
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม หรือนิเทศนักศึกษา 
 การเดินทางไปราชการใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555       
           1.  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายในวงเงินและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในบัญชีตามระเบียบนี้ 
   2.  ค่าเช่าที่พัก  การเดินทางไปราชการที่จ าเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพัก
แรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งมีผู้จัดไว้ให้แล้วให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักใน
ลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ ทั้งภายในวงเงินและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  3.  ค่าพาหนะ  เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด  ทั้งนี้  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท ทุกระดับ
ต าแหน่ง มีสิทธิเบิกค่าพาหนะเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง หรือรถไฟชั้นที่ 2 นั่งนอน
ปรับอากาศ หรือเครื่องบินชั้นประหยัดก็ได้ แต่เบิกได้เท่าภาคพ้ืนดิน  
 

ประเภท ต าแหน่งของพนักงานและพาหนะเดินทางตามสิทธิ์ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย ค่าพาหนะที่เบิกได้ 
สายอาจารย์ 
         ศาสตราจารย์ 
         รองศาสตราจารย์ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         อาจารย์ 

  
 
 
 
 

         รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง 
         รถไฟชั้นที่ 2 นั่งนอนปรับอากาศ 
         เครื่องบินชั้นประหยัด 
            - ระดับช านาญการ ตามสิทธิ์นั่งเครื่องบินได้ 
            - ระดับปฏิบัติการ นั่งเครื่องบินได้ แต่เบิก 
              ภาคพ้ืนดิน  

สายสนับสนุน 
         ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
         ระดับเชี่ยวชาญ 
         ระดับช านาญการพิเศษ 
         ระดับช านาญการ 
         ระดับปฏิบัติการ   
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การเทียบต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับต าแหน่งข้าราชการพลเรือน 

ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

ต าแหน่งทางการบริหาร เทียบเท่าต าแหน่งข้าราชการพลเรือน (ระดับ) 
อธิการบดี ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
รองอธิการบดี ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน 
รองผู้อ านวยการส านัก 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

 
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ 

 

วุฒิการศึกษาเมื่อเริ่มบรรจุเข้ารับราชการ อายุการท างาน (ปี) เทียบต าแหน่งข้าราชการพลเรือน (ระดับ) 
ต่ ากว่าอนุปริญญา - ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

อนุปริญญา/ปวส. เริ่มรับราชการ – 8 ปี ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
8 ปี ขึ้นไป ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 

ปริญญาตรี เริ่มรับราชการ – 8 ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
8 ปี ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

ปริญญาโท เริ่มรับราชการ – 5 ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
5 ปี ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

 
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 

 

วุฒิการศึกษาเมื่อเริ่มบรรจุเข้ารับราชการ อายุการท างาน (ปี) เทียบต าแหน่งข้าราชการพลเรือน (ระดับ) 

ปริญญาตรี เริ่มรับราชการ – 8 ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
8 ปี ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

ปริญญาโท เริ่มรับราชการ – 5 ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
5 ปี ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

ปริญญาเอก เริ่มรับราชการ – 2 ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2 ปี ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
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ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยวิชาการ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ เงื่อนไขในการด ารงต าแหน่ง เทียบต าแหน่งข้าราชการพลเรือน (ระดับ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เริ่มด ารงต าแหน่ง – 6 ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
6 ปี ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

รองศาสตราจารย์ 
เริ่มด ารงต าแหน่ง – 3 ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

3 ปี ขึ้นไป – 6 ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
6 ปี ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

ศาสตราจารย์ เริ่มด ารงต าแหน่ง – 3 ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
3 ปี ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 

 
การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 
 

 

อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ในลักษณะเหมาจ่าย 

 

ประเภท : ระดับ อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ทั่วไป  :  ปฏิบัติงาน, ช านาญงาน, อาวุโส 
วิชาการ  :  ปฏิบัติการ, ช านาญการ, ช านาญการพิเศษ 
อ านวยการ :  ต้น 

240 
 

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

270 
 

 
  1.  การนับเวลา 
      การนับเวลาการไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่เพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออกจากท่ีพัก
หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติจนกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติงานปกติแล้วแต่กรณี  สามารถแยกได้หลาย
กรณี  
      1.1  การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ในกรณีท่ีมีการพักแรม  ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่
ถึง 24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้น นับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน 
  เช่น  เดินทางไปปฏิบัติงาน 3 วัน นับได้ 3 วัน 13 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 4 วัน เนื่องจาก 
13 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง จึงนับได้อีก 1 วัน 
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   ตัวอย่าง  นาย ก. เดินทางออกจากที่พักวันที่  1 ธันวาคม  2560  เวลา   10.00 น.  และ
เดินทางกลับถึงท่ีพักในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  เวลา  23.00 น.  ค านวณได้ดังนี้ 
 วันที่ 1 ธ.ค. วันที่ 2 ธ.ค. วันที่ 3 ธ.ค. วันที่ 4 ธ.ค.  วันที่ 4 ธ.ค. 
       10.00        10.00                   10.00                  10.00                   23.00 
        24 ชม.                   24 ชม.                  24 ชม.              13 ชม. 
               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    =  1 วัน                 = 1 วัน                   = 1 วัน               =  1 วัน 
    รวมค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงได้เท่ากับ 4 วัน 
 
        กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานโดยพักแรม 3 วัน และนับได้ 2 วัน 10 ชั่วโมง  ให้เบิกเบี้ย
เลี้ยงได้ 2 วัน เนื่องจาก 10 ชั่วโมง ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้ปัดทิ้ง 
   ตัวอย่าง  นางสาว ข. เดินทางออกจากที่พักวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. และ
เดินทางกลับถึงท่ีพักในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา  19.00 น.  ค านวณได้ดังนี้  
 

    วันที่ 1 ธ.ค. วันที่ 2 ธ.ค. วันที่ 3 ธ.ค. วันที่ 3 ธ.ค. 
         09.00        09.00                    9.00                  19.00     
          24 ชม.                    24 ชม.                10 ชม.            
            ------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                         =  1 วัน                  = 1 วัน       ไม่เกิน 12 ชม. ให้ปัดทิ้ง 
    รวมค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงได้เท่ากับ 2 วัน 
 

  1.2  การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ในกรณีที่มิได้มีการพักแรม  หากนับได้ไม่ถึง 24 
ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมง 
ให้ถือเป็นครึ่งวัน 
        ตัวอย่าง  นาย ค. เดินทางออกจากที่พักวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. และ
เดินทางกลับถึงท่ีพักในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 22.30 น.  ค านวณได้ดังนี้ 
 

    วันที่ 1 ธ.ค. วันที่ 1 ธ.ค.  
         09.30        22.30              
          = 13 ชม.                 
            ------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                              =  1 วัน      ซึ่งเกิน 12 ชม. 
    รวมค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงได้เท่ากับ 1 วัน 
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        ตัวอย่าง  นาง ง. เดินทางออกจากที่พักวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. และ
เดินทางกลับถึงท่ีพักในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น.  ค านวณได้ดังนี้ 
 

    วันที่ 1 ธ.ค. วันที่ 1 ธ.ค.  
         09.30        16.30              
          = 7 ชม.                 
            ------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                              =  1/2 วัน (ครึ่งวัน)  
    รวมค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงได้เท่ากับครึ่งวัน 
 
     1.3  กรณีผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับ
สถานที่ปฏิบัติงานตามปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจ
ส่วนตัวหรือลาพักผ่อน 
   -  กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติงาน ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไป (เวลา
เริ่มลงทะเบียนในการก าหนดการกรณีไปประชุม/อบรม/สัมมนา) 
   -  กรณีลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติงาน (เวลาปิดโครงการในก าหนดการกรณีไปประชุม/
อบรม/สัมมนา) 
 
การเบิกค่าเช่าที่พัก 
  การเบิกค่าเช่าที่พักมี 2 ลักษณะ 
  ก.  ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 
  ข.  ค่าเช่าที่พักจ่ายจริง 
     -  กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให้เลือกเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริง อย่างใดอย่าง
หนึ่งตลอดของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น 
      -  กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าท่ีพักเหมือนกันทั้งคณะตลอดการเดินทาง 
      -  การเดินทางเป็นหมู่คณะกรณีเลือกเบิกจ่ายจริงให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจากเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่า
เช่าที่พักคนเดียว 
      -  การเดินทางไปราชการที่ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ได้แก่ 
           การพักแรมในยานพาหนะ เช่น การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจ าทาง ที่ต้องค้างคืน
บนรถ 
           การพักแรมในที่พักท่ีราชการจัดให้ เช่น บ้านพักรับรอง 
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อัตราค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 
 

ประเภท : ระดับ อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ทั่วไป  :  ปฏิบัติงาน, ช านาญงาน, อาวุโส 
วิชาการ  :  ปฏิบัติการ, ช านาญการ, ช านาญการพิเศษ 
อ านวยการ :  ต้น 

800 
 

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

1,200 
 

 
อัตราค่าเช่าที่พักจ่ายจริง 
 

ข้าราชการ ห้องพักคนเดียว 
(บาท:วัน:คน) 

ห้องพักคู่ 
(บาท:วัน:คน) 

ทั่วไป  :  ปฏิบัติงาน, ช านาญงาน, อาวุโส 
วิชาการ  :  ปฏิบัติการ, ช านาญการ, ช านาญการพิเศษ 
อ านวยการ :  ต้น 

1,500 850 
 

ทั่วไป  :  ทักษะพิเศษ 
วิชาการ  :  เชี่ยวชาญ 
อ านวยการ  :  สูง 
บริหาร  :  ต้น 

2,200 1,200 
 

วิชาการ  :  ทรงคุณวุฒิ 
บริหาร   :  สูง 

2,500 1,400 
 

 

