

มีความจ าเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง

เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน   

ข้อ ๑๐๖ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ  

โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๑๐ 
หนว่ยงานยอ่ย 

 
 

ข้อ ๑๐๗ การเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๑๑ 
การควบคมุและตรวจสอบของหน่วยงานผู้เบิกที่เป็นสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๑๐๘ ทุกสิ้นวันท าการ  ให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงินสด  

และเช็คคงเหลือกับรายงานเงนิคงเหลือประจ าวนัที่กรมบัญชีกลางก าหนด  กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินจากรายงานในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๐๙ ให้หน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวก 

แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจ่าย  

กรณีที่ได้รับการทักท้วง  จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ถ้าหน่วยงานผู้เบิกไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง  

ให้ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้กระทรวง  ทบวง  กรม  เจ้าของงบประมาณ  แล้วแต่กรณี   ทราบภายใน 

สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หากเจ้าของงบประมาณ

ดังกล่าวเห็นว่าค าชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร  ให้พิจารณาด าเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายใน

สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก 

้หนา   ๒๘
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ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจากเจ้าของงบประมาณ  เมื่อกระทรวงการคลัง 

ได้วินิจฉัยค าชี้แจงเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งให้กระทรวง  ทบวง  กรม  เจ้าของงบประมาณ  และ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ  ในกรณีที่เจ้าของงบประมาณดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย

ของกระทรวงการคลัง  ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งแจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 

สิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 

ข้อ ๑๑๐ เมื่อปรากฏว่าส่วนราชการแห่งใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  

การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ให้หัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกรม  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยด่วน 

ข้อ ๑๑๑ หากปรากฏว่าเงินในความรบัผิดชอบของส่วนราชการแห่งใดขาดบัญชี  หรือสูญหาย

เสียหายเพราะการทุจริต  หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งมิใ ช ่

กรณีปกติ  ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้วา่ราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  รีบรายงานพฤติการณ์

ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทราบโดยด่วน  และด าเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินให้ฟ้องร้องด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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พระราชกฤษฎีกา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 

(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. ๒๕60) 

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

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 

เป็นปีที่ 38 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 3 แห่ง

พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.

๒๕๒๖” 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

 (๑) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 (๒) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

บรรดากฎ ข้อบังคับ และระเบียบอ่ืนในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่ง

พระราชกฤษฎีกานี ้ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน 

มาตรา 4  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติและข้าราชการ

ทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 

 “ลูกจ้าง” หมายความว่า  ลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  เว้นแต่ลูกจ้าง              

ชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง 

 “ภูมิล าเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่ หรือได้รับการบรรจุ

เป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี 
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“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทางไปราชการ 

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) คู่สมรส 

 (๒) บุตร 

 (๓) บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือบิดามารดาของคู่สมรส 

 (๔) ผู้ติดตาม 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

ลักษณะ ๑ 

บททั่วไป 

มาตรา ๖  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน    และมีฐานะเป็นกรม

ขึ้นไปมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม

ความจ าเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายตามพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น

ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ทั้งนี้หัวหน้าส่วน

ราชการดังกล่าวอาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ ให้มีการใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นและประหยัดก็ได้ 

มาตรา ๗  ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการได้ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

 ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับส่วนราชการก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไว้เป็นอย่าง

อ่ืนให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในสัญญา 

 ผู้เดินทางซึ่งเป็นข้าราชการที่มิได้มีต าแหน่ง ชั้น หรือยศก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือไม่มี

กฎหมายก าหนดต าแหน่งของผู้นั้นเทียบไว้กับต าแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน  ให้กระทรวงการคลังมี

อ านาจก าหนดเทียบต าแหน่งกับต าแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน  เพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการได้ 

 ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ ให้กระทรวงการคลังมีอ านาจก าหนดเทียบกับต าแหน่ง

ระดับของข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้ผู้นั้นเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราของต าแหน่งระดับที่

เทียบ 

มาตรา ๘  สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง

ไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี 

 ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจ าเป็นและ

เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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มาตรา ๘/๑  ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทาง

กลับท้องที่ตั้งส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลา

พักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทางตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนดด้วยแล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามท่ีพระราช

กฤษฎีกานี้ก าหนดไว้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามค าสั่งของทางราชการแล้ว 

มาตรา ๙   ข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ สูงขึ้นภายหลังวันที่ได้

เดินทางไปราชการแล้ว  ให้มีสิทธิที่จะรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราส าหรับต าแหน่งระดับ ชั้น  หรือยศ

ที่สูงขึ้น นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แม้ค าสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออกเดินทางก็ตาม 

มาตรา ๑๐  ข้าราชการซึ่งเดินทางไปรักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปรักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทนตามอัตราส าหรับต าแหน่งระดับ  ชั้นหรือยศที่ตน

ด ารงอยู่แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาด ารง

ต าแหน่งเดิมให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราส าหรับต าแหน่งระดับชั้นหรือยศที่ตน

รักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทน 

 ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทนในต าแหน่งระดับ  ชั้นหรือยศ

ที่ต่ ากว่าให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราส าหรับต าแหน่งระดับ ชั้นหรือยศที่ตนด ารงอยู่ 

มาตรา ๑๑  การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิได้รับ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น 

มาตรา ๑๒  ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจ า จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามพระราช

กฤษฎีกานี้ได ้เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจ า 

มาตรา ๑๒ ทวิ  เมื่อปรากฏว่าโรงแรมใดเรียกเก็บค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไป

ตามปกติ ออกใบเสร็จรับเงินเกินกว่าจ านวนเงินที่โรงแรมเรียกเก็บ  ออกใบเสร็จรับเงินให้โดยผู้เดินทางไป

ราชการมิได้เข้าพัก หรือมีพฤติการณ์ในทางทุจริตร่วมกับผู้เดินทางไปราชการหรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น  

ในเรื่องการเบิกค่าเช่าที่พักตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้กระทรวงการคลังแจ้งชื่อโรงแรมดังกล่าวให้กระทรวง 

ทบวง กรมทราบเพ่ือมิให้เบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นเป็นเวลาหนึ่งปี และหากกระท าซ้ าอีกก็ให้ระงับการเบิก

ค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด 

 การแจ้งชื่อโรงแรมตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแจ้ง 

มาตรา ๑๒ ตรี  ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุแห่งความ

ตายมิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัว

หรือผู้จัดการศพของผู้เดินทางไปราชการซึ่งถึงแก่ความตายนั้น  ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางเพ่ือไปปลงศพ 

หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด 
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ลักษณะ ๒ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

หมวด ๑ 

การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

มาตรา ๑๓  การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 

  (๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่ง 

ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 

  (๒) ยกเลิก 

  (๓) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

  (๔) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน 

  (๕) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการ

ประจ าในต่างประเทศ 

  (๖) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพ่ือไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลง 

ระหว่างประเทศ 

มาตรา ๑๔  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 

  (๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

  (๒) ค่าเช่าที่พัก 

  (๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ 

ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน 

  (๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

มาตรา  ๑๕   เบี้ย เลี้ ยงเดินทางให้ เบิกได้ ในลักษณะเหมาจ่ ายภายในวงเงินและเงื่อนไขที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๑๖  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออกจาก

สถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่

กรณ ี

 เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง

หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน 

 เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับ

ได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงข้ึนไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน 

 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับ

ท้องที่ตั้งส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลา

เดินทางไปราชการเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่

เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการ

เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 
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มาตรา ๑๗  การเดินทางไปราชการที่จ าเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรมใน

ยานพาหนะ  หรือการพักแรมในท่ีพักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว     ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่า

ที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

 ในกรณี เป็นการเดินทางไปราชการในท้องที่ ที่ มี ค่ าครองชีพสู งหรือ เป็นแหล่ งท่อง เที่ ยว  

กระทรวงการคลังอาจก าหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจ าเป็น 

 การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี 

ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี ขึ้นไป เป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่ในที่

เดียวกันกับที่พักเพ่ือเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอ่ืน ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้นส าหรับห้องพักอีก

ห้องหนึ่ง หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด 

มาตรา ๑๘  การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางส าหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติ

ราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับ

อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ส าหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ

เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี ้ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยัดด้วย 

มาตรา ๑๙  ยกเลิก 

มาตรา ๒๐  การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับ

ระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู่      ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างที่ไปราชการได้เพียงระยะเวลาไม่

เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ส าหรับส่วน

ราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ให้

พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยัดด้วย 

ยกเลิกวรรคสอง 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจ าเป็นต้องพักเพ่ือรักษาพยาบาล  ให้เบิกค่า

เบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักส าหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบวัน 

 ภายใต้บังคับวรรคหนึ่งในกรณีที่ผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลให้งดเบิก 

ค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีจ าเป็น 

 การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีไม่มีแพทย์ที่ทางราชการ

รับรองอยู่ในท้องที่ท่ีเกิดเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ 

มาตรา ๒๒  การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดย

ประหยัด 

ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ ให้ใช้

พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะ

นั้น 
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การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ

ประจ าทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด

เดียวกัน 

(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน

วันละไม่เกินสองเที่ยว 

(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเดินทางตาม (๑) หากเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริงแต่

ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม (๒) 

ไม่ได ้

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับ

ท้องที่ตั้งส านักงานปกติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา ๘/๑ ให้เบิกค่าพาหนะ

เท่าท่ีจ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลา

นั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

มาตรา ๒๓  การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจ าทางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๒๔  ในท้องที่จังหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดก าหนดไว้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ก าหนดอัตราค่าพาหนะดังกล่าวขึ้นไว้เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ เมื่อก าหนดแล้วให้

แจ้งกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๕  การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ดังต่อไปนี้ และต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ 

คือ 

 (๑) อธิบดีขึ้นไปหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง 

 (๒) หัวหน้าส านักงาน ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือมีส านักงาน

แยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม 

 (๓) หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 ในกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้พาหนะส่วนตัวได้ตลอดเส้นทาง  ต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อ

ผู้บังคับบัญชาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

มาตรา ๒๖ เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามมาตรา ๒๕ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์

และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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มาตรา ๒๗  การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ชั้นธุรกิจ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

  (ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 

  (ข) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 

  (ค) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

  (ง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

  (จ) รัฐมนตรี 

  (ฉ) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ

ต าแหน่งที่เทียบเท่า สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ     

ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

 (๒) ชั้นประหยัด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

  (ก) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ อธิบดี

หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง  หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าหรือ

ข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตร ีขึน้ไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรีขึ้นไป 

  (ข) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไป

ระดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงานหรือ

ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโทขึ้นไป 

ทั้งนี ้นอกจากที่ระบุใน (ก) 

  (ค) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ หรือยศ ต่ ากว่าที่ระบุใน (ก) หรือ (ข) เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็น

รีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 

 ในกรณีผู้เดินทางตาม (๒) (ก) มีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิให้ผู้ด ารง

ต าแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้โดยต้องได้รับ

อนุมัตจิากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สมุหราชองค

รักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้

บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส าหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับ

ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 

 การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทาง

ภาคพ้ืนดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้” 

มาตรา ๒๘  ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะซึ่งด ารง

ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ

ทักษะพิเศษ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตรา

เงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจ

47



8 
 

เอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป หากมีความจ าเป็นต้องเดินทางพร้อมกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือ

ประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิ

เบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่ตนเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่

จ่ายจริงในอัตราต่ าสุดของที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก” 

 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีหลายคน  ให้มีสิทธิ

เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักเท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกได้เพียงหนึ่ งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการใน

หน้าที่เลขานุการคนอ่ืน ๆ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน 

มาตรา ๒๙  ผู้เดินทางไปราชการเพ่ือท าหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศจะเบิก

ค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกส าหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้ 

 ผู้เดินทางไปราชการตามค าสั่งของทางราชการเพ่ือท าหน้าที่เป็นองครักษ์  ผู้อารักขา ผู้อ านวยความ

สะดวกอย่างใกล้ชิด หรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมหารือ แก่ชาวต่างประเทศที่เป็นประมุขแห่งรัฐ หรือบุคคลส าคัญของ

ต่างประเทศ นอกจากจะเบิกค่าพาหนะตามวรรคหนึ่งได้แล้ว  จะเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงในลักษณะ

ประหยัดตามความจ าเป็นในสถานที่แห่งเดียวกับที่ชาวต่างประเทศพักอยู่นั้นด้วยก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ

ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดที่จะพิจารณาอนุมัติตามความจ าเป็นและเหมาะสม  ส าหรับส่วนราชการใดที่ไม่มี

ปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคบับัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 

มาตรา ๒๙/๑  นักบริหารการทูตระดับสูง ซึ่งได้รับค าสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยเพ่ือเข้าเฝ้า

พระมหากษัตริย์ เพ่ือกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอนก่อนเดินทางไป

ด ารงต าแหน่งประจ าในต่างประเทศ หากจะน าคู่สมรสบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี ซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ใน

อุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศด้วยและผู้ติดตามร่วมเดินทางกลับประเทศไทย  เพ่ือเดินทาง

พร้อมกันต่อเนื่องไปประเทศประจ าการใหม่และประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านหรืออยู่ใกล้เคียงกับประเทศที่ จะ

ไปประจ าการใหม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดที่จะพิจารณาอนุญาตตามความจ าเป็นและ

เหมาะสมและให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ค่าพาหนะส าหรับคู่สมรสและบุตรดังกล่าว ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับนักบริหารการทูตระดับสูง 

แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับนักบริหารการทูตระดับสูง ให้เบิกได้ในอัตราต่ าสุด ส าหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะเดินทาง

พร้อมกันหรือไม ่ให้เบิกได้ในอัตราต่ าสุด 

 (๒) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้ตามความจ าเป็น เว้นแต่กรณีที่ผู้เดินทางมีเคหสถานของตนเองที่สามารถพัก

อาศัยได้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก 

 การเบิกค่าเช่าที่พัก ให้นักบริหารการทูตระดับสูง คู่สมรส บุตร และผู้ติดตามดังกล่าว พักแรมรวมกัน

สองคนต่อหนึ่งห้อง และให้เบิกค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่า

ห้องพักคนเดียว เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิก

ได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ส าหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในต าแหน่งระดับ

ต่ าสุด 

มาตรา ๓๐ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องน าสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย  ให้เบิกค่าพาหนะ

ส าหรับสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด 
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มาตรา ๓๑  ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการให้

เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด 

 

หมวด ๒ 

การเดินทางไปราชการประจ า 

มาตรา ๓๒  การเดินทางไปราชการประจ า ได้แก่ 

 (๑) การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน ไปรักษาการในต าแหน่ง หรือรักษาราชการแทน เพ่ือด ารง

ต าแหน่งใหม ่ณ ส านักงานแห่งใหม่ 

 (๒) การเดินทางไปประจ าส านักงานแห่งเดิม ในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้ายส านักงาน 

 (๓) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการที่มีก าหนดเวลาสิ้นสุดของ

โครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีก าหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 

 (๔) การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีก าหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปี  ซึ่ง

ต่อมาภายหลังส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นั้นอยู่ช่วยราชการ  ณ สถานที่แห่งเดิมนั้น ให้นับ

เวลาการช่วยราชการต่อเนื่องและให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบก าหนดหนึ่งปีเป็นต้นไป  เป็นการ

เดินทางไปราชการประจ า 

มาตรา ๓๓  ผู้เดินทางไปราชการประจ าซึ่งมิใช่ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานแห่งใหม่

ตามค าร้องขอของตนเอง ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรา ๑๔ และกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าว มีความจ าเป็นต้อง

ย้ายที่อยู่ ใหม่  ให้ เบิกค่าขนย้ายสิ่ งของส่วนตัวในลักษณะเหมาจ่าย  ได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๓๔  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ าในกรณีที่มิได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้ให้น า

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในลักษณะ ๒ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออกจาก

สถานที่อยู่จนถึงสถานท่ีพักท่ีไปรับราชการแห่งใหม่ 

มาตรา ๓๖  ผู้เดินทางไปราชการประจ าจะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะส าหรับบุคคลในครอบครัวได้

โดยประหยัด 
 การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะส าหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) หนึ่งคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน  ต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ

ทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโท ลงมา 

 (๒) ไม่เกินสองคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับ

ต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ต าแหน่งประเภท
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วิชาการระดับช านาญการ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ

เอก ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ขึ้นไป 

มาตรา ๓๗ ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักส าหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผู้ติดตาม ให้เบิกได้ในอัตรา

เดียวกับผู้เดินทางไปราชการประจ าตามมาตรา ๓๓ ส าหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในต าแหน่ง

ระดับต่ าสุด 

 ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ตั้งส านักงานตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ(๓) ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่พัก

อาศัยที่ทางราชการจัดให้หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้อนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พักส าหรับ

ตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ตั้งส านักงานนั้น 

 (๑) อธิบดีขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง 

 (๒) หัวหน้าส านักงาน ส าหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือมีส านักงาน

แยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม 

 (๓) หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวัน ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเดิม

ส าหรับส่วนราชการใดท่ีไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 

มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ผู้เดินทางไปประจ าต่างส านักงานเดินทางโดยเครื่องบินตามมาตรา ๒๗ ให้บุคคล

ในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วย 

มาตรา ๓๙  ในกรณีจ าเป็นซึ่งไม่อาจน าบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้  ให้ผู้เดินทาง

รายงานชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและก าหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง    

ผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดีหรือปลัดกระทรวง หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี ส าหรับราชการบริหาร

ส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ถ้าผู้เดินทางด ารงต าแหน่งอธิบดีหรือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 

 การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้ขอก่อนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นจะเดินทาง 

 ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอ านาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร  แต่ต้องไม่

เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ปรากฏในค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

มาตรา ๔๐  ผู้เดินทางไปราชการประจ าซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว ถ้าไม่ได้

เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้น าเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที 

มาตรา ๔๑  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจ าส านักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิกจาก

สังกัดใหม่ซึ่งไปประจ า 
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หมวด ๓ 

การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม 

มาตรา ๔๒  การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิมของผู้

เดินทางไปราชการประจ าในกรณีท่ีออกจากจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ 

มาตรา ๔๓  ข้าราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจ้างซึ่งทางราชการเลิกจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพ่ือ

กลับภูมิล าเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น ตามอัตราส าหรับต าแหน่งระดับ ชั้นหรือยศครั้งสุดท้ายก่อน

ออกจากราชการหรือเลิกจ้าง 

 ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาท

ผู้ใดผู้หนึ่ง ที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตาย 

 ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตายหรือมีทายาทแต่ไม่สามารถ

จัดการได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วย ถ้าทายาทผู้นั้นต้อง

เดินทางไปจัดการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งส าหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ 

 การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของตามมาตรานี้ ให้กระท าภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันออก

จากราชการ เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๔  ข้าราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจ้างซึ่งถูกพักการจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับตนเอง

และบุคคลในครอบครัวเฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิมของ

ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงท่ีสุดก็ได้ 

มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมตามมาตรา  ๔๓ และ

มาตรา ๔๔ จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อ่ืน ซึ่งมิใช่ภูมิล าเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไม่สูงกว่าให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งด ารงต าแหน่งอธิบดีขึ้นไปหรือต าแหน่งที่

เทียบเท่า ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

มาตรา ๔๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ในกรณีที่มิได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้ให้

น าบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ลักษณะ ๓ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

หมวด ๑ 

การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

มาตรา ๔๗  การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่ 

  (๑) การเดินทางของผู้รับราชการประจ าในประเทศไทย  ซึ่งเดินทางไปราชการนอก

ราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืนเป็นครั้ง

คราว ตามความจ าเป็น 

   (๒) การเดินทางของผู้รับราชการประจ าในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปราชการ ณ ที่ใด ๆ ใน

ต่างประเทศหรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่นอกราชอาณาจักร เพ่ือปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง

ส านักงานในเขตอาณาหรือเขตพ้ืนที่รับผิดชอบหรือ 

  (๓) การเดินทางของผู้รับราชการประจ าในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปช่วยราชการ รักษาการ

ในต าแหน่ง หรือรักษาราชการแทนต่างส านักงานในต่างประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พัก ซึ่งเป็น

ที่ตั้งส านักงานแห่งเดิมจนถึงที่พักซ่ึงเป็นที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่ 

ถ้าผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือจากหน่วยงาน

ใด ๆ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว  ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราช

กฤษฎีกานี้อีกแต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้เบิกค่าใช้จ่าย

สมทบได้ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๔๘  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ไดแ้ก่ 

  (๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

  (๒) ค่าเช่าที่พัก 

  (๓) ค่าพาหนะรวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่า

ระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน 

  (๔) ค่ารับรอง 

  (๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

มาตรา ๔๙  เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย  ภายใน

วงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง  ให้เบิกค่าอาหาร

และค่าเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เรียกเก็บจากผู้เดินทางไป

ราชการได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนดและให้เบิกค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดได้

ในลักษณะเหมาจ่ายภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 หากผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามวรรคสองไปราชการตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไป ให้เบิกค่าท า

ความสะอาดเสื้อผ้าส าหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวันได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินและเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลัง

ก าหนด 
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 ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ได้เพียง

อย่างเดียวตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศเดียว  

หรือหลายประเทศก็ตาม 

 การเดินทางไปราชการชั่วคราวของผู้รับราชการประจ าในต่างประเทศภายในประเทศที่ผู้นั้นประจ าอยู่

ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ในอัตรากึ่งหนึ่ง 

 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจ าเป็นต้องพักเพ่ือรักษาพยาบาล  ให้น ามาตรา ๒๑ มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 

 การเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและ

ค่าเช่าที่พักได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๕๐ การนับเวลาเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางส าหรับผู้รับ

ราชการประจ าในประเทศไทย ให้นับตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่

ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย ส าหรับผู้รับราชการประจ าในต่างประเทศ ให้นับตั้งแต่เดินทางจาก

ที่พักประจ าในต่างประเทศหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงที่พักประจ าในต่างประเทศ  หรือ

สถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่เดินทางมายังประเทศไทย มิให้รวมเวลาตั้งแต่

ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย 

 ในกรณีการเดินทางของข้าราชการในส่วนราชการที่ใช้เอกสารอย่างอ่ืนซึ่งมิใช่หนังสือเดินทางเวลาที่ถือ

ว่าเป็นเวลาเข้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเข้าและออกในเอกสารนั้น 

 เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง

หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน 

 เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับ

ได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงข้ึนไปให้ถือเป็นครึ่งวัน 

 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับ

ท้องที่ตั้งส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลา

เดินทางไปราชการเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่

เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป ยกเว้นในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีเหตุจ าเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติ

ราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการให้นับเวลาเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแต่เวลาเข้าที่พักในท้องที่ที่ปฏิบัติ

ราชการ ทั้งนี้ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจ หรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้น

การปฏิบัติราชการให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๕๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จ าเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดย

ปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว  ให้ผู้เดินทางไป

ราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว  ทั้งนี้ ภายในวงเงินและ

เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
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ช านาญงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานหรือต าแหน่งที่

เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศ

พันต ารวจเอก ลงมา ให้พักแรมรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า

ห้องพักคู ่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพัก

คนเดียวให้เบิกได้อัตราเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับ

ผู้อื่นได้ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

 (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง

ประเภทบริหารระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก  

นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือ

ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่

จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

 (๓) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือ

ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจ

ซึ่งมียศพลต ารวจตรี ขึ้นไป ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่ในท่ีเดียวกันกับที่พักเพ่ือเป็นที่

ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอ่ืน ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้นส าหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่า

ห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคน

เดียว 

 ในกรณีที่เป็นการสมควร กระทรวงการคลังอาจก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งระดับใด หรือต าแหน่งใดเบิก

ค่าเช่าที่พักเพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษได้ ส าหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว หรือจะเบิกค่าเช่า

ห้องชุดแทนก็ได ้

 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการเพราะมี

เหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ และมีเหตุจ าเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ 

ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน 

 ในกรณีท่ีผู้เดินทางไปราชการน าบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพักรวมอยู่ด้วยให้ผู้

เดินทางไปราชการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากสิทธิที่พึงจะได้รับจากทางราชการ 

มาตรา ๕๒  การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้

เบิกค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด 

 ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ าทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้ใช้

พาหนะอ่ืนได ้แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น 

 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับ

ท้องที่ตั้งส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ ให้เบิกค่าพาหนะ

ได้เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีท่ีมีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการ

ลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางท่ีได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 
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มาตรา ๕๓  การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือจาก

ต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ให้เดินทางโดย

ชั้นหนึ่ง 

  (๑) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 

  (๒) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 

  (๓) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

  (๔) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

  (๕) รัฐมนตรี 

  (๖) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ

ต าแหน่งที่เทียบเท่า สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ     

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

มาตรา ๕๓/๑  การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือ

จากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่เก้าชั่วโมง

ขึ้นไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ชั้นหนึ่ง ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ 

อธิบดี หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ

ทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พลโท   พล

เรือโท พลอากาศโท หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจเอก พลต ารวจโท 

 (๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี 

พลอากาศตร ีหรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี 

 (๓) ชั้นประหยัด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ นอกจากที่ระบุใน (๑) และ (๒) 

 ในกรณีผู้เดินทางตาม (๒) มีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่

เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้  โดยต้องได้รับอนุมัติจาก

ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สมุหราชองครักษ์ผู้

บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติ ส าหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับ

ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 

มาตรา ๕๓/๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือ

จากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ ากว่าเก้าชั่วโมง 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ชั้นธุรกิจ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ 

อธิบดี หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ

ทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พลโท   พล

เรือโท พลอากาศโท ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจเอก พลต ารวจโท 
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 (๒) ชั้นประหยัด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ต าแหน่งประเภท

อ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ

พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี ลงมา 

 ในกรณีผู้เดินทางตาม (๑) และ (๒) มีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิให้ผู้ด ารง

ต าแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้โดยต้องได้รับ

อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สมุหราช-

องครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ   

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส าหรับส่วนราชการที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับ

ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ

ทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง

ประเภททั่วไประดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญ

งาน ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งที่

เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอก

พิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก

พิเศษ ลงมา ให้โดยสารชั้นประหยัด 

มาตรา ๕๓ ทวิ  ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้า

คณะผู้แทนรัฐบาล หรือซึ่งด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รอง

ประธานรัฐสภา รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรีให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่

ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตาม

สิทธิที่ตนเองได้รับหรือเบิกในอัตราต่ าสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชามีหลายคน ให้มีสิทธิ

เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักตามวรรคหนึ่งได้เพียงหนึ่งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการ     

คนอ่ืน ๆ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน 

มาตรา ๕๔  ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกได้

ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๕๔ ทวิ ยกเลิก 

มาตรา ๕๕  ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคู่สมรสได้

เฉพาะกรณ ีดังต่อไปนี้ 

  (๑) เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามไปได้ 

  (๒) เมื่อนักบริหารการทูตระดับต้น และระดับสูง หรือนักการทูตระดับช านาญการพิเศษเป็น

หัวหน้าคณะไปราชการในกรณี 
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(ก) ถวายหรือยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง หรือทูลลาหรือลาต่อพระราชาธิบดี หรือ

ประมุขแห่งรัฐที่อยู่ในเขตอาณา 

(ข) ตามเสด็จพระราชด าเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเสด็จเยือน

ประเทศท่ีอยู่ในเขตอาณา 

(ค) รัฐบาลของประเทศที่อยู่ในเขตอาณาได้เชิญคู่สมรสไปร่วมงานพิธีในประเทศเขต

อาณาด้วย 

มาตรา ๕๖  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรสตามมาตรา ๕๕ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด 

มาตรา ๕๗  ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าเครื่องแต่งตัว  ส าหรับตนเองและ       

คู่สมรสมิได ้เว้นแต่กรณีจ าเป็นตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๕๘  ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว

ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับ ให้น าเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วส่งคืนทันที 

 

หมวดที่ ๒ 

การเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ 

มาตรา ๕๙  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ ได้แก่ 

  (๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

  (๒) ค่าเช่าที่พัก 

  (๓) ค่าพาหนะ 

  (๔) ค่าเครื่องแต่งตัว 

  (๕) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ 

มาตรา ๖๐  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศในกรณีที่มิได้ก าหนดไว้

ใน  หมวดนี้ ให้น าลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๑  เบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศให้เบิกได้

เฉพาะระยะเวลาระหว่างเดินทาง 

 ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่ในต่างประเทศ ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่ที่ทางราชการ

จัดให้หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาซึ่งด ารงต าแหน่งอธิบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไปอนุญาตแล้ว ให้

เบิกค่าเช่าที่พักส าหรับตนเอง คู่สมรส บุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในความอุปการะที่จะต้อง

เดินทางไปอยู่ในต่างประเทศด้วย และผู้ติดตามได้ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่ 

 ผู้เดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวตามวรรคสอง ให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิก

ค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว เว้นแต่เป็นกรณี

ที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า

ห้องพักคนเดียว ส าหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในต าแหน่งระดับต่ าสุด 
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 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเช่าที่พักแรมเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ต้องได้รับความตกลงจาก

กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๖๒ ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  โดยจะต้องใช้

ยานพาหนะท่ีเหมาะสมซึ่งต้องค านึงถึงความรวดเร็วและประหยัด 

 ส่วนคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในความอุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่

ในต่างประเทศด้วย ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง 

 ผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะส าหรับผู้ติดตามซึ่งได้รับอนุญาตจาก

กระทรวงเจ้าสังกัดแล้วได้ดังต่อไปนี้ 

 (๑) หนึ่งคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน  ต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ

ทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโท ลงมา 

 (๒) ไม่เกินสองคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับ

ต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับช านาญการ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ

เอก ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ขึ้นไป 

 ค่าพาหนะส าหรับผู้ติดตามให้เบิกในอัตราต่ าสุด 

 ค่าพาหนะส าหรับคู่สมรส บุตร และผู้ติดตามจะเบิกไม่ได้ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้ออกเดินทางภายใน

ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างออกเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ 

มาตรา ๖๓  ให้น ามาตรา ๖๒ มาใช้บังคับอนุโลมแก่กรณีที่ผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ

คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตามเดินทางกลับประเทศไทย 

 ในกรณีที่คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตาม มีความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนข้าราชการ

หรือลูกจ้างผู้นั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดท าความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกค่าพาหนะเดินทางกลับได้ 