  หมายเหตุ  การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้อธิการบดี
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นอีกไม่
เกินร้อยละ 25 
  เหตุไม่เหมาะสมจะพักร่วมกัน 
  1.  ต่างเพศ  มิได้เปน็คู่สมรส 
  2.  หัวหน้าคณะระดับ 8 
  3.  หัวหน้าส านักงาน หรือหน่วยงาน ระดับ 7 – 8 ไม่ต้องพักรวมกับระดับอื่น 
  4.  มีสิทธิการเบิกต่างอัตรากัน 
  5.  ข้อก าหนดพิเศษของทหาร / ต ารวจ 
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การเบิกค่าพาหนะ 
  1.  การเบิกค่าพาหนะประจ าทาง   เช่น  ค่าโดยสารรถไฟ  รถโดยสารประจ าทาง  และเครื่องบิน 
ก าหนดดังนี ้
 

ระดับ รถประจ าทาง รถไฟธรรมดา รถเร็ว รถด่วนหรือด่วนพิเศษ เครื่องบิน หมายเหตุ 

  ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3   

1 - 2 ป .1 VIPไม่ เกิ น 
32 ที่นั่ง  

- - นั่งพัดลม  -  

3 - 4 ป .1 VIP ไม่ เกิน 
32 ที่นั่ง  

- นั่งแอร์ 
นอนพัดลม  

- -  

5 VIP ไม่ เกิ น  24 
ที่นั่ง  

- นอนแอร์ - มี ค วามจ า เป็ น
รีบด่ วน เบิ กชั้ น
ประหยัด  

 

6 VIP ไม่ เกิ น  24 
ที่นั่ง  

นอนแอร์ นอนแอร์ - ชั้นประหยัด  
(Low Cost) 

เครื่องบินและ
รถไฟชั้น 1 ให้
ต้องแนบกาก
ต๋ัว  

7 VIP ไม่ เกิ น  24 
ที่นั่ง 

นอนแอร์ นอนแอร์ - ชั้นประหยัด  
(Low Cost) 

 

8 VIP ไม่ เกิ น  24 
ที่นั่ง 

นอนแอร์ นอนแอร์ - ชั้นประหยัด   

9 VIP ไม่ เกิ น  24 
ที่นั่ง 

นอนแอร์ นอนแอร์ - ชั้นธุรกิจ  

10 VIP ไม่ เกิ น  24 
ที่นั่ง 

นอนแอร์ นอนแอร์ - ชั้นหนึ่ง  

 

  2.  การเบิกค่าพาหนะส่วนตัว  หมายถึงรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มิใช่ของ
ทางราชการให้เบิกชดเชยแก่ผู้เดินทางซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองในอัตรา/1 คัน คือ 
        (1)  รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
        (2)  รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 
          (3)  ระยะทางให้ค านวณระยะทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงที่สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
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        (4)  การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะส่วนตัวผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการจึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงในลักษณะเหมาจ่ายระยะทางของการไปปฏิบัติราชการได้ 
  3.  การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 
      3.1  ไม่มีพาหนะประจ าทาง 
      3.2  มีแต่ต้องการความรวดเร็ว ผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิก  
      3.3  การเบิกให้เบิกส าหรับกรณีดังนี้ 
   -  ไป-กลับระหว่างที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทาง / 
สถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทาง 
   -  ไป-กลับระหว่างที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไม่
เกิน 2 เที่ยว (ยกเว้นการสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก) 
      3.4  ไปราชการในเขต กทม.   
 

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
  การเดินทางในราชอาณาจักร 
  1.  บัตรโดยสารเครื่องบิน 
      1.1  ให้ซื้อกับบริษัทสายการบิน ตัวแทนจ าหน่าย ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว หรือผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เบิกเป็นค่าพาหนะ รวมถึงค่าสัมภาระและค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่สายการบินเรียกเก็บ 
ยกเว้น ค่าบริการเลือกท่ีนั่ง  ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประกันชีวิต หรือค่าประกันภัยภาคสมัครใจ 
      1.2  หลักฐานการเบิกจ่าย 
   (1)  ส่วนราชการเป็นผู้จัดซื้อ ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ของบริษัทสายการบิน ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าบัตรโดยสาร และใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการ
เบิกจ่ายของส่วนราชการ 
   (2)  ผู้เดินทางเป็นผู้จัดซื้อ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน ตัวแทนจ าหน่าย ผู้
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว หรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ / 
สกุล ผู้ เดินทาง ต้นทาง – ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วัน เวลา ที่เดินทาง จ านวนเงิน ที่พิมพ์จากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าบัตรโดยสาร  และใช้แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการเป็นหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการ 
  2.  การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีติดต่อกับตัวแทนจ าหน่าย 
      ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจ าหน่าย หรือใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจ าหน่ายที่พิมพ์จากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าเช่าที่พัก และใช้แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เป็นหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการ      
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ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
 องค์ประกอบของการฝึกอบรม 
  1.  เป็นการอบรมการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ  การบรรยายพิเศษ  การฝึกศึกษา การดูงาน  การฝึกงาน  หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
  2.  มีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  3.  ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
  ประเภทการฝึกอบรม 
  1.  การฝึกอบรมประเภท ก  หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากร
ของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง  ข้าราชการต าแหน่งประเภท
บริหารระดับต้นและระดับสูง  หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
  2.  การฝึกอบรมประเภท ข  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น
บุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส 
ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ ข้าราชการ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
  3.  การฝึกอบรมบุคคลภายนอก คือ การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งไม่ใช่บุคลากรของรัฐ 
 
การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 
 กรณีมีการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา หรือฝึกอบรม 
  1.  ผู้จัดการอบรม/ประชุม/สัมมนา หรือฝึกอบรมไม่จัดเลี้ยงอาหารหรือเรียกเก็บค่าลงทะเบียนไม่รวม
ค่าอาหาร ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเต็มอัตราตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
  2.  ผู้จัดการอบรม/ประชุม/สัมมนา หรือฝึกอบรมจัดเลี้ยงอาหาร ให้ค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงตามอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ โดยหักค่าเบี้ยเลี้ยงออกดังนี้ 
            -  จัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 2 ใน 3 ต่อวัน 
            -  จัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 ใน 3 ต่อวัน 
            -  จัดเลี้ยงอาหาร 3 มื้อ งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
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       ตัวอย่าง 
    ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ อัตราวันละ 240 บาท   
                    -  จัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 2 ใน 3 ต่อวัน     
              = 240 – 80 คงเหลือ  160 บาท 
           -  จัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 ใน 3 ต่อวัน 
              = 240 – 160 คงเหลือ 80 บาท 
           -  จัดเลี้ยงอาหาร 3 มื้อ งดเบิกเบี้ยเลี้ยง 
              = 240 – 240 คงเหลือ 0 บาท    
 

การเบิกค่าเช่าที่พัก 
 การเบิกค่าเช่าที่พักในกรณีเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเบิกตามที่จ่ายจริงเท่านั้น 
และให้พัก 2 คนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง โดยก าหนดไว้ดังนี้ 
  1.  การฝึกอบรมประเภท ก  เบิกค่าห้องพักคนเดียวได้ไม่เกิน 2,400 บาท  และห้องพักคู่ได้ไม่เกิน 
1,300 บาท 
  2.  การฝึกอบรมประเภท ข  เบิกค่าห้องพักคนเดียวได้ไม่เกิน 1,450 บาท  และห้องพักคู่ได้ไม่เกิน 
900 บาท 
  3.  การฝึกอบรมบุคคลภายนอก  เบิกค่าห้องพักคนเดียวได้ไม่เกิน 1,200 บาท และห้องพักคู่ได้ไม่เกิน 
750 บาท 
 
หลักฐานการเบิกค่าเช่าที่พักกรณีจ่ายจริง  ประกอบด้วยดังนี้ 
  1.  กรณีพักโรงแรม  ใช้ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO) 
  2.  กรณีพักที่อ่ืนที่ไม่มิใช่โรงแรม  ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีที่อยู่ผู้รับเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน  จ านวนเงินที่
ได้รับ  วันที่เข้าพักและวันที่ออก 
 

  ส่วนการเบิกค่าพาหนะ สามารถเบิกได้เหมือนกับการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุม หรือนิเทศ
นักศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก 
  โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
  1.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
  2.  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
  3.  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
  4.  ค่าประกาศนียบัตร 
  5.  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
  6.  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  7.  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
  8.  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
  9.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  10.  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่
เกินอัตราใบละ 300 บาท) 
  11.  ค่าสมนาคุณในการดูงาน  (ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท) 
  12.  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
  13.  ค่าอาหาร 
  14.  ค่าเช่าที่พัก 
  15.  ค่ายานพาหนะ 
 

  บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่ 
  1.  ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
  2.  เจ้าหน้าที่ 
  3.  วิทยากร 
  4.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  5.  ผู้สังเกตการณ์ 
 

  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
  1.  การบรรยาย  ได้ไม่เกิน 1 คน 
  2.  อภิปราย หรือสัมมนาเป็นคณะ ได้ไม่เกิน 5 คน รวมถึงผู้ด าเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ท าหน้าที่
เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย 
  3.  การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ได้ไม่เกินกลุ่ม
ละ 2 คน 
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  4.  การนับชั่วโมงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที กรณีก าหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที 
แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง 
 
  อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
  1.  วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าสมนาคุณส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่
เกินชั่วโมงละ 800 บาท  ส่วนการฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณ
ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท 
  2.  วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าสมนาคุณส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่
เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท ส่วนการฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณ
ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 
  3.  กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์
ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่ก าหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราท่ีก าหนดก็ได้ 
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
  โครงการหรือหลักสูตรที่ฝึกอบรมมีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคลต่อไปนี้ 
 1.  ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
  2.  เจ้าหน้าที่ 
  3.  วิทยากร 
  4.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  5.  ผู้สังเกตการณ์ 
 ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พัก
ประเภทการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และบุคคลภายนอก  พักคนเดียวไม่เกิน 1,200 บาท พักคู่ไม่เกิน 
750 บาท  โดยให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนข้ึนไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่กรณีไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นไม่
อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ 
  การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม หรือวิทยากร 
ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 
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ตัวอย่าง  ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องบิน 
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ตัวอย่าง  ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องบิน 
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ข้อสังเกต ข้อควรจ า และแนวทางการปฏิบัติ 
 

ข้อสังเกตและข้อควรจ า แนวทางการปฏิบัติ 
1. ผู้ เดินทางไม่ทราบว่าการเดินทางไป
ราชการเพ่ือเข้าร่วมการประชุม อบรม 
หรือสัมมนา ใช้ระเบียบใดในการเบิก
ค่าใช้จ่าย  

การเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการประชุม อบรม หรือ
สัมมนา ใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2552 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 

2. ค่าท่ีพัก สามารถเบิกค่าที่พักประเภทใด
ได้บ้าง  

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549, ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ระบุว่าให้เบิกค่าเช่า
ที่ พั ก ในลั กษณ ะจ่ ายจริง โดยต้ องแนบ ใบ เสร็จรับ เงิน
ประกอบการเบิกจ่าย  ส่วนการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วม
ประชุมที่มีวาระการประชุม หรือการนิเทศนักศึกษา เบิกค่าเช่า
ที่พักในลักษณะเหมาจ่าย หรือในลักษณะจ่ายจริง ให้เลือกเบิก
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

3. กรณีผู้เดินทางโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ เช่น รถบัส รถทัวร์ 
รถไฟ เบิกในอัตราอย่างไร และต้องใช้
หลักฐานใดประกอบการเบิกจ่าย 

ค่าพาหนะ ได้แก่ รถบัส รถทัวร์ รถไฟ เครื่องบิน สามารถเบิก
ได้ตามสิทธิ์ของบุคลากรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจ่าย ยกเว้น
เครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน ตัวแทน
จ าหน่าย หรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุ
ชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ / สกุล ผู้ เดินทาง ต้นทาง – 
ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วัน เวลา ที่เดินทาง จ านวนเงิน ที่
พิมพ์จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
ค่าบัตรโดยสาร 

4. ผู้เดินทางต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัวใน
การเดินทางไปราชการได้หรือไม่ และเบิก
ได้อย่างไร 

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถท าได้โดยต้องจัดท า
บันทึกข้อความขออนุมัติจากอธิการบดีเพ่ือขออนุญาตเดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนตัวและขอเบิกค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
ระเบียบ ในระยะทางของกรมทางหลวงตามอัตราดังนี้ รถยนต์ 
อัตรากิโลเมตรละ 4 บาท  รถจักรยานยนต์ อัตรากิโลเมตรละ 
2 บาท 
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ข้อสังเกตและข้อควรจ า แนวทางการปฏิบัติ 
5. ผู้เดินทางจัดท าประมาณการค่าใช้จ่าย 
โดยไม่ทราบหลักการคิดค่าใช้จ่าย ท าให้
ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง 

ประมาณการค่าใช้จ่ายคิดจากค่าใช้จ่ายจริงที่จะเกิดขึ้น เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงตามจ านวนวันที่ขออนุญาตไปราชการ  ค่าที่พัก
ตามราคาของสถานที่พักและตามจ านวนวันที่ต้องพัก  ค่า
พาหนะตามราคาค่าโดยสารพาหนะที่ขออนุญาตใช้ในการ
เดินทาง เช่น ค่าโดยสารรถทัวร์ประจ าทาง  ค่าโดยสารรถไฟ 
หรือค่าเครื่องบิน โดยจัดท าประมาณการทุกรายการเต็ม
จ านวนตามสิทธิ์ที่สามารถเบิกจ่ายได้ 

6. ผู้เดินทางขอเบิกค่าลงทะเบียนสูงสุดได้
เท่าใด 

เบิกได้เท่าที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ และหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้เดินทางอนุมัติการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนนั้น 

7 . กรณี ผู้ เดิ น ท างจองบั ต ร โดยสาร
เครื่องบินทางอินเตอร์เน็ต จะใช้หลักฐาน
ใดประกอบการเบิกจ่าย 