 ค่าพาหนะส าหรับบุตรซึ่งเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศ หรือบุตรที่เกิดในระหว่างเวลาที่รับราชการ

ประจ าในต่างประเทศจะเบิกไม่ได้ถ้ามิได้เดินทางกลับภายในก าหนดสามปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้

นั้นเดินทางกลับ 

มาตรา ๖๔  ให้น ามาตรา ๕๓ มาใช้บังคับอนุโลมแก่การเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ และ

การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน 

 คู่สมรสหรือบุตร ให้มีสิทธิโดยสารชั้นเดียวกับผู้เดินทาง แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับข้าราชการหรือ

ลูกจ้างให้เบิกได้ในอัตราต่ าสุด ส าหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะเดินทางพร้อมกันหรือไม่ ให้เบิกได้ในอัตราต่ าสุด 

 คู่สมรสหรือบุตรซึ่งมิได้เดินทางติดตามไปอยู่ด้วยกับข้าราชการหรือลูกจ้างที่ไปราชการประจ าใน

ต่างประเทศ หากประสงค์จะติดตามข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศอ่ืนหรือ

เดินทางไปราชการประจ าอีกเมืองหนึ่งในต่างประเทศเดียวกันตามมาตรา ๗๐ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้มี

สิทธิโดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด โดยให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราขั้นต่ าสุดตามเส้นทางที่ข้าราชการ
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หรือลูกจ้างนั้นได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการประจ า เว้นแต่ในกรณีท่ีคู่สมรสหรือบุตรมีความจ าเป็นที่จะต้อง

ร่วมเดินทางไปกับข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดท าความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะ

เบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ 

มาตรา ๖๕  ผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ ให้ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวภายในวงเงินและ

เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับค่าเครื่องแต่งตัวมาแล้ว และในการเดินทางครั้งใหม่เป็นการ

เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศที่ใช้เครื่องแต่งตัวประเภทเดียวกับที่ใช้ในการเดินทางครั้งก่อน  และมี

ระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกเดินทางนั้น 

 ในกรณีที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวแล้ว แต่มิได้เดินทาง ให้ถือวันที่ได้รับเป็นวันออกเดินทาง 

มาตรา ๖๖  ให้น ามาตรา ๖๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่กรณีที่คู่สมรสและบุตรจะต้องเดินทางไปอยู่ใน

ต่างประเทศด้วย 

 คู่สมรสและบุตรจะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวไม่ได้ถ้ามิได้ออกเดินทางภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการ

หรือลูกจ้างออกเดินทาง 

มาตรา ๖๗  ในกรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผู้เดินทาง  ถ้าผู้เดินทางได้ใช้

จ่ายค่าเครื่องแต่งตัวส าหรับตนเอง คู่สมรส หรือบุตรไปแล้ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายโดยสุจริตโดยมี

หลักฐานก็ไม่ต้องส่งคืน 

มาตรา ๖๘  ให้น ามาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ใน

ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการประจ าในต่างประเทศถูกสั่งพักราชการ

หรือถูกสั่งพักการจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับตนเอง คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตามเฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่กลับประเทศไทย โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงท่ีสุดก็ได้ 

มาตรา ๗๐ ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจ าในต่างประเทศ และคู่สมรสหรือ

บุตรซึ่งต้องเดินทางจากประเทศไทยไปอยู่ด้วยกัน ให้เบิกได้ในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ

ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ  ยกเว้น

ข้าราชการหรือลูกจ้าง ซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจ าในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และคู่สมรส

หรือบุตรซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราห้าเท่าของจ านวนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ

ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ ที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ 

 (๒) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางออกจากต่างประเทศหนึ่งไปราชการประจ าในต่างประเทศอ่ืน และ

คู่สมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของจ านวนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมี

ต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับตามอัตราส าหรับประเทศซึ่งจะไปราชการ

ประจ าใหม ่

 (๓) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากเมืองหนึ่งไปราชการประจ าอีกเมืองหนึ่งในต่างประเทศ

เดียวกันและคู่สมรสหรือบุตรติดตามไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของจ านวนเงินเพ่ิมพิเศษ ส าหรับ

ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับตามอัตราส าหรับประเทศนั้น 
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 (๔) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศกลับ

ประเทศไทย และคู่สมรสหรือบุตรซึ่งกลับมาด้วยจากประเทศเดียวกับผู้เดินทาง ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของ

จ านวนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวได้รับครั้ง

สุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้าย

ถิ่นที่อยู่ให้เป็นไปตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๗๐/๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจ าใน

ต่างประเทศในกรณีไปประจ าส านักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจ า 

 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๗๑ การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกันในระหว่างการใช้พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ กับพระราชกฤษฎีกานี้ ส าหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนหรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว

โดยสุจริตก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการพ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๗๒ การเดินทางไปราชการระหว่างวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับกับวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้เดินทางยังคงมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นตามพระราช

กฤษฎีกานี้ ส าหรับส่วนที่เกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้ว นั้น 

  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

    พลเอก ป. ติณสูลานนท์ 

        นายกรัฐมนตรี 

 

 

๑. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ

เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๗๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖ 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งได้พิมพ์ 

ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๗๖ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๗ 

๓. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งได้พิมพ์ 

ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๒ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๘ 

๔. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งได้พิมพ์ 

ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๙๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ 

๕. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งได้พิมพ์ 

ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๔ 

๖. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งได้พิมพ์ 

ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๙๖ ก วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
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๗. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้พิมพ์ 

ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๖ ก วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ 

๘. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้พิมพ์ 

ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๘ ก วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

9. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ซึ่งได้พิมพ์ 

ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑34 ตอนที่ 21 ก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโดย กลุ่มตรวจสอบใบส าคัญ 

กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

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

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

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยงเดินทางและคาเชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยงเดินทางและคาเชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยงเดินทางและคาเชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยงเดินทางและคาเชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยงเดินทางและคาเชาที่พัก      

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยงเดินทางและคาเชาที่พัก         

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยงเดินทางและคาเชาที่พัก        

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
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(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยงเดินทางและคาเชาที่พัก         
ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยงเดินทางและคาเชาที่พัก      
ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทาง   
พ.ศ.  ๒๕๓๓   

(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

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

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

(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเคร่ืองแตงตัวขาราชการที่เดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

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

(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูของขาราชการ 
หรือลูกจางในกรณีคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

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

การขนสงทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย  และ 
ใหหมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจําโดยมีเสนทาง 
อัตราคาโดยสารและคาระวางที่แนนอน 

“พาหนะสวนตัว”  หมายความวา  รถยนตสวนบุคคล  หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล 
ซ่ึงมิใชของทางราชการ  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม 

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

กรณีผูเดินทางไปราชการไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้นแลว  
ใหขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งดวย 

การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  ใหอนุมัติระยะเวลา       
ออกเดินทางลวงหนากอนเร่ิมปฏิบัติราชการ  และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ
ภายในกําหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข  ๑  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ในกรณีที่สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหขอทําความตกลง        
กับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวดที่  ๑ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 

 

ขอ ๘ ใหผูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกคาใชจายไดตามบัญชีทายระเบียบ      
ดังตอไปนี้ 

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

สวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาเชาที่พักสูงกวาอัตราที่กําหนด
เพิ่มข้ึนอีกไมเกินรอยละย่ีสิบหา 

ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้  ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง       
ตามความจําเปน  เหมาะสมและประหยัด 

ขอ ๙ การเดินทางไปราชการใหใชยานพาหนะประจําทาง  และใหเบิกคาพาหนะได      
เทาที่จายจริงโดยประหยัด  ไมเกินสิทธิที่ผูเดินทางจะพึงไดรับตามประเภทของพาหนะที่ใชเดินทาง 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง  ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  เวนแตกรณีจําเปนที่ผูเดินทางถูกเรียกเก็บเงิน 
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คาพาหนะเกินกวาอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  ก็ใหเบิกคาพาหนะ
เดินทางไดเทาที่จายจริง 

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

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

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

ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวง  ใหใชระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอื่นที่ตัดผาน  
เชน  เสนทางของเทศบาล  เปนตน  และในกรณีที่ไมมีเสนทางกรมทางหลวงและของหนวยงานอื่น   
ใหผูเดินทางเปนผูรับรองระยะทางในการเดินทาง 

หมวดที่  ๒ 
การเดินทางไปราชการตางประเทศ 

 
 

ขอ ๑๒ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายไดตามบัญชีทายระเบียบนี้  
ดังตอไปนี้ 

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

(๒) คาเชาที่พัก  ใหเบิกเทาที่จายจริง  แตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๗   
ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้  ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง   

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

คาเชาที่พักของผูเ ดินทางและคูสมรสใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู   
ไมเกินคนละรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียวที่ผูเดินทางมีสิทธิจะพึงไดรับ 

ในกรณีที่ผูเดินทางมีตําแหนงตามที่กําหนดในบัญชีหมายเลข  ๕  ใหงดเบิกคาเชาที่พักของ 
คูสมรสของบุคคลดังกลาว 

ขอ ๑๔ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคารับรองในการเดินทางไปราชการ
ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

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

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

ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล  ผูแทนรัฐสภา  

หรือผูแทนสวนราชการ  แตไมรวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ 
 (ข) เปนผูเดินทางไปเจรจาธุรกิจ  เจรจากูเงินหรือขอความชวยเหลือจากตางประเทศ 

ในฐานะผูแทนรัฐบาลไทย 
 (ค) เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเขารวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง

หนวยงานของรัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ 
 (ง) เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของ

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

 (ช) เปนผูเดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 
ขอ ๑๕ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายอื่นที่ จําเปนตองจาย 

เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลงักําหนดไดเทาที่จายจริง 
ขอ ๑๖ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  โดยไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ  

หรือจากหนวยงานใด  ๆ  นอยกวาสิทธิที่พึงไดรับตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการใหเบิกคาใชจายสมทบได  ดังตอไปนี้ 

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

(๒) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  กรณีท่ีไมไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  หรือผูใหความชวยเหลือ
จัดเลี้ยงอาหารให  ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ถาไดรับความชวยเหลือตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด   
ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแลว  จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

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

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

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

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

สถานียานพาหนะ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ  กรณีที่มิไดรับความชวยเหลือ
ใหเบิกไดตามสิทธิ  กรณีไดรับความชวยเหลือตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด       
ตามจํานวนที่ไดจายจริง  รวมแลวตองไมเกินกวาสิทธิที่พึงไดรับ 

การเดินทางเพื่อดูงาน  ใหเบิกคาใชจายสมทบตามวรรคหนึ่งได  แตทั้งนี้  ตองไมเกินวงเงิน 
ที่ไดรับความชวยเหลือ 

ขอ ๑๗ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาใหผู เดินทางไปราชการ  
ตางประเทศชั่วคราวเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง  ตามความจําเปน  เหมาะสม  และประหยัด  หรือ 
จะเบิกตามสิทธิของตนก็ไดในกรณี  ดังตอไปนี้   

(๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ  หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรวมกับหัวหนาคณะ
ที่ดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง 

(๒) การเดินทางไปปฏิบั ติภารกิจรวมกับหัวหนาคณะผูดํารงตําแหนงระดับ  ๙  ข้ึนไป 
หรือเทียบเทา  ทั้งนี้  ตองไมเกินสิทธิของหัวหนาคณะนั้น 

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

(๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณไมปลอดภัย  ยากจน  ทุรกันดาร  หรืออยูในชวง
ฤดูกาลทองเที่ยวหรือสถานท่ีพักแรมที่มีอัตราคาเชาตามสิทธิถูกสํารองหมด   

ขอ ๑๘ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่จะเบิกคาเคร่ืองแตงตัวสําหรับตนเอง 
และคูสมรสตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๘  ได  ตองอยูในหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนกรณีที่ จําเปนตองใชเคร่ืองแตงตัวพิ เศษ  หรือกรณีจําเปนอื่นโดยไดรับอนุมั ติ 
จากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ   

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

กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใชความผิดของผูเดินทาง  และผูเดินทางไดจายเงิน
คาเคร่ืองแตงตัวไปแลว  หรือมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเคร่ืองแตงตัวโดยสุจริต  โดยมีหลักฐานก็ให 
เบิกคาเครื่องแตงตัวได  และใหถือวาวันที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวนั้นเปนวันเดินทางออกจากประเทศไทย 

ขอ ๑๙ ใหผูเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ   เบิกคาเครื่องแตงตัวตามบัญชี
หมายเลข  ๑๐  ทายระเบียบนี้ 

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

กรณีที่มีความจําเปนตองส่ังใหลูกจางที่ประจําสํานักงานในตางประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราว
ในประเทศไทย  เพราะไมอาจหาเจาหนาที่อื่นในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกลาวได  การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
และคาเชาที่พักในประเทศไทยใหเบิกจายเชนเดียวกับกรณีลูกจางของสวนราชการในประเทศไทย 
ซ่ึงเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 

ขอ ๒๑ ใหขาราชการหรือลูกจางที่มีตําแหนงหนาที่ประจําในตางประเทศ  เบิกคาใชจาย 
ในการยายถิ่นที่อยู  สําหรับคูสมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยกอนผูเดินทางในลักษณะ 
เหมาจายตามหลกัเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนขาราชการหรือลูกจางซ่ึงไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัดใหคูสมรส 
หรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอนผูเดินทาง  สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง 
ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ   

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

 
 

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

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

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

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

คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลาไมเกินหนึ่งป 
หมวด  ๓ 

การเบิกจายเงิน 
 

 

ขอ ๒๒ แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  และเอกสาร
ประกอบที่ใชในการเบิกจายเงิน  ใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

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

การเบิกคาเชาที่พักในตางประเทศ  ผูเดินทางจะใชใบแจงรายการคาเชาที่พักที่บันทึกดวย 
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสที่แสดงวาไดรับชําระเงินจากผูเดินทางแลว  เปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พัก  
โดยไมตองมีลายมือชื่อเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได  แตทั้งนี้ผูเดินทางจะตอง 
ลงลายมือชื่อรับรองวาผูเดินทางไดชําระคาเชาที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บนั้น 

ขอ ๒๔ การเบิกคาเชาที่พักในอัตราหองพักคูที่ผูเดินทางไปราชการใชสิทธิเบิกคาใชจาย   
ในการเดินทางอยูตางสังกัดกัน  แตตองใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม  หรือที่พักแรม
ชุดเดียวกัน  ใหผูเดินทางฝายหนึ่งใชตนฉบับ  อีกฝายหนึ่งใชสําเนาภาพถายที่ผูนั้นรับรองสําเนาถูกตอง  
โดยใหมีบันทึกแนบทายระบุวารายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเปนผูเบิกฝายเดียว  และรายการใด 
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 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ทั้งคูจะเปนผูเบิกฝายละเปนจํานวนเทาใด  ทั้งตนฉบับและฉบับสําเนาภาพถายและลงลายมือชื่อ 
ของผูเดินทางทั้งคูในแตละฉบับ 

ขอ ๒๕ การเบิกคาเชาที่พั กกรณีที่ เ จาภาพผู จัดประชุม เปนผู เ รี ยกเ ก็บคาเชาที่พั ก   
จากผูเดินทางไปราชการโดยตรง  ใหผูเดินทางใชใบเสรจ็รับเงินหรือใบแจงรายการที่เจาภาพผูจัดประชุม      
ไดเรียกเก็บคาเชาที่พักเปนหลักฐานเพื่อขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

ขอ ๒๖ การเบิกจายเงินและหลักฐานการจายซ่ึงมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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บัญชีหมายเลข  ๑ 
ระยะเวลาอนุมัติการเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

 
 

ประเทศท่ีเดนิทางไปราชการ 
 

กอนเร่ิมปฏิบัติราชการ หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ 

(ก)  ประเทศในทวีปเอเชีย 
 
(ข)  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
ประเทศในทวีปยุโรป 
หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 

 
(ค)  ประเทศในทวีปอเมริกาใต หรือ
ประเทศในทวีปแอฟริกา            

ไมเกิน  ๒๔ ช่ัวโมง 
 

ไมเกิน  ๔๘ ช่ัวโมง 

 
ไมเกิน  ๗๒  ช่ัวโมง 

ไมเกิน  ๒๔  ช่ัวโมง 
 

ไมเกิน  ๔๘  ช่ัวโมง 

 
ไมเกิน  ๗๒  ช่ัวโมง 
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บัญชีหมายเลข  ๒ 
อัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางในราชอาณาจักร 

ในลักษณะเหมาจาย  
บาท : วัน 

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

หรือพลทหารถึงจาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก

หรือพลตํารวจถึงจาสิบตํารวจ 

๑๘๐ ๑๐๘ 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา
หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือ

ผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ  จาสิบเอก

พันจาเอก พันจาอากาศเอก อัตราเงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ

พันจาเอกพิเศษ พันจาอากาศพิเศษถึงพันเอก นาวาเอก

นาวาอากาศเอกหรือขาราชการตํารวจ ซึ่งมียศนายดาบตํารวจ 
ถึงพันตํารวจเอก 

๒๑๐ ๑๒๖ 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือ 

ขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหาร
ซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน 

พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือ 

ขาราชการตํารวจ  ซึ ่งมียศพันตํารวจเอกอ ัตราเง ิน เด ือน 

พันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๒๔๐ ๑๔๔ 

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

 
 ขาราชการ บาท : วัน 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘  ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษาหรือ

ดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา
หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา

หรือขาราชการตํารวจ ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 

   เหมาจาย  ไมเกิน  ๑,๐๐๐

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทาหรือขาราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 

ช้ัน ๔  หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจ
เอกพิเศษ 

   เหมาจาย  ไมเกิน  ๑,๖๐๐
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการ ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน  ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการ

ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพลตํารวจตรีขึ้นไป 
กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ หากผูดํารงตําแหนงดังกลาว

ขางตนเปนหัวหนาคณะและมีความจําเปนตองใชสถานท่ีเดียวกันกับท่ีพัก

เพ่ือเปนท่ีประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอ่ืน ใหเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึ้น
สําหรับหองพักอีกหนึ่งหอง หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได 

เทาท่ีจายจริง  ไมเกิน          
๒,๕๐๐ 
 

กรณีเพ่ิมอีกหนึ่งหอง           
เบิกเพ่ิมไดเทาท่ีจายจริง        
ไมเกิน  ๒,๕๐๐  
กรณี เชาหองชุดเบิกไดเทาท่ี 

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

  
ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) 

 – ๕๐ 
๕  – ๐๐ 
๐  – ๕๐ 
๕  – ๒๐๐ 

๒๐  – ๒๕๐ 
๒๕  – ๐๐ 
๐  – ๕๐ 
๕  – ๐๐ 
๐  – ๕๐ 
๕  – ๕๐๐ 

๕๐  – ๕๕๐ 
๕๕  – ๐๐ 
๐  – ๕๐ 
๕  – ๐๐ 
๐  – ๕๐ 
๕  – ๐๐ 
๐  – ๕๐ 
๕  – ๐๐ 
๐  – ๕๐ 
๕  – ๐๐๐ 
๐๐  – ๐๕๐ 
๐๕  – ๐๐ 
๐  – ๕๐ 
๕  – ๒๐๐ 

๒๐  – ๒๕๐ 
๒๕  – ๐๐ 
๐  – ๕๐ 
๕  – ๐๐ 
๐  – ๕๐ 
๕  – ๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

,๐๐๐ 
,๐๐๐ 
,๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
,๐๐๐ 
,๕๐๐ 
,๐๐๐ 
,๐๐๐ 
,๕๐๐ 
,๐๐๐ 
,๕๐๐ 
๐,๐๐๐ 
,๐๐๐ 
,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
,๐๐๐ 
,๕๐๐ 
,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๕,๕๐๐ 

,๐๐๐ 
,๐๐๐ 
,๕๐๐ 
,๕๐๐ 
,๐๐๐ 
,๕๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๕๐๐ 

 
 สําหรับระยะทางท่ีเกิน ๑๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไปใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
ตนสังกัดท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดตามความจําเปนเหมาะสม 
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บัญชีหมายเลข  ๕ 
ผูมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนและเหมาะสม 

 
 ตําแหนง 

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

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

 
(๑) กรณีเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทางเหมาจาย 
 

ขาราชการ 
อัตรา 

(บาท : วัน) 
 

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

ขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือ 

ขาราชการตํารวจ  ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 

๒,๑๐๐ 
 
 
 
 
 

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

เงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๓,๑๐๐ 

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

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

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

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนง 
ที ่เ ท ียบ เทา  หร ือขาราชการต ุลากา ร 

ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๒  ลงมา  หรือผูชวย 
ผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม  หรือขาราชการ
อัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา 

หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก

นาวาอากาศเอกลงมา  หรือขาราชการตํารวจ
ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 
 

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

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

หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือขาราชการ

อัยการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป

หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป
หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก

อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

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

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

 ๓. สหพันธรัฐรัสเซีย 

 ๔. สมาพันธรัฐสวิส 

 ๕. สาธารณรัฐอิตาลี 
 
 
 

/ ประเทศท่ีมีสิทธิ  . . . 
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- ๒ - 

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

  ๔. สหรัฐอเมริกา 

  ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 

  ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 

  ๗. สาธารณรัฐสิงคโปร 

 

  ประเภท ก.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
  ๑. แคนาดา 

  ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 

  ๓. ไตหวนั 

  ๔. เติรกเมนิสถาน 

  ๕. นิวซีแลนด 

  ๖. บอสเนียและเฮอรเซโกวนีา 

  ๗. ปาปวนวิกีน ี

  ๘. มาเลเซีย 

  ๙. ราชรัฐโมนาโก 

  ๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิรก 

  ๑๑. ราชรัฐอันดอรรา 
  ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ๑๓. ราชอาณาจักรเดนมารก 

  ๑๔. ราชอาณาจักรนอรเวย 

  ๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

  ๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 

  ๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด 

๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
 
 

/๑๙ ... 
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- ๓ - 

 

 ๑๙. รัฐสุลตานโอมาน 

 ๒๐. โรมาเนีย 

 ๒๑. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 

 ๒๒. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 

 ๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส 

 ๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี  (เกาหลีใต) 

 ๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 

 ๒๖. สาธารณรัฐชิลี 

 ๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 

 ๒๘. สาธารณรัฐตุรกี 

 ๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 

 ๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจนี 

 ๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 

 ๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต 

 ๓๓. สาธารณรัฐเปรู 

 ๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด 

 ๓๕. สาธารณรัฐฟนแลนด 

 ๓๖. สาธารณรัฐฟลิปปนส 

 ๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส 

 ๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 

 ๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก 

 ๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 

 ๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 

 ๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 

 ๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 

 ๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 

 ๔๕. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน 

 ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 ๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 

 
 

/๔๘ ... 
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- ๔ - 

 

๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

 ๕๐. สาธารณรัฐไอซแลนด 

 ๕๑. สาธารณรัฐไอรแลนด 

 ๕๒. สาธารณรัฐฮังการี 

 ๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (กรีซ) 

 ๕๔. ฮองกง 

 

  ประเภท ข.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
 ๑. เครือรัฐบาฮามาส 

 ๒. จอรเจีย 

 ๓. จาเมกา 

 ๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

 ๕. มาซิโดเนีย 

 ๖. ยูเครน 

 ๗. รัฐกาตาร 

 ๘. รัฐคูเวต 

 ๙. รัฐบาหเรน 

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

 ๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน 

 ๑๕. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 
 ๑๖. สหภาพพมา 
 ๑๗. สหรัฐเม็กซิโก 

 ๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
 ๑๙. สาธารณรัฐกานา 
 ๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย 

 

/๒๑ ... 
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- ๕ - 

 

 ๒๑. สาธารณรัฐโกตดิววัร  (ไอเวอร่ีโคส) 

 ๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา 

 ๒๓. สาธารณรัฐคีรกิซ 

 ๒๔. สาธารณรัฐเคนยา 

 ๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน 

 ๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 

 ๒๗. สาธารณรัฐจิบูต ี

 ๒๘. สาธารณรัฐชาด 

 ๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว 

 ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล 

 ๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย 

 ๓๒. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน 

 ๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส 

 ๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 

 ๓๕. สาธารณรัฐตูนเิซีย 

 ๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 

 ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร 

 ๓๘. สาธารณรัฐบุรุนด ี

 ๓๙. สาธารณรัฐเบนนิ 

 ๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 

 ๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

 ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 

 ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 

 ๔๔. สาธารณรัฐมาลี 

 ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 

 ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 

 ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

 ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตนิา 

 

/๕๐ ... 
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- ๖ - 

 

 ๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย 

 ๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 

 ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 

 ๕๓. สาธารณรัฐอิรัก 

 ๕๔. สาธารณอิสลามปากีสถาน 

 ๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 

 ๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 

 ๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 

 ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 

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

 
ขาราชการ อัตรา  (บาท : คน) 

 ผูดํารงตําแหนงระดับ ๕ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

หรือผูชวยผูพิพากษา หรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่ง 
รับเงินเดือนชั้น ๑ หรือขาราชการทหาร ซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรีลงมาหรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจตรีลงมา 

เหมาจาย  ๗,๕๐๐ 

 ผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

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

เหมาจาย  ๙,๐๐๐ 
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บัญชีหมายเลข  ๙ 

 
ประเทศท่ีผูเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไมสามารถเบิกคาเคร่ืองแตงตัวได 

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

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

คาเคร่ืองแตงตวัสําหรับผูเดนิทางไปราชการประจําในตางประเทศ 
 

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

ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๒. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๖ ถึงระดับ ๙ 
ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๔๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๓๒,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๓. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๑๐ 
ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๖๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

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

ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกคาเคร่ืองแตงตัว            

ดังกลาว อยางละ ๑ ชุด  เพ่ิมขึ้นอีกไดเทาท่ีจายจริง  แตไมเกินชุดละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
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" fl'lrAnourli!FrFraniuuofl " r4r1unr1 'j'r nr:flnou:1fi#rdr:-rnr:flnou:urfiufiuafir filti
rnatn:torio

" nirririunr:ff nolml" rr!.r1ua'r1r.ri'uLfir unarn:ro.rioraiounnadrfilduoarn:firririunr:
fl nor:rmruln:rnr:u6ova-nao:nr:7lnou:l

" nr:rJ:vtl:vv'irr :vrvfi" urrunru'ir nr:l:strv6o#rruT :vra'irql:vuynfid'lu
:rtnr:viou ra.:ruto.:ir Yolrarir.:tj:vrvr raioorr{nr::sv'ir.:{:srvn6'o vioi'oiufi'u'lu
r..l:vlrotuti 1oufi riuyuornaolt.J:srunduhj ulriuU:vtuy:'odurur

"fl'r:o.i'ru" urrua'luir nr:rfirrunaui raiorl:vaur:nidrunlla'irnnnrrni 6lriruuo
til,uln:lnr:v5oraa"n6m:nr:flnou:u r,t6oritauoliluuaunrri-onr:!:vu.r:vvriruJ:vrrn tfrinr:
nrru dou:vra'ir.: uiaraa-rnl:flnali u;onr: :vtr:vu'ir.:!:vLyrfi uasyrllun?1rl::rl6$n:rnr:
raioradnan:nr:fl nou:!Lafl 1vn1:orruaru'[u :vuvafi rarirurruuorioiodu

"oiuyru" yrLrunzrrl'ir riuyurj:vryrrtlfluuacfilinurrorfruyuo-lneirr d.rld:-unrrl
uriurouornnrucioluoi viol6':nou:rhorn:-oruoirt'rf,'rrio rJ:coruioanr fi'rurirdau:rtnr:

a u)q t-t0'r1J0.iw!tv lru u:0r,Jvr Lo:1JrJ0lJlrrJ1u gl1lrnflfiu'lu?10'lu:utlJU1.JU:141::1tn1:to{u't:1{n1l

uriavtJ:v my ud'r urin:ni
" oird'ri:rrl:str " r,trran:tL'ir oiuvru uacf,uvuro.rsirr!:v lvrafirllrirunr:l:vrrL:vu'irr

rJ:crflfl
do a tiila-nn:vvr:x nr:na-rinurnr:fl rrl:v ri uud

14u

uvrvr-rhJ

to u nr:rt nciruFirtdsiru'tunr:Tlnor:r nr:o-o.:ru uavnr:l:vtr:vra'ir r!:vrvro l#rfluhl
n1 :vLIJu1..tu

, i^r." - i",,- ,^* i
n'DL!n01u L{uuasvan5lufl'r:0'rut':r.t ton'r u0L1Llfiut1JU1Ju LunoUr!an'ruvnlvvll?.:

- s ; ^c d
nr:oa'.:rirrauo (uffltrfir r6r:Iou:vrfru!'1 Fil L{Eirulunr:flnor:r nr:6'orru uasnr: :vtr:vu'irr
rl:srva (ar.ilfi sn) n.o. baea)

d;d- ; - - iov,-
110 si t!nlfuvlUlJfUUl tnUlnUnl:Ur!4fl1!lUlljUUU Lv!aonisvll?{n1:nA{L!Ui.l'lUnAU
nr:rindrudrl{drulunr:flnor:u nrio-o.:ru uavnr:l:vtrl:vv'irl :vtva uontraf,oorn

i" - i a i.frril.ruolfLu:vriurfr uiafrrirvuoliudrurilriaur:nrJfrt61d lvlu'rurirdeu:rtnr:torirntu
nna{n-!n:vvr:lrnr:nd'r (ufflulfirrFrLIoa:vtiuur rirlddrulunr:flnouiu nlro-o{1u lLavnli. -;tj:vtrL:vyirl{:vrvn (a!-!fr sn) n.a. baaa)

?06)
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14!?O b
n"rl{siralunr:flnau:u

eirud ", r'-rir'[{drato.:dru:rtnr:fr {onr:f,lnou:u

do a In: rnr:raiova-nan:nr:flnou:rfidru:rtnr:o-o raioo-ni':rn-rrariralru6uoiorkiir:
J-,-!ouu0n1n ?yu1a?u:1tn15 Llr0[!n01un1tt01um'uSctuu!u

-i- "e - , " .JI a?u5ltn1:v00n1:r]nou5titun01un1LtnlutunlSnlno!:uLo o':9rotllu
;-,i-,(o) nl Ltn'lU[nU?n!n15ltuavnliOntto{Ao1uvl n0!:11

(t ) rirl'frdrulufiirio-ijo nr:fi nor:r
(r) ririaq rnio.:liuuuavo!n:nj
(<) riT rj:v nrofi tn-r-n:

(a) rirriruronar: rirfi rrironar:uavf, rfi rri
(u) rirurirf, o;irrair{rririrnr:fl nar:r
(ol) rirldiir ulun r :6osiodoar:
(a) rirnirqrJn:nirir 1 lunr:fl nor:r
(a) rir otrr:'jrr uav rnio':61