ผู้เดินทางต้องใช้ใบเสร็จรับเงินที่ขอจากบริษัทสายการบินนั้น 
หรือใบรับเงิน  Itinerary Recipes ที่พริ้น เอ้าท์จากระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยระบุชื่อ – สกุลผู้เดินทาง วันเวลาเดินทาง ต้น
ทาง ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน ราคาค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม
อ่ืน ๆ และราคารวมทั้งหมด 

8. กรณีจองที่ พักโดยติดต่อกับตัวแทน
จ าหน่าย จะใช้หลักฐานใดประกอบการ
เบิกจ่าย 

ก ารจ อ งที่ พั ก โด ย ติ ด ต่ อ กั บ ตั ว แ ท น จ าห น่ า ย  ให้ ใช้
ใบเสร็จรับเงินขอตัวแทนจ าหน่าย หรือใบเสร็จรับเงินของ
ตัวแทนจ าหน่ายที่พิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายได้ 

9. ผู้เดินทางมีก าหนดการประชุม อบรม 
หรือสัมมนา เพียง 1 วัน แต่ต้องการอยู่
เพ่ือค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จะท าได้หรือไม่ 

สามารถกระท าได้ โดยผู้เดินทางจัดท าหนังสือขออนุญาตไป
ประชุม อบรม หรือสัมมนา ตามก าหนดการที่เจ้าของเรื่องจัด
ขึ้น และขออนุญาตไปราชการเพ่ิมเติมตามวันที่ต้องการโดย
ระบุเหตุผล เช่น เพื่อค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน หรือค้น
ข้อมูลประกอบการวิจัยพร้อมสถานที่ค้นคว้า โดยอยู่ในดุลย
พินิจของหัวหน้างานในการพิจารณาอนุญาต 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 
 
  ค่าใช้จ่าย  หมายความว่า  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ าตามอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการ หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ 
ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  ค่าใช้จ่ ายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของ
กระทรวงการคลังก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตราที่ก าหนดไว้ เช่น 
  1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  2.  เบี้ยประชุมกรรมการ 
  3.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
  4.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  5.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหนี้ของรัฐที่หักจากเงินค่าธรรมเนียมการสอบนั้น 
  6.  การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
  7.  การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 
  8.  การติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
  9.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   
ค่าตอบแทน 
  1.  ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนได้ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  2.  ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
   -  ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ 
   -  ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร 
   -  ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือส ารวจข้อมูลเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือ
ส ารวจข้อมูล 
 
ค่าใช้สอย 
   1.  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จส่งเสด็จ 
  2.  ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ 
  3.  ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานของส่วนราชการ 
  4.  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวโรกาสต่าง ๆ 
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  5.  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ให้รวมถึงการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าห้องประชุม  
  6.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม 
  7.  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือช ารุดเสียหาย 
  8.  ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
  9.  ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก 
ส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทาง
ราชการ 
  10. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ และส่วนอื่นที่เก่ียวข้องในการจัดท าเว็บไซต์ 
  11. ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตร
โดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ กรณีเลื่อนการเดินทาง กรณีส่วนราชการสั่งให้งด หรือเลื่อน รวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ทั้งนี้ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ 
  12. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่มิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคาร เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความ
สะดวกของส่วนราชการ 
  13. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
  14. ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ชั่วคราวของส่วนราชการ 
  15. ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ของส่วนราชการ 
  16. ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการก าจัดแมลง ฯลฯ 
  17. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารส าหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อนของสถานบริการของส่วน
ราชการ 
  18. ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกหรือการจัดซื้อหนังสือจุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในราชการ 
  19. ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของส่วนราชการ 
  20. ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถส าหรับรถยนต์ของส่วนราชการในการเดินทางไปราชการ 
  21. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ 
  22. ค่าพาหนะในการไปราชการซึ่งส่วนราชการไม่สามารถจัดรถยนต์ส่วนกลางให้ได้ 
  23. ค่าตรวจสอบเพ่ือการรับรองระบบการท างาน 
  24. ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของส่วนราชการ 
  25. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้ปฏิบัติราชการกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน 
  26. ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสีและเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ปกต ิ
  27. ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพสัตว์ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลสัตว์ 
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ค่าใช้สอยท่ีมิให้เบิกจ่าย 
  1.  ค่าจัดท าสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของช าร่วย เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
  2.  ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ และค่าจัดพิมพ์
นามบัตรให้กับบุคลากรภายในส่วนราชการ 
  3.  ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพ่ือมอบให้กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
  4.  ค่าทปิ 
  5.  เงินหรือสิ่งของบริจาค 
  6.  ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส่วนราชการ 
 