., -.i i(oo) nrn:suJtl5adrfll{u::oronar:rirufu {rr)r:1nr:i]nou:n
(oo) rirt ararur nrulunr:o':ru
(ob) rirarurn ruiv ur n:
(o*) rirot,lr:

, i-(6)d) altt'lYlfln
(oa) rirurunt,tuc

q9A , a,,;,n1ltn1Uglll] (6,) n.: (c() Lyt!nn1ULOlyl1 n1U0ln n1!F]?1 nl[!U [141]1ua UAcUlvl.luo
, cy ,ln1ltnlUAl (oo) LUt!nAlU LOlyl'lyl01Uil{ [!LnU09l:1LUAU moo U'lyl
, cv , )' ^a1Lt01uFl1tJ (o6)) tutuno'tu Lorylyro'rui5{ ttu{av L Lnu o,doo lJ'tyt

rirldcirumril (ob) fir (oc) lfirtniiruoruya'nrnrur{uavo'n:rnufirirr.ruo],flu:v riuld
do x nr:ff nou:r!nnanluuonl#o-otdranrcnr:fl no!:rtuil:vuraryirriu
v ) !q. ,
flO G)o UnnAyivt!n01UnlLt01ULUnll nolllltlll]:utlJUUU LnLtn

(6}) !5s0'lULU1t0tlJO1450v,l0UOn1itJn0!:tl [ttnHtJtnU:Fl t[4s29]9lSl'lU
(t ) ri'rvrirfi
(*) iYarn:
(d) llll,llunll nau:
(d) Ha{tngtnl:ru

4qu'a1Lt01ual 't55nuu{ Lua?ulltnllzuion1:rln0!5u[!u t!nnlu Lt9]n1QyLuno1u01n6?u
e.ava , i-:1rnrrd'ua.:,io "[r.hir!il!oriru:rrnr: oon1:finou:r.]io{ro uasd?uilrnrigilJ#ln-oona{0uuor.l

3

141



-d-

rlo oo nr:rfiuus{rLru .irol!naaorrrlo oo (o) (b) (Gn) uav (a) fifildrtJu!na1ni!o.1iI
i -, - io., i- " '".-iLlr0t!n01unl Lt0'tuol :vLlluuu Lva?u:'ttn1:vt00n1ttJnou:lrLvtuun'tu14u.t to o.!u

,j c, , -A ! e(6)) !nnavtnU t!U!na1n:tO{:6U"lL[41 tUlvlUlJslll.]lvOlJel'lltvUn]llotuUfinl.iaO 1U n0U

00fl0rnlltn'l: v:o00n01n.i1u tla?u9]n:ol; -"- -(to) !naaylnivvS?{n15na{ Lo LvlU 1.ll v olj 9l1U14U.l L1tLA']

(r) ivrurn:lunr:flno!iuU:u rrlvr n l,virfiur rvird'r:rtn'rr91'lu ilic!ryr!3uli:vriua.:
drraiuiyenn:'lun1:flnoui!lismyr I uaviyrulnilunl:ffna!:!!naanluuonl#rfiu!ryi1
{r: rt n r :ol"r uuri': ! : v m v dru'l u n r :: v riu oiu

(<) uonorn (o) (tg) fiio (m) l#ft vririiru:rtnr:r{rtorwrl:vr.r1rufi o1:ru1rfi uugirrvilr
nlrJnlr!n4r'ru6r.r lsru6oraa-nnr:rfru!siruu .irorn:vyr:?{n1:nd{o'ru (u) r{Jurnrutflunr:
YrQlifu't

e Jah, c, - I - ,t0 ob fl'lltvlU!9l"ltll4uilJo.ilnna01 !0 oo (d) vll] ttlllJulnA'rnit0nl5 LlloLUna'lu
- io., .J- " ,'.-:

n1ttfl 'tu9t't :vtltuuu Lva?u:1tn1:vt00n1:9in0!:utvtuu0'tu14u.l !o n.:u
(.) {rtriunr:fl nourulunlrfl nourrtr:rrnr:rJ:vmv n l#rfi urld-birfi uf,y3tal

tr:rtnr:sir ur,trir :v myriy'r::vsr-ra.r
(u) {niriunr:flnouiulunr:ffnouiutr:rtnr:rJ:vmvr t hi'rfiuutri'1,:.irfiufiv6uor

rir:rtnr:siruu {d:vunrdru:unr::co'uoiu
{o om nr:r0ndrurirvirvucrduflr r-l-ndu:cv'jrraorudoqj firt'n r.r5afirlfru5:rtnr:h.Jui

J- a ;-a0luvlon nau:tllOnUnnArllU'uo oo lvl0Utu9la U01J0.:14'lvUla?U:'ltnl:vl0On1: nOU:1114:O

a?u:1tn159ru6.1flo
- -!10 od n1101Unla U1nfu?vlU'ln: LXtUU tlJsl'llluantntuflLlavoo:1 nnu

(.) vd'nrnrudnr:drurirarurnruiuurn:
.i< 4 )2-(n) t'':Ilrnr:fl nou:rLfr fi a"nuruvuijunl:!::u1u lvliirarirauurnruiyrurn:
lpitrirfiu . nu

- -s a )a-(1') t1LU{n1:rJn0!:r.rYr anuorvLUunl:0nU:1u14t06Iilu'uuunuv Lualu
rirauurnruivurn:ld'trirfi u a nu lou:rlfi rfro'rrfi unr:oir.J:ruu5o
- ;" u 2 ' a
6r.t u'tytyt'r14u1ytLtuLou?n!?vtulnto?u

- .l< 4 ;a-(n) t"ekrnr:fl nolrlrfifi a"nuruvL[Jun'nI ina'ufl nn1nilil5 utj.:n{l
4qY"oflu:'tu l4:oat]tul 14:ott!{nq v1n0n5:! t{ Lonluuo t? Lu[n:.:nl:

Le1-:0 an60tnl:tln0!5u uavo'rtlJuqo.ll.]?vu1n:!:c01na Lv01un't

ar]urnruavlu"rn:"[rilrirfiunii}rav b nu
_ "t< f,"(i) t? tl.r.:n1ltJfl01J:! Lor]?vu1n:rnunl1i1u1uvrn'ruuo L?0r'r (n) (t) 1410

(n) l#raSudrurirailurotuiruinrlrirfi unra'luo"rururiufi drutrinrrl
a n tn rugl

(o) nr:rirdrh.rnr:fi nor:ulvftirn1r.r[']a1fi rillluoluo1ir{n1:fl no!:r.l
e e- u , , a J . ws

LOU LUn0.iUnL2A1vll\n:UU:Vv',tUO',tv1',t:?',]{ ttavtn50':ou unact? Lt.l{

nr:fl nor:rriorfi ri1fi uor?a'rn1rfl nau:rrhirioun'irririuulfr nrni
,;- enluuo[?a1nl:r.]na!5tJ Lrn{ulalu1vt un Luuoun?lua!'tu1vt 1140'tu

\e) )
n'ra!u1a6u?vu1n: ton{vu{
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(ro) dn:rrirarurqrui urn:
; a, ;,(n) 1vru1n5v nJuunalntt0.D6 Ll.r?'r0v6{noalul'rtnl5vl0on'r:alno!:}.1

v6oh.i6nru l#tdirrirarurnrua'ryilnr:fl nol:rL{r:rtnr:l:s rny n
c,- .iclririu{rluras doo u'r14 airunr:flnor:rdl:rtnirliemy 1 LLa&nr:

fl nor:nrnnanruuon'Llild'iuFiiailurnrutilrfiudalrxau boo 1r'ryr

(t) irurn:fi illdqnoanu (n) lvTlpiiurirarurnrudruiunr:fl nor:rL
{r:rtnr: :vmv n lrirfiut-rlurav o,boo !'rvr drunr:flnor:n
rir:rtnr: :vmu r uacnr:fl nou:r.lunnanluuon'hi'16':-rriralurnru
L LnUt? LU.iav o,boo !'lvl

(n) n:fifidrrflufi'orldivurn:fifin':'r i n?1 41 1:n LLasUiv6!nrrn:rtlu
- J < o i"1{rF11rt}101JlvtututunlirJn0!l st't'.ltnt.:n15 5ovanafltrnlvuo 0s

-ioLv?ru1n:Lo5!n1ailu1n6u6{n2109151vnlvunn'uJ (n) v:a (r) nLo

Inul#ou1unafi fl otolri'rrarirdau:1tn1ir{rro{{u{:v r6u

(r) nrrfl nor:ufi dru:rtnr:i'or,r5oo-niuriuuriruru6u ririvrurn:ki:"r
rirarurncuornvri?u.11uduud? l#dru:rtnr:fi o-on1:Anou:r.r{fl [in

i-n'la!ulRrualnaxu:ltn15v0on15,.lna115! t?uLtglivvl'lo?1rnna{fl !
n:vvt:?.i n1:na'{ tfl uo d1,i 6u

{o oa tulo:rnr:vioraa'nan:nr:flnou: fifin1:o-no'ri41:lfiudunnaolrLdo oo lvtiru
.j- qv, i,

5ltn1:l1ilOn15nlnA!5lJ[!n01Un1O',ryr1: [Olvrlvri']uQt.i LlsluJLnu0q51n1o'tul:nluufutv lutat c,

vtlutvLllulJu
rlo ru luIo:rnr:viorad'nan:nr:flno!r!fifinr:i'ofivr-n LraeoonrilLdlfin'n}iurilnnasrrr

, )- , i-qv , i, ,.1 -llo oo Lva'lulltn'l:vloOn1:tln0!51]t!n01Unltt'lvll\n LOtvllynlU0: i ttslL!tnuogl:ln1'tly n

rllrlfruflv lurar t, uavflrgfiulruuar en viru:vtfiutld uravqtrtldnrnrui{ o-rd
(o) nr:o'ofi n-nl#udsirdrirnr:fl nor:r ;irvirnr:fi nourr.r{1r1tn15!:utn t

uavnr:fl nol:r:rnnaflluuon l#rt'n:ruri'ufriuriao{nudut! lnulri'vr-nr.io ut'nri riuurirflun:niflhi
uvursar:v6ofiruns;ruflut ioroil-n:rrlrYufrSutri fi'rvflrd:u:rtnr:fi{onr:flnor:loroo''ol#n"n
vlog,r'nnuu6urki

! 4v.rv ,eu(b) n15AOr11ntfi[tn a'![nfil n156U14i0L01vU',]vl9r',tUvU.t1]:vmvolu'tun1:5solJ9tu

sl'rur,1ilrl:vrnflimnr::vo'urJi116nr::vfiidrurrXnrr rvo'!d1u'r6Un1:firou uavsirtt,v {l:vunvr
ic - g , :y1L!:sriwn!9r{1u:uorJtlu'riu{1u 5co!o'r1La Lvrn:2 nuq{uFrao{nutu tlJ Lou 1vflfl140{flnn

dii, - -eAc,- .i-
r?l.JrrmL!untfu L!rul.r1va! :01rrver01LlJu [!01n1rn:?!n!20u Lo fi114u14?u:1tn15v0r]n1:

- )"r.lna!:!a''rinFt L nv0i nnuroulLo a'luzua.:rnflnlt vt0rnlvu1vr9r'trrl.lu.l115vLnvl!:14't:isolJ9ru
,.J4:cona{ v5oel'1Lr14rirfrrfralrvir oirurarilrl:vunvrtiruranr::co'u6.i oirurr,triqj:smvitrnriieon

! - "i,r,ttultlru lvolJvtS{n6u?ru uasnluvu{lJtvtflvlvl? LUtvolJvlnusYltFll, 0v0o Lfi nuo{ nnutou'tfl Lo

- .j-ov 
'(6n) nlSoov nLvLtnUiUSlU[U Otuov:oYiolonlltinO!:lJ tttnt] tnU:fl ttav

rifioou v6oivurn:l#rYn#o.rrYnnu16ur r,rsorYn#orn'nri61d uasrfnsiruriruirfiri'nkilvirfidruoir
do r"i nr:o-ornr:flnor:ufidru:rtnr:fir-onr:flnou:rtinuruvirvucl,#vSoiufiorourir

uruyiruuv6'rui!tLnnamu{o .o'lvldru:rtnr:o'rriunr:nuua-nrnruri 6'ld
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(r) n:riltdurunrr,ruvtordru:rtnr:fi o'ofi nor:r yion:ni6lurun14ucorndru
) q.- , N - I -{,, i, -t1tn1:vr:a u2unluou tlttunnlulltuttoL a{LoLvllvtnlut:{

(b) n:dt{arunr ucl:viirvrr{ uioniruvrrarurrvus 1#o'ourunt uvnrlr:caiu
.tl0.:n1rflnouluo1r?vr6ror{r:rtnr:fl'rrmlv:1tnrltsfrnrrirl{drulunr:16uvrr{U:rtnr: loo
auIarq{u

(n) nr:fi nau:rdr:rtnr:rj:vmv n lvlo"srurunlauvnru? Bror
dr:rtnr:siruyrirJ:vunfluiur::cri!ar riuurin:fi rfiuyrrilou

i - oqvi "- s J
tn:0.i1ju 114 tttuqSna Lronl t!61u'r50Louvr1i Loutu65nn to tl4Louvr'r.!
rYa!oufluvu.l

(t) nr:ff nou:rdrrrtnl:lismvr t lvii'oenuntauvqtrivr8ror
Jc,t151tn1:0'tuyu{u:ytfl ytyt? [1J5vo1]t'tu']6|J.:1u

(n) nr:fl nou:urnnan'luuon t#{nu1ulr'r14uvn1!avB'uorrir:rtnr:
.:,q,

0r1tt14u.ilJ:vt vrvr?LlJlufiulJlun.l'ru
iiq.- ' ' tw, i,

fi'.rfr birtndrurirnruuv triuyrrfr oruaS{nrrln?rrli;1Ltlu rfi rlrarl ttavl:cua-o
(m) n:fiivurn:fifiudoulurioldrdurriuanrufio-rrnr:flno!:r.r d?u51tn'r:fi{onr:

iin0ull.r0vtunalut{un1 'r14uvlLii'r.: LLl-na! L In?vu1n:L[yun1500:n:!a.t?y]u1n5 [o LouLl4lt

uuuhdrd'rgirrtu;itliui urn:tona'ri14r'ruLat . viru:vrfiurd rfluua'ng'run,:dru
{ -i, !u f,-t0 od n1l0OnllrJn0!:lJvl6?Ul1tn'llU0OnlliJn0Ulll U]QO0'11,1'l: y n YlOUlUyl'lyuvY - -.. ;- Z - , )

vr{14!o 1450001,141J1.!a1U LUa?U:1rn1: 00n1:rlnaU:!t!n01un'rlta1uli{141101450a?urll'to h,lun

lnnaolldo oo usitirunnanutio oo (<) uac (d) rflulnarniro{iolfirindruornriuain-o rild
nl udnLnruduavi6nr:fi riruuolil,uilrcrT rnqBfr nlrirlddrutunr:r6uyr. rJ:rtnr: unriu

, i- ov- ,(o) nltt'lvlfl n tfi t!n01Ugl'l:,lvanLnfUfl LtAUO9l:'l9l'U.l tO ob
(to) rirre urdurrfiuilli l#n'lulruriarrfiorindruriu16ur16uurrTnu'lvirird'rurirrar

i- i,a < J,a J,-*fir6uu'uoonorna01ufrodilioan1ufirJflri6:rtnr:nurlnfr ouna'r6ra01ufiodfi6oanlufrili!5
i- i.:,< c. ) - v c,a i- i.:, .i- i-st1tn1:9l1ll!n9l Ba?uontfu LouL14u!uauat?l nLuul4u{?u nl Lrn{uauat2 [u.:uSatnuuauat': LtJ{

, -ll ,a i- j-s a - i- i.!s Y - ,1, < tu- a ) -uava2uvrl,!n{u61Jat? Lui14t0Inuu6!at? L!iuuLnun?1au6ont? Lui trl00llJuyu{?u ua?u1n'ru?u
- ! j .? a)vu to
?uyt{14:Jou1nrufl!00:'t tlju[au{touytl{ tun: v non15i.in0u:u000114111J'].iu0 Lutyy?1in1:

.. i ! - i. ! q - ! tHnOU:tl Ll4Yn[!UtaU{LOUyll{ylFllU?6U LO LU0q:1!Oav o LU 6n t0.i0Ol']tlJULaU.iLOUylliU0'lU

do ro< nr:o-nnr:ffno!i unnar''ruuon rird?uirrn'r5fi0'onr:flnor:rbia-oolylr fiil-n
- ! )-

1150U1ult114Uv yl.r'1U ft14l009lt141J 1.:A?U t A?Ul1tn1:yt0flnl: nO!:llLUnAlUnl Lt0',tU [UUntJtlJl
f,c. tl" i-:Ufl1itJn0U:tJyltUU!na'ln:tO{:iUllJUa ntnfu?lylfl1vUO L? LU1IO od UavL a2U51tn1:vlOnnl:

! - , ) ;^, ! d.
rln0ulrJLUn0lunl Lto'ruvr{141ro14504?uvr1J10 t un ttl:!n1lrJn0ul!vr'.l [oLlJu!na1n:r0.r:601u
- .-t
anLn6u9 0{u

(o) rirorr,tr:
(n) nr:fl nor:udi'oo1vrrl# u do lrirtndrudrol lilua-nuruvr14rt1d'ru

ldtilrfi unuav do llyreio;u
(u) nr:ff nor:rfi o'o01141:1# . do }irtndruriroiy'l:lua-nuruvryu'lli1u

ld'l,rirfi unuav obo u'rvrsio;u
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(n) nr:fl nor:uflhii'oorvr:hivvr, fi o 1#rfi niirurirarur:ludnuruvtvrr
iiruldhi lfi unuav bdo llvreioiu

(to) rirrtirfi r{n lvlriniirutud'nuruvrvlrdru'[rirfi uauac doo lrvr rioiu
(en) rirvrrvuvt6uvrr'hi'rfindrukioufivr3torrir:rtnr:siruur].:tJ:vunvrvr'rhj:von

rJil-frru
nr:rtndruFirl,t'drunurriad lrildurrheir6'ryiuriurirlddralunr:flnor: !Frnanluuon

!a,tanal:v 'tutafl b vt'lu5vLlJUUu llJuva n!1un1:0']u
-.,J1o teo n1:LUnn1rn50.! t[0.trlx [unl5Louvr1i hJi.]n0!i [1.J9r1.11J5s tv]fi L14r!n01u Lo[a 1ur.]

- i 'A !tu15!n1i n0u:Uv[1ju!nalnllo{16 14:010'114u'lvl r|1 !rytfir]lutat d vllu:utllullu
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
  โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับ วาดวย  เงินรายไดมหาวิทยาลัย  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงออกขอบังคับวาดวย
เงินรายไดมหาวิทยาลัยไวดงัตอไปนี ้
 

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีความกลาวไวในขอบังคับนี้ หรือซ่ึง
ขัดหรือแยงกบัความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

  ขอ ๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจกําหนดวธีิปฏิบัติเพื่อดําเนินการให
เปนไปตามขอบังคับนี้ 
  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน  เปนผูมีอํานาจวนิจิฉัยช้ีขาด 
 

หมวด  ๑ 
ขอความท่ัวไป 

 

  ขอ ๕  ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา  สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   
                        “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
ผูมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพสัดุ สถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินตาม
ขอบังคับนี้ 
   “หนวยงาน”        หมายความวา สวนราชการตามกฎและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
สวนงานภายใน และรวมถึงหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยซ่ึงต้ังข้ึนตามมติของสภามหาวิทยาลัย 

/หนวยงานคลัง... 
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   “หนวยงานคลัง”  หมายความวา  งานคลังของมหาวิทยาลัย 
   “กองนโยบายและแผน” หมายความวา  กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 
   “หนวยงานผูเบิก”  หมายความวา  หนวยงานซ่ึงไดรับเงินงบประมาณและเบิกเงินกับ
หนวยงานคลังของมหาวิทยาลัย 
   “เจาหนาท่ีงบประมาณ” หมายความวา  เจาหนาท่ีงบประมาณตามขอบังคับนี้ 
   “เจาของงบประมาณ” หมายความวา  หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณตามขอบังคับวาดวย
เงินรายไดมหาวิทยาลัย” 
   “คลัง”   หมายความวา  คลังของมหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยท่ีนําฝากไวกบัสถาบันการเงินและธนาคาร 
   “เงินรายได”  หมายความวา  เงินหรือทรัพยสินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับ
นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินและใหหมายถึงการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจาก
การดําเนนิงาน 
   “เงินยืมทดรองจาย” หมายความวา  เงินยืมทดรองจายตามประกาศท่ีมหาวทิยาลัย
กําหนด 
   “เงินคงคลัง”  หมายความวา  เงินรายไดสะสมและประมาณการรายไดสวนท่ีกัน
ไวนอกเหนือจากท่ีจดัสรรเปนงบประมาณรายจายในแตละปงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจายท่ีเหลือ
จายเม่ือส้ินปงบประมาณ 
   “เงินรับฝาก”  หมายความวา  เงินท่ีหนวยงานคลังรับฝากไวและจายคืนตาม
เง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาที่ตองจายหรือจายคืนเจาของ 
   “รายงานการเงนิ”  หมายความวา  รายงานแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน          
งบแสดงฐานะการเงิน  งบกระแสเงินสด  งบกําไรขาดทุน  งบดุล  และรายงานอ่ืน ๆ ท่ีจาํเปนตองทําเพื่อ
แสดงผลดําเนนิงานทางการเงินของมหาวทิยาลัย 
   “การพัสดุ”  หมายความวา  การซ้ือ  การจาง  การจางท่ีปรึกษา  การจาง
ออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเชา  การควบคุม  การจําหนาย  และการดําเนินการอ่ืน ๆ 
   “การตรวจสอบ”  หมายความวา  การติดตามการดําเนินงานโดยทําการตรวจสอบ
และทดสอบเหตุการณ  เอกสาร  หลักฐาน  บันทึก  แลวทําการประมวลผลและรายงานเพ่ือใหมีความม่ันใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนงานและขอบังคับ  รวมท้ังการพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูลในรายงานท่ีแสดงผลการดําเนนิงานและฐานะการเงินวาถูกตอง เหมาะสมและเช่ือถือไดเพยีงใด 
     “ปงบประมาณ”   หมายความวา ปงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะเวลาตั้งแตวนัท่ี  ๑  ตลุาคม ของปหนึ่ง ถึงวันท่ี ๓๐ กนัยายน ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ.       
ท่ีถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนัน้ 

/งบประมาณ... 
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   “งบประมาณรายจายขามป”  หมายความวา  งบประมาณรายจายท่ีใชเกินปงบประมาณตาม
วัตถุประสงคและระยะเวลาท่ีกําหนดไวในงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป 
  “กอหนี้ผูกผันขามปงบประมาณ”    หมายความวา  รายการงบประมาณรายจายท่ีกาํหนดใหตอง
จายเกิน ๑ ปงบประมาณข้ึนไปในขณะท่ีไดกอหนี้ผูกผัน 
  

หมวด  ๒ 
เงินรายไดและการใชเงินรายได 

สวนท่ี  ๑  ประเภทและท่ีมาของเงินรายได 
 

  ขอ ๖  เงินรายไดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับทุกประเภทเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ 
  ขอ ๗  นอกจากเงินท่ีกาํหนดไวในงบประมาณแผนดิน  มหาวิทยาลัยอาจมีเงินรายไดประเภท   
ตาง ๆ ดงันี ้
   (๑)  เงินรายไดจากเงินอุดหนนุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเงินอุดหนนุจากแหลงอ่ืน 
   (๒)  เงินรายไดจากเงินอุดหนุนการวิจัย 
   (๓)  เงินรายไดจากการจัดการศึกษา 
   (๔)  เงินรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ 
   (๕)  เงินรายไดจากการบริหารสินทรัพย 
   (๖)  เงินรายไดจากการรับบริจาค 
   (๗)  เงินรายไดจากวิสาหกจิ 
   (๘)  เงินรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากและรายไดจากการลงทุน 
   (๙)  เงินรับฝาก 
   (๑๐)  เงินรายไดอ่ืน 
 

     ขอ ๘  ท่ีมาของเงินรายไดประเภทตาง ๆ ตามขอ ๗  มีดังนี ้
   (๑)  เงินอุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเงินอุดหนุนจากแหลงอ่ืน  เปนเงิน หรือ
ทรัพยสินท่ีไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  องคการบริหารสวนจังหวดั  องคการบริหาร
สวนตําบล  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบล  สําหรับเงินอุดหนุนจากแหลงอ่ืน  เชน  รัฐวสิาหกิจ  
ภาคเอกชน  และอ่ืน ๆ 
   (๒)  เงินอุดหนุนการวิจัย  เปนเงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับมาจากแหลงทุนภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศเพ่ือใชสําหรับการวิจยั 

/(๓)  เงินรายได… 
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   (๓)  เงินรายไดจากการจัดการศึกษา  เปนเงินท่ีไดจากการจัดการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ในทุก
ระดับการศึกษาและทุกโครงการของมหาวทิยาลัย  เชน  คาลงทะเบียนการศึกษา คาบํารุงการศึกษา   
คาธรรมเนียมการศึกษา  คาปรับและเงินอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนกัศึกษา  นักเรียน  ตามขอบังคับ 
หรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย  รายไดจากการจําหนายผลพลอยไดจากการจัดการเรียนการสอน  
และการฝกงาน  เชน  ผลิตผล  ผลิตภัณฑ  เปนตน 
   (๔)    เงินรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ  เปนเงินท่ีไดรับจากการใหบริการทางวิชาการ  
เชน  การฝกอบรม  การใหคําปรึกษา  การวัดและประเมินผล  การจัดทําขอสอบหรือแบบประเมิน  การบริการ
ศึกษาวเิคราะหความเปนไปไดของโครงการการใหบริการวิเคราะห หรือตรวจสอบในหองปฏิบัติการ  เปนตน 
   (๕)  เงินรายไดจากการบริหารสินทรัพย  เปนเงินท่ีไดรับจากการบริหารสินทรัพยของ
มหาวทิยาลัยเพื่อหาผลประโยชน  เชน  รายไดจากการเชาอาคาร  ท่ีดิน  และอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ เปนตน 
   (๖)  เงินรายไดจากการรับบริจาค   เปนเงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเพื่อ
อุดหนุนการศึกษาท้ังแบบมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  และไมชัดเจน  เชน  ทุนการศึกษา  ทุนมูลนิธิ  และกองทุน
ท่ีมหาวทิยาลัยจัดต้ังข้ึนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  เปนตน 
   (๗)  เงินรายไดจากวิสาหกจิ   เปนเงินท่ีไดรับจากการประกอบกจิการโดยมีวตัถุประสงคเพื่อ
เปนธุรกิจและหรือเปนหนวยงานบมเพาะนักศึกษา  เพื่อเปนหนวยงานบริการสังคม  และเพื่อเปนหนวยงาน
แสวงหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง  โดยมีโครงการและหนวยงานท่ีจดัตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวทิยาลัย 
   (๘)  เงินรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากและรายไดจากการลงทุน  เปนเงินท่ีไดรับจากการนําเงิน
ฝากสถาบันการเงิน  การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล  หรือรายไดจากการนําเงินไปลงทุนหรือรวมลงทุนในโครงการตาง ๆ 
   (๙)  เงินรับฝาก  เปนเงินท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานคลังรับฝากไวโดยมีเง่ือนไข หรือเง่ือน
เวลาท่ีตองคืนเจาของตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลานั้น  เชน  เงินประกนัของเสียหายท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษา  เงิน
ประกันสัญญาซ้ือขายหรือจางทํา  เงินรายไดของหนวยภายในมหาวิทยาลัย  เปนตน 
       (๑๐)  เงินรายไดอ่ืน  เปนเงินท่ีไดรับนอกเหนือจากท่ีกลาวไวขางตน  เชน เบ้ียปรับท่ีเกิดจาก
การผิดสัญญา  เบ้ียปรับท่ีเกดิจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของท่ีดาํเนินการโดยใชเงิน
งบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  เงินท่ีไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย
หรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสิน หรือเงินดอกผลจากเงินรับฝากของมหาวิทยาลัยไดรับฝากไว เปนตน 
 

สวนท่ี  ๒  การใชเงินรายได 
 

  ขอ  ๙  บรรดาเงินรายไดของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใตวตัถุประสงคของ
มหาวทิยาลัยตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือเปนไปตามท่ีสภา
มหาวทิยาลัยกาํหนด 

/ขอ  ๑๐  การใช… 
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  ขอ  ๑๐  การใชจายเงินรายไดตามขอ  ๘  ใหปฏิบัติดังนี ้
    (๑)  เงินรายได ตาม ๘(๓) ใหมหาวิทยาลัยขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยใชเพื่อเปนคาใชจายใน
การบริหารจัดการศึกษาและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในวงเงินไมเกินรอยละ ๘๐ของงบประมาณการ
รายไดประจําปงบประมาณนั้นๆ หรือตามท่ีสภามหาวทิาลัยกําหนด  สวนท่ีเหลือใหกนัไวเพื่อขออนุมัติสภา
มหาวทิยาลัยใชเพิ่มเติมตามเหตุผลและความจําเปน  หรือจัดสรรเปนรายจายสวนอ่ืนตามท่ีสภามหาวทิยาลัย
กําหนดเงินกันสวนท่ีเหลือและเงินเหลือจายของหนวยงานที่มิไดกอหนีผู้กผันใหสมทบเปนเงินคงคลังของ
มหาวิทยาลัยเม่ือส้ินปงบประมาณ   
   (๒)  เงินรายไดตาม ๘(๔) (๕) (๘) และ (๑๐)ใหจัดทําเปนระเบียบงบรายจายประจําป  และ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณ ี
   (๓)  เงินรายไดตาม ๘ (๑)  ใหใชตามเง่ือนไขและขอตกลงระหวางหนวยงานที่ใหเงินอุดหนนุ
กับมหาวิทยาลัย 
   (๔)  เงินรายไดตาม ๘ (๒) ใหใชตามเง่ือนไขระหวางแหลงทุนกับมหาวิทยาลัย  หรือใชตาม
ขอกําหนดของสภามหาวิทยาลัย 
   (๕)  เงินรายไดตาม ๘ (๖)  ใหใชตามวัตถุประสงคของผูบริจาคหรือใชตามขอกําหนดของสภา
มหาวทิยาลัย 
   (๖)  เงินรายไดตาม ๘ (๗)  ใหใชตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

  ขอ  ๑๑  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณของแตละป โดยใหหนวยงานตาง ๆ จดัทําคําของบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหนวยงานน้ัน ๆ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาให
ความเหน็ชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