ค่าวัสดุ 
  ค่าวัสดุตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เว้นแต่
รายการต่อไปนี้ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด หรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
  1.  ค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่จัดให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
  2.  ค่าเครื่องแบบยามรักษาการณ์ 
  3.  ค่าวัสดุที่ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
ค่าสาธารณูปโภค 
  1.  ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ของส่วนราชการและบ้านพักราชการที่ไม่มีผู้พักอาศัยให้จ่ายเท่าที่จ่าย
จริง 
  2.  ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ 
  3.  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
  4.  ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 
  5.  ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของส่วนราชการที่มิใช่
เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
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หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 
รายจ่ายตามงบประมาณ จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
  1.  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ 
      1.1  งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 
       1.2  งบด าเนินงาน  ได้แก่  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
      1.3  งบลงทุน  ได้แก่  ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
      1.4  งบเงินอุดหนุน  มี 2 ประเภท  ได้แก่ 
            (1)  เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายถึง  เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่า
บ ารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  ค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย  เงินอุดหนุนเพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น  เป็นต้น 
            (2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและ
ตามรายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์  หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 
      1.5  งบรายจ่ายอื่น  เช่น 
            (1)  เงินราชการลับ 
            (2)  เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
            (3)  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง 
            (4)  ค่าใช้น่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
            (5)  ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
            (6)  รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
            (7)  ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
  2.  รายจ่ายงบกลาง 
      รายจ่ายงบกลาง  หมายถึง  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้
จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้ 
      2.1  เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ  เช่น  เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า  เงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ  เงินค่าทดแทนส าหรับผู้
ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงประเทศ  เงินช่วยพิเศษข้าราชการบ านาญเสียชีวิต 
      2.2  เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ  ได้แก่  เงินช่วยเหลือการศึกษาของ
บุตร  เงินช่วยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ  
     2.3  เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ได้แก่  เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจ าปี  
เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิ
ข้าราชการ 
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      2.4  เงินส ารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ  ได้แก่  เงินส ารอง เงินสมทบ และเงิน
ชดเชยที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
      2.5  เงินสมทบของลูกจ้างประจ า  ได้แก่  เงินสมทบที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ลูกจ้างประจ า 
      2.6  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 
      2.7  เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
      2.8  ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      2.9  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 
 

 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
 
หลักการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
  1.  จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติครม. อนุญาตให้จ่าย
ได ้
  2.  การเบิกเงินเพ่ือการใดต้องน าไปจ่ายเพื่อการนั้น 
  3.  หนี้ต้องถึงก าหนดช าระหรือใกล้จะถึงก าหนดช าระ 
  4.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น  เว้นแต่  การ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี  ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ช าระหนี้  เงินยืม
คาบเก่ียว 
 
 การเบิกเงิน 
  -  การเบิกเงินให้ใช้ระบบ GFMIS  ให้ออกค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ข้าราชการมีหน้าที่เป็นผู้มีสิทธิ์
ใช้งาน  เพ่ือถือบัตรก าหนดสิทธิการใช้  รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพ่ือท าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเรียกรายงานใน
ระบบและก าหนดแนวทางการควบคุมในการเข้าใช้งานในระบบ 
  -  การซื้อ จ้าง เช่า เกิน 5,000 บาท ให้สร้างใบสั่งซื้อ / จ้าง ในระบบ GFMIS 
  -  การซื้อ จ้าง เช่า เมื่อตรวจรับแล้วให้เบิกเงินอย่างข้าไม่เกิน 5 วันท าการ 
 
 การจ่ายเงิน 
 -  จะจ่ายได้เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติครม. อนุญาตให้จ่ายได ้
  -  ผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้จ่ายได้ 
  -  มีการตรวจสอบหลักฐานก่อนจ่ายและผู้มีอ านาจได้ลงชื่ออนุมัติจ่ายแล้ว 
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   -  การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถมารับเงินได้ต้องมีใบมอบฉันทะ  หรือใบมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนรับ
แทน 
  -  หลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือตามที่รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 
  -  โอนสิทธิเรียกร้องได้ตามระเบียบ 
  -  ห้ามเรียกใบเสร็จหรือให้ผู้รับลงชื่อรับเงินโดยยังไม่ได้จ่ายเงิน 
  -  การจ่ายเงินทุกรายการต้องบันทึกรายการในระบบในวันที่จ่าย 
  -  ทุกสิ้นวันผู้ได้รับมอบหมายต้องตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในระบบ GFMIS กับหลักฐาน
การจ่ายในวันนั้น 
 
  หลักฐานการจ่าย 
  -  ใบเสร็จรับเงิน 
  -  ใบส าคัญรับเงิน (กรณีเจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิไม่มีใบเสร็จรับเงิน) 
  -  ใบรับรองการจ่าย (ใบรับรองแทนใบเสร็จ) กรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ 
   
  สาระส าคัญของใบเสร็จรับเงิน 
  -  ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
  -  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
  -  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
  -  จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
  -  ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
 