     ขอ  ๑๒  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประมาณการเงินรายไดจากการจัดการศึกษาท่ีคาดวาจะไดรับใน
ปงบประมาณ เพื่อจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณนั้น ๆ 

    ขอ  ๑๓  ใหอธิการบดีเสนอกรอบคําขอต้ังวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ เปนคาใชจายในการบริหารจดัการศึกษาและดําเนินกจิการของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในวงไมเกินรอยละ ๘๐ 
ของงบประมาณการเงินรายไดตามขอ ๑๒ ท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเหน็ชอบแลว 
และท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นแลว นาํเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาใหความ
เห็นชอบกรอบวงเงินเพื่อจดัทําคําของบประมาณรายจายในรายละเอยีดตอไป 

  ขอ ๑๔  เม่ือสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตามขอ ๑๓  แลว ใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดทํา
รายละเอียดคําขอต้ังงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณของหนวยงานนัน้ ๆ ตามแบบท่ี 

/มหาวิทยาลัยกําหนด... 
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มหาวิทยาลัยกาํหนด แลวนําเสนอรวมเปนคําขอต้ังงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
  ใหอธิการบดีเสนอคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณท่ีผานการพิจารณา
ใหความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมัุติใหใชเปนงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ
นั้นตอไป 
      งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณใด ถาไมอาจขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยได
กอนวนัเร่ิมปงบประมาณ อธิการบดีอาจส่ังใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามกรอบคําขอต้ังวงเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติตามขอ ๑๓ เฉพาะในสวนท่ีเปนคาใชจายประจําท่ี
จําเปนตองดําเนินการไปพลางกอนไดท้ังนี ้ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน และตองไมเกนิวงเงินท่ีเคยไดรับอนุมัติ
ในปงบประมาณท่ีผานมา 
      การกําหนดหมวดรายจายหรือประเภทงบรายจายใหดําเนินการตามระเบียบทางราชการเวนแตสภา
มหาวทิยาลัยจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 ขอ ๑๕ มหาวทิยาลัยอาจเสนอต้ังงบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางปงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
วงเงินตามขอ ๑๓ หรือจากเงินรายไดท่ีเพิ่มเติมจากประมาณการรายไดตามขอ ๑๒ ได โดยเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ
 ในกรณีท่ีมีเหตุและความจําเปนท่ีจะตองลดงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ 
ใหเปนอํานาจของอธิการบดีท่ีจะดําเนินการได แลวรายงานใหคณะกรรมการ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนเรงดวนท่ีจะตองจัดสรรเงินรายไดประจําปงบประมาณในสวนท่ีกนัไวให
มหาวิทยาลัยจดัทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตามข้ันตอนการเสนอคําขอต้ังงบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ตามขอ ๑๓ เพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวของเงินรายได
ประจําปงบประมาณน้ัน ๆ 
 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

 
 ขอ ๑๖ ใหมี  “คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงนิ”  คณะหนึง่ ประกอบดวย 

(๑) อธิการบดี  เปนประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) ผูแทนผูบริหารระดับคณบด ี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก และสวนงานภายในท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  จาํนวน  ๒  คน เปนกรรมการ 
/(๔) กรรมการสภา... 
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(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูแทนคณาจารย  จาํนวน  ๒ คน เปนกรรมการ 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  จาํนวน  ๒  คน  เปนกรรมการ 
(๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการ 
(๗) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน  เปนกรรมการ 
(๘) ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๙) ผูอํานวยการกองกลาง  และหัวหนางานคลัง  เปนกรรมการและเลขานุการ 

   กรรมการตาม  ๑๖ (๓) (๔)  และ (๕)  ไดมาจากการคัดเลือกกันเองของกรรมการแตละกลุม
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 

   ขอ ๑๗ ใหกรรมการตาม ๑๑ (๓) (๔) และ (๕)  มีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละ  ๒ ป  กรรมการท่ี
ดํารงตําแหนงครบวาระแลวอาจไดรับการแตงต้ังอีกได 
 

    ขอ  ๑๘ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระขอ  ๑๗  กรรมการตาม ๑๖ (๓) (๔) และ (๕)  พน
ตําแหนงเม่ือ         

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(๔) พนจากการดํารงตําแหนงของแตละกลุม 

   ในกรณีท่ีกรรมการคนใดคนหนึ่งตามขอ  ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตาม ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) เปนกรรมการแทน เวนแต
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวนัจะไมแตงต้ังก็ได  และใหผูรับแตงต้ังแทนดํารง
ตําแหนงเทากบัวาระท่ีเหลือของผูซ่ึงตนแทน 
 

 ขอ  ๑๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุมได 
   ในการประชุมคราวใดถาประธานคณะกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัตหินาท่ีได
ใหรองประธานคณะกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม 
   ในกรณีท่ีท้ังประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไมมาประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 
   การวินจิฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถาเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
 

 ขอ  ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดงัน้ี 
      (๑)  พจิารณาเสนอแนะอัตราการเรียกเกบ็คาลงทะเบียนการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา   

/คาธรรมเนียม... 
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คาธรรมเนียมการศึกษา  คาปรับและเงินอ่ืน ๆ ท่ีเรียกเกบ็จากนกัศึกษาหรือนักเรียน 
   (๒)  พิจารณาเสนอแนะการกําหนดประเภท  รายการและอัตราการจายเงินรายไดตาม ๘ (๓) 
(๔) (๕) และ (๑๐) 
   (๓)  เสนอแนะแนวทางการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  ท้ังท่ีเปน 
ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุและท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน 
   (๔)  เสนอแนะการบริหารการเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีเสถียรภาพและใหเกิด
ประโยชนตอบแทนสูงสุด 
   (๕)  เสนอแนะแนวทางและแผนการลงทุนเพื่อการพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัย 
   (๖)  เสนอประมาณการรายรับรายจายใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป  พรอมดวยกรอบความคิดในการกําหนดทิศทางการตั้งงบประมาณรายจาย 
   (๗)  กํากับ ดแูล และจัดทํารางแผนงบประมาณรายจายประจําปและรางแผนงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมตามลักษณะของงบประมาณเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
   (๘)  พจิารณาเสนอแนวทางการบริหารเงินรายไดใหสอดคลองกับวัถตุประสงคและ
ภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย และจุดเนนในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
หนวยงานในการใชงบประมาณรายจาย 
   (๙)  กาํหนดหลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหความสอดคลอง  ความคุมคาของการใชจาย
งบประมาณ 
   (๑๐)  กํากับ ดแูล เรงรัดหนวยงานเพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน  
แผนการใชจายงบประมาณตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงาน   
   (๑๑)  กําหนดกรอบและกระบวนการรายงานและติดตามประเมินผลงานจากการใชจาย
งบประมาณของหนวยงาน  และเสนอรายงานการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 
   (๑๒)  แตงต้ังอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการ 
   (๑๓)  ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและดําเนนิการอ่ืนใดเพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคของงานดาน
การเงิน  การคลังและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ  ๒๑ ในสวนท่ีเกีย่วกับการจัดทํางบประมาณ   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนทําหนาท่ี 
เจาหนาท่ีงบประมาณ 
 

  ขอ  ๒๒ เจาหนาท่ีงบประมาณตามขอ  ๒๑ เปนผูดําเนนิการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายใน
การจัดทําแผนงบประมาณรายจายและภารกิจอ่ืน ๆ เกีย่วกับงบประมาณท่ีอยใูนอํานาจหนาท่ี 

 

/คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการ  และใหมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับงานงบประมาณดังตอไปนี้  
    (๑)  ประสานงานกับหนวยงานนโยบายและแผน  ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานคลังของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันประมาณการรายรับรายจายใหคณะกรรมการ  กาํหนดวงเงินงบประมาณประจําป 
     (๒)  ประมาณการรายรับและรายจายตามแบบและประกอบรายละเอียด 
     (๓)  วเิคราะหงบประมาณและการจายเงนิของหนวยงานตาง ๆ 
     (๔)  ส่ังการ ควบคุม กาํกับ ดูแลเจาหนาท่ีจดัทําเอกสารงบประมาณและรวบรวมเปนราง
งบประมาณรายจายประจําปเสนอคณะกรรมการ 
 

หมวด  ๔ 
การบริหารการเงินการคลัง 

สวนท่ี  ๑  การบริหารเงินรายได 
 
  ขอ  ๒๓ การกาํหนดอัตราเรียกเก็บคาลงทะเบียนการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา  คาธรรมเนียม
การศึกษา  คาปรับและเงินอ่ืนใดท่ีเรียกเกบ็จากนกัศึกษาหรือนักเรียน  ใหสภามหาวทิยาลัยเปนผูกาํหนดแลว
ออกเปนระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย 
   การกําหนดอัตราเรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาบริการทางวิชาการ  การกําหนดราคาขาย
ผลผลิตและผลิตภัณฑและ / หรือเงินอ่ืนใดจากบุคคลท่ีไมใชนกัศึกษาหรือนักเรียน  ตามวรรคหน่ึงให
อธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายเปนผูกาํหนด  แลวออกประกาศแจงใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ขอ  ๒๔ ใหงานคลัง  มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไวภายในท่ีทําการไดไมเกนิ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท แตถา
มีเงินสดเกนิกวาวงเงินท่ีกําหนด  ใหนาํฝากธนาคารในวันนัน้หรืออยางชาในวนัทําการถัดไป 
 

  ขอ  ๒๕ กอนเบิกจายจากหนวยงานคลังของมหาวิทยาลัยตามแผนงบประมาณรายจายประจําป  
หรือแผนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใหหนวยงานผูเบิกยืน่แผนการใชเงินงบประมาณตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 
   ใหหนวยงานผูเบิกจายเงินและใชจายเงินงบประมาณไดตามแผนการใชจายเงินท่ียืน่ไวกับ
เจาหนาท่ีงบประมาณ    
   ในกรณีท่ีจําเปนอธิการบดีอาจปรับแผนการใชเงินของหนวยงานผูเบิกไดตามความเหมาะสม  
และสอดคลองกับฐานะการคลังของมหาวทิยาลัยโดยแจงใหหนวยงานผูเบิกนัน้ทราบลวงหนา 
   การจัดทําแผนการใชเงินและการยื่นแผนการใชจายเงินใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด 
 

  ขอ  ๒๖  ใหหนวยงานท่ีมีรายรับแจงขอมูลเกี่ยวกับประมาณการรายรับตามท่ีเจาหนาท่ี
งบประมาณกาํหนด 

/ขอ ๒๗ เพื่อ… 
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  ขอ ๒๗  เพื่อประโยชนในการบริหารเงินรายได  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณและหนวยงานคลัง
จัดทํารายงานประมาณการรายรับ รายจายเงินรายไดเสนอตอคณะกรรมการ 
 

  ขอ ๒๘  เพื่อประโยชนในการบริหารเงินรายได  มหาวิทยาลัยอาจนําเงินรายไดไปบริหารหรือหา
ผลประโยชนไดดงันี ้
   (๑)  ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
   (๒)  ซ้ือพันธบัตรหรือหุนกวูสิาหกจิ 
   (๓)  ซ้ือต๋ัวเงินคลัง 

  (๔)  ฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกจิ  ประเภทเงินฝากประจําหรือประเภท
ออกทรัพย 
   (๕)  ซ้ือตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ 
   (๖)  วิธีการอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 

  ขอ ๒๙ เพื่อประโยชนในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยและการจัดการใหเกดิ
ดอกผลเพื่อนําดอกผลและหรือทุนมาเปนคาใชจายในกิจการของมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยอาจจดัใหมีกองทุน
เงินรายได 
   กองทุนเงินรายไดมีข้ึนดวยเงินรายไดท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหจดัสรรเปนเงินกองทุนตาม
วงเงินท่ีปรากฏในแผนงบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและเงินบริจาคหรือเงิน
อ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเหน็สมควร 
   การบริหารกองทุนเงินรายไดใหเปนไปตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
   การจัดต้ังกองทุนเงินรายไดของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกาํหนด 
 

  ขอ  ๓๐ บรรดาเงินท่ีหนวยงานไดรับเปนกรรมสิทธ์ิไมวาจะไดรับตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือ
ไดรับชําระตามอํานาจหนาท่ี  หรือสัญญา  หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสิน  หรือเกบ็ดอกผลจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยใหหนวยงานท่ีไดรับเงินนั้นนําสงหนวยงานคลังของมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ  ๓๑ การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การเบิกเงินและการจายเงินรายไดใหเปนไปตามระเบียบท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 

สวนท่ี  ๒  การบริหารการใชจายและเงินรายได 
 

  ขอ ๓๒ การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพนังบประมาณใหกระทําไดแตเฉพาะตามท่ีกาํหนดไวในแผน
งบประมาณรายจายประจําป  หรือแผนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
  ขอ ๓๓ การขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังของมหาวิทยาลัย  ตามแผนงบประมาณใดใหกระทําได
แตเฉพาะในปงบประมาณนัน้ เวนแต 

/(๑)  งบประมาณ... 
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   (๑)  งบประมาณรายจายขามป หรือ 
   (๒)  เปนงบประมาณรายจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินปงบประมาณ  หรือไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีใหเบิกเหล่ือมปและไดมีการกันเงินไวแลว 
   ในกรณีท่ี (๒)   ใหขยายเวลาขอเบิกจากหนวยงานคลังตอไปไดอีกไมเกนิหกเดือนของ
ปงบประมาณถัดไป  เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังเกินกวาเวลาดังกลาวกใ็หเสนอขอ
อนุมัตจิากอธิการบดีเปนรายกรณ ี
 

  ขอ  ๓๔ หนวยงานใดประสงคจะจดัต้ังกองทุนเงินรายไดตามขอ  ๒๙  วรรคส่ีใหจดัทําโครงการ
พรอมเสนอรายละเอียดเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการจัดต้ัง
กองทุนเงินรายได 
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหจดัต้ังกองทุนเงินรายไดใหเสนอสภามหาวิทยาลัย
พจิารณาใหความเห็นชอบ 

  ขอ  ๓๕ ประเภทรายการและอัตราการจายเงินรายไดตาม ๒๐ (๒)  ท่ีสภามหาวิทยาลัยเหน็ชอบ
แลวใหอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
 

  ขอ ๓๖ เงินยืมทดรองจายใหเปนไปตามประกาศท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 
 

  ขอ ๓๗ การพัสดุของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบสํานักนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
 

  ขอ ๓๘ อธิการบดีมีอํานาจส่ังจายเงิน  ส่ังซ้ือ  ส่ังจางและกอหนี้ผูกพนัตามขอ  ๑๐  และอาจมอบ
อํานาจใหหวัหนาหนวยงานหรือบุคคลอ่ืนเปนผูส่ังจายและกอหน้ีผูกพันได  สําหรับวงเงินท่ีจะมอบนั้นใหอยู
ในดุลยพินิจของอธิการบดี  ท้ังนี้การเบิกจายตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  เวนแตคณะกรรมการ และ / หรือสภามหาวิทยาลัยจะกาํหนดเปนอยางอ่ืน 

หมวด ๕ 
การทําบัญชี  การรายงานและการตรวจสอบ 

 

  ขอ  ๓๙  ใหมหาวิทยาลัยจดัทําบัญชีตามแบบและรายการท่ีคณะกรรมการกําหนดตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดยใชเกณฑพึงรับพึงจายและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให
เรียบรอยเพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ 
        ขอ  ๔๐ ใหหนวยงานคลังทํารายงานแสดง รายรับ รายจาย และงบทดลองของมหาวทิยาลัย เสนอ
อธิการบดีและสําเนาใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน   

  ขอ  ๔๑ ใหหนวยงานคลังจดัทํารายงานการเงินตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดประจําทุก 
หกเดือน และจัดทํางบการเงินประจําป เสนออธิการบดี ภายในเกาสิบวัน นบัต้ังแตวนัส้ินปงบประมาณ 

/ขอ  ๔๒ ในการตรวจสอบ… 
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  ขอ  ๔๒ ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการจายเงิน  ใหหวัหนาหนวยงานผูเบิกหรือรับเงิน  
และหรือหวัหนาหนวยงานคลังมีหนาท่ีใหคําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแกผูตรวจสอบภายใน หรือ
เจาหนาท่ีของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  และหากไดรับขอทักทวงจากผูตรวจสอบภายในหรือสํานกังาน
ตรวจเงินแผนดินใหหวัหนาหนวยงานหรือเจาของงบประมาณปฏิบัตติามคําทักทวง  อยางชาไมเกนิส่ีสิบหา
วันนับจากวันท่ีหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยไดรับแจงขอทักทวงนัน้ 
 

  ขอ  ๔๓ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยช้ีแจงขอทักทวงไปยังสํานกังานตรวจเงินแผนดนิ  แตสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินยนืยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ใหมหาวิทยาลัยช้ีแจงเหตุผลและรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยวนิจิฉัยภายในส่ีสิบหาวันนบัจากวันท่ีไดรับคํายืนยนัจากสํานักงานตรวจเงินแผนดนิ 
  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติตามคําวินจิฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติให
เสร็จส้ินภายในสามสิบวันนบัจากวนัท่ีไดรับทราบผลการวินจิฉัย 

  ขอ  ๔๔ อธิการบดีอาจใหผูเชี่ยวชาญบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยเปนการ
ภายในได 
 

  ขอ  ๔๕ เพื่อประโยชนในการประเมินการดําเนินงานการเงินและฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย
ใหหนวยงานคลังจัดทํารายงานการเงินของมหาวทิยาลัยในภาพรวมและใหกองนโยบายและแผนวิเคราะห
รายงานการเงนิและรายงานผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะตออธิการบดีและคณะกรรมการเพ่ือเสนอสภา
มหาวทิยาลัย 
 

  ขอ  ๔๖ การตดิตามและการตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวย การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล 

บทเฉพาะกาล 
  ขอ ๔๗ การดาํเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเงินการคลังในกรณีท่ีอยูระหวางการดําเนนิการและยังไม
แลวเสร็จตามท่ีขอบังคับนี้ประกาศใช  ใหดาํเนินการตอไปตามระเบยีบเดิม  จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามขอบังคับนี้ได 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
        (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวยคาใชจายในการเชารถยนตและเงนิชดเชยในการใชยานพาหนะสวนตัว 

เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------------------ 

 เพื่อใหการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการเชารถยนตและการจายเงนิชดเชยในการใชยานพาหนะ
สวนตัวเดินทางไปราชการ เปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)(๑๒) แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการประชุม คร้ังที ่๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวนัที ่๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงวางระเบียบไวดังนี ้
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยคาใชจายในการเชา
รถยนตและเงนิชดเชยในการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒  ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตวนัประกาศ เปนตนไป  
  ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือขอบังคับอ่ืนในสวนทีก่ําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซ่ึง
ขัดหรือแยงกบัระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๓  ใหเบิกคาใชจายตามระเบียบนี้จากเงินนอกงบประมาณของมหาวทิยาลัย 
 ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “อธิการบดี” หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) เงินตามโครงการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) เงินตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใชทรัพยากรรวม (กศ.ปท.) 
เงินตามโครงการบัณฑิตศึกษารวมทั้งเงนิรายไดอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลัยที่มิใชเงนิงบประมาณแผนดิน 
 ขอ ๕  กจิกรรมหรือโครงการหรือการดําเนินงานหรือการเดินทางไปราชการที่สามารถเบิก
คาใชจายตามระเบียบนี้ไดจะตองเปนกิจกรรมหรือโครงการหรือการดําเนินงานหรือการเดินทางไปราชการที่
เปนประโยชนตองานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและไดรับการอนุมติัจากมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๖  ในการเชารถยนตทกุคร้ังจะตองทาํสัญญาการเชาโดยใหมีการระบุความรับผิดชอบ
ของเจาของรถยนตตออุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยตางๆ ทีอ่าจจะเกิดข้ึนในการเดินทางหรือเลือกเชารถยนตทีม่ี
การประกนัภัยช้ัน ๑ โดยใหปฏิบัติตามขอกําหนดของการจางในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
ฉบับที่ใชในปจจุบนัและอธกิารบดีหรือผูทีอ่ธิการบดีมอบหมายเปนผูลงนามในสัญญา 
                                                                                                                                  /ขอ ๗ อัตราการ... 
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 ขอ ๗  อัตราการเชารถยนตใหใชอัตรา ดังนี ้
  ๗.๑  รถยนตปรับอากาศจุไมนอยกวา ๕๐ ที่นัง่ (รถปรับอากาศชัน้คร่ึงหรือสองช้ัน)  
                                          คันละไมเกนิ ๑๕,๐๐๐  บาทตอวัน 
  ๗.๒  รถยนตปรับอากาศจุไมนอยกวา ๔๒ ทีน่ั่ง คันละไมเกิน  ๑๔,๐๐๐  บาทตอวนั 
  ๗.๓  รถยนตปรับอากาศจุไมนอยกวา ๒๔ ทีน่ั่ง คันละไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาทตอวนั 
  ๗.๔  รถยนตปรับอากาศจุไมนอยกวา ๑๐ ที่นัง่ คันละไมเกิน    ๓,๕๐๐   บาทตอวัน 
  ๗.๕  รถยนตธรรมดาจุไมนอยกวา ๕๕ ทีน่ัง่ คันละไมเกนิ       ๑๐,๐๐๐  บาทตอวนั 
  ๗.๖  รถยนตธรรมดาจุไมนอยกวา ๒๔ ทีน่ัง่ คันละไมเกนิ         ๖,๐๐๐   บาทตอวัน 
  ๗.๗  รถยนตธรรมดาจุไมนอยกวา ๑๐ ทีน่ั่ง (รถสองแถว) คันละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาทตอวัน 
 อัตราคาเชาทีก่าํหนดนี้ ใหคิดรวมทั้งคาน้าํมัน คาตอบแทน คาที่พกัของพนักงานขับรถยนต
และพนกังานประจํารถยนต และคาใชจายอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วกับการเชารถยนตในคร้ังนัน้ 
 ขอ ๘  เวลาของการเชารถยนต ๑ วนั ใหนบัเวลาไมนอยกวา ๑๒ ชัว่โมง และไมเกนิ ๒๔ 
ชัว่โมง สําหรับเวลาการเชานอยกวา ๑๒ ชัว่โมง ใหคํานวณการจายคาเชาลดลงตามสวนโดยใชเวลา ๑๒ 
ชั่วโมงตอวัน เปนเกณฑในการคํานวณคาเชา 
 ขอ ๙  การใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการใหเบิกเงนิชดเชยใหแกผูเดินทางไป
ราชการ ซึง่เปนเจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะแลวแตกรณีไดในอัตราตอ ๑ คัน ดังตอไปนี ้
  ๙.๑  รถยนตสวนบุคคล กโิลเมตรละไมเกนิ ๕ บาท 
  ๙.๒  รถจักรยานยนต กิโลเมตรละไมเกิน ๒ บาท 
 ขอ ๑๐  ใหมหาวทิยาลัยกาํหนดแนวปฏิบติัเกี่ยวกับอัตราการเชารถยนตและเงนิชดเชยตาม 
ขอ ๗  ขอ ๘ และ ขอ ๙ โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวทิยาลัย และกรณีที่มีความจาํเปนอยางยิง่ที่ตอง
เบิกจายนอกเหนือจากระเบียบนี้ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติเปนกรณีๆ ไป 
 ขอ ๑๑  ใหอธกิารบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้และเปนผูวนิิจฉัยในกรณีทีเ่กิดปญหา
จากการใชระเบียบนี ้
 
   ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
      (ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพฒันา) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย เงนิรายไดจากการใหบริการทางวชิาการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 เพื่อใหงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  การจัดเกบ็ และการใชจายเงินรายได
จากการใหบริการทางวิชาการตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวย เงินรายไดมหาวทิยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓  มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนไปตามระเบียบงานคลังของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี  ๒๕  มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๓  จงึออกระเบียบเพ่ือเปนแนวปฏิบัติไวดังนี ้
 ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย เงินรายไดจากการใหบริการ 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ขอ  ๒  ใหระเบียบนี้มีผลบังคับใชตัง้แตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
 ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติอ่ืนใดที่ประกาศใชกอนหนานี้ ซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ความในระเบียบนี้ใหใชความตามระเบียบนี้แทน 

ขอ  ๔  ในระเบียบนี ้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “สวนราชการ”  หมายความวา  คณะ สถาบัน สํานัก กอง สวนงานภายในและ
สวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนมีฐานะเทียบเทาคณะ สังกดัมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “หนวยงาน”  หมายความวา  ศูนย  โครงการ  สาขาวิชา  หรือหนวยงานที่
เรียกช่ืออยางอ่ืนเทียบเทางาน  สังกัดสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก  
ผูอํานวยการกอง  และผูอํานวยการสวนราชการอ่ืน ๆ ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณบด ี
  “งานคลัง”  หมายความวา  งานคลังมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
  “คาบริการ”  หมายความวา  คาจาง  คาธรรมเนียมการใชบริการ  
คาลงทะเบียน  หรือคาบริการท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีผูขอใชบริการทางวิชาการจายใหสวนราชการหรือ
หนวยงานเปนคาใชจายในการขอรับการบริการทางวิชาการ 
  “การบริการทางวิชาการ”  หมายความวา  การฝกอบรม  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   
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การใหบริการตรวจวดัดวยเคร่ืองมือหองปฏิบัติการ  การออกสํารวจ/วิจัย  การจัดทําแบบทดสอบ  การวัดผล
ประเมินผล  ท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีมาขอให
มหาวทิยาลัยดาํเนินการให 
 ขอ  ๕  การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยจะตองกระทําโดยสวนราชการ หรือหนวยงาน
ภายใตการกํากับควบคุมคุณภาพของหวัหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานจะกระทําโดยบุคคลมิได 
  การบริการวิชาการในลักษณะเฉพาะตัวบุคคลไมบังคับตามระเบียบนี ้
 ขอ  ๖  ใหงานคลังเปนผูจดัเก็บคาบริการจากการใหบริการทางวิชาการ และออกใบเสร็จรับเงินของ
มหาวิทยาลัยนาํฝากไวในบัญชีเงินรับฝากของมหาวิทยาลัย 
  อัตราคาบริการในการบริการทางวิชาการของแตละสวนราชการ หรือหนวยงานในแตละ
โครงการ หรือกิจกรรมใหจดัทําเปนประกาศของสวนราชการหรือของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๗  คาบริการท่ีจดัเก็บในการฝกอบรมและการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการท้ังแบบเก็บเปน
คาลงทะเบียนฝกอบรม และการฝกอบรมท่ีจดัใหกับหนวยงานภายนอกท่ีจายคาดําเนนิงานแบบเหมาจาย
กําหนดใหใชจายไดดงันี ้
  (๑)  คาตอบแทนวิทยากรและผูปฏิบัติงานในการฝกอบรม 
  (๒)  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใชสอยในการฝกอบรม 
  (๓)  คาอาหาร  และอาหารวางแกผูเขารับการฝกอบรม 
  (๔)  คาสถานที่  ครุภณัฑ  และสาธารณูปโภค 
  (๕)  คาใชสอยของสวนราชการ 
  (๖)  นาํสงเปนเงินรายไดมหาวิทยาลัยจากการใหบริการทางวิชาการไมนอยกวารอยละ  
๒๐  ของรายไดจากคาบริการ 
  คาใชจายตามรายการ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)  สามารถถัวจายไดในวงเงินไมเกินรอยละ  
๘๐  ของรายไดจากการจัดเกบ็คาบริการ 
 ขอ  ๘  คาบริการท่ีจดัเก็บเปนคาธรรมเนียมการใชบริการตรวจวดั  การใหคําปรึกษาท่ีตองใช
เคร่ืองมือ  และหองปฏิบัตกิาร กาํหนดใหใชจายได ดังนี ้
  (๑)  คาตอบแทนนักวิชาการ แ ละผูปฏิบัติงาน 
  (๒)  คาวัสดุ  อุปกรณ หรือสารเคมีท่ีตองใชในการตรวจวัด 
  (๓)  คาเส่ือมราคา /คาซอม เคร่ืองมือหรือครุภณัฑ 
  (๔)  คาใชสอยของสวนราชการ หรือหนวยงาน 
  (๕)  นาํสงเปนเงินรายไดมหาวิทยาลัยจากการใหบริการทางวิชาการไมนอยกวารอยละ ๑๕ 
ของคาบริการท่ีจัดเก็บได 
  คาใชจายตามรายการ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  ใหถัวจายได และความเสียหายของเคร่ืองมือ
และครุภณัฑท่ีอาจตองซอมปรับปรุงใหสวนราชการหรือหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ 
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 ขอ  ๙  คาบริการในการออกสํารวจ/วจิัย และจัดทําแบบทดสอบ  การวัดผลประเมินผล ใหใชจายได
ดังนี ้
  (๑)  คาตอบแทนนักวิชาการ  นกัวจิัย  และผูปฏิบัติงาน 
  (๒)  คาวัสดุ คาใชสอยอ่ืนในการปฏิบัตงิาน 
  (๓)  คาใชสอยของสวนราชการ 
  (๔)  นาํสงเปนเงินรายไดมหาวิทยาลัยจากการใหบริการทางวิชาการไมนอยกวารอยละ  ๒๐ 
  คาใชจาย (๑) (๒) และ (๓) ใหถัวจายได 
 ขอ  ๑๐  การเบิก จายเงินคาบริการใหปฏิบัติตามระเบียบของงานคลังและใหสามารถยืมเงินทดรอง
จายไดตามความจําเปน  ท้ังนี้ตองไมเกนิรอยละ ๖๐  ของการประเมินรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ
แตละคร้ัง 
 ขอ  ๑๑  การใหบริการทางวชิาการในลักษณะความรวมมือท่ีหนวยงานภายนอกโอนเงินคาใชจาย
ใหแกมหาวิทยาลัย  ดาํเนินการโดยบุคลากร และสถานที่ของมหาวิทยาลัย หนวยงาน หรือสวนราชการท่ี
รับผิดชอบตองต้ังคาใชจายเปนคาสาธารณูปโภค คาอาคารสถานท่ี  และครุภณัฑของมหาวิทยาลัย  ไมนอย
กวารอยละ  ๒๐  โดยใหงานพัสดุเปนผูเบิกเงินในสวนนี ้
 ขอ  ๑๒  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้ และสามารถวินจิฉัยการใหบริการทาง
วิชาการแบบอ่ืน รวมท้ังออกประกาศเพ่ิมเติมในแตละกจิการไดตามความเหมาะสม 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 
                            (รองศาสตราจารยสุจนิต  สิมารักษ) 
            อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  รักษาการแทน 
              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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