  ใบรับรองการจ่าย 
  -  การจ่ายเงินในต่างประเทศ  ซึ่ง กม.หรือประเพณีของประเทศนั้น ๆ ไม่ต้องออกใบเสร็จ หรืออกให้
แต่ไม่เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  -  กรณีซ่ึงตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จได้ 
  -  ค่าไปรษณียากร 
  -  ค่ารถประจ าทาง  ค่าเรือรับจ้าง 
  -  ใบส าคัญรับเงินสูญหาย 
  -  ใบเสร็จรับเงินสูญหายไม่อาจขอส าเนาได้ 
  -  ใบเสร็จรับเงินสาระไม่ครบ 5 อย่าง 
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  หลักฐานการจ่ายสูญหาย 
  กรณีสูญหายหลังจากเบิกเงินจากคลังแล้ว 
  -  ใบเสร็จรับเงินสูญหายให้ใช้ส าเนา และผู้รับเงินรับรอง 
  -  หลักฐานการจ่ายอ่ืนสูญหาย หรือไม่อาจเรียกใบเสร็จรับได้ให้ผู้จ่ายท าใบรับรองการจ่าย โดยชี้แจง
เหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจเรียกส าเนาใบเสร็จรับเงินได้  เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
  กรณีหลักฐานการจ่ายสูญหายก่อนเบิก 
  -  ใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิก
เงินแทนได้ 
   -  ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจง
เหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินได้ และรับรองว่ายังไม่เคยน าใบเสร็จรับเงิน
นั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการ
หรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้นเพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย 
 
  วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน 
  -  ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นการจ่ายที่วงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  -  กรณีซ้ือ / จ้าง / เช่า ให้ออกเช็คในนาม “เจ้าหนี้” ขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อม 
  -  กรณีอ่ืนให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิ ขีดฆ่า ค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก และจะขีดคร่อม
หรือไม่ก็ได ้
  -  จ่ายผ่านระบบ KTB 
 
  วิธีปฏิบัติในการจ่ายเช็ค 
  -  กรณีสั่งจ่ายเช็คเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่ายให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน และฆ่าค าว่า 
“หรือผู้ถือ”  ออกห้ามออกเช็คจ่ายเงินสด 
  -  การเขียนจ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและ ตัวอักษรให้เขียนเช็คค าว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้า
จ านวนเงิน หรือขีดเส้นทั้งหน้าและหลังตัวอักษร 
 
การเบิกจ่ายเงินยืม 
  เงินยืม หมายถึง เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติราชการอ่ืน 
  การจ่ายเงินยืม 
  1.  เงินงบประมาณ 
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  2.  เงินทดรองราชการ 
  3.  เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
 
การจ่ายเงินยืม 
  กรณีผู้ยืมไม่มีเงินใด ๆ ที่ส่วนราชการจะหักคืนเงินยืมได้ ผู้ยืมต้องน าหลักทรัพย์วางประกันหรือหา
บุคคลตามที่กระทรวงการคลังก าหนดมาท าสัญญาค้ าประกัน 
  การจ่ายเงินยืมไปราชการภายในประเทศ จ่ายได้ไม่เกิน 90 วัน 
  การจ่ายเงินยืมปฏิบัติราชการคาบเกี่ยวปีงบประมาณใหม่จะเบิกเงินปีงบประมาณปัจจุบันได้ กรณีเป็น
ค่าใช้จ่ายไปราชการไม่เกิน 90 วัน  และเป็นค่าใช้จ่ายปฏิบัติราชการอ่ืนไม่เกิน 30 วัน 
 
ก าหนดระยะเวลาส่งใช้คืน 
  -  ยืมไปราชการประจ าต่างส านักงาน หรือเดินทางไปรับราชการประจ าต่างประเทศหรือเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาให้ส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนธนาณัติ ภายใน 30 วัน นับจากวันรับเงิน 
  -  เดนิทางไปราชการอ่ืนชั่วคราว ภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
  -  ยืมปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ ภายใน 30 วัน นับจากวันรับเงิน 
  -  สัญญาเงินยืมที่ครบก าหนดแล้วให้เร่งรัดและปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินยืมอย่างช้าไม่เกิน 30 
วัน นับแต่วันครบก าหนด และรายงานหัวหน้าพิจารณาสั่งการบังคับตามสัญญาเงินยืม 
 
การรับเงิน 
  -  ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน  บัตรเดบิต/เครดิต ผ่านระบบ 
KTB 
  -  การรับเงินบริจาคต้องออกใบเสร็จรับเงิน โดยปกติใช้เล่มเดียว และต้องมีการตรวจสอบบันทึกการ
รับเงินระบบในวันที่รับเงินนั้น 
  -  เจ้าหน้าที่รับเงินต้องได้รับแต่งตั้ง 
  -  การส่งมอบเงินต้องตรวจสอบยอดเงินตามส าเนาใบเสร็จรับเงินและมีหลักฐานลงชื่อรับส่งเงิน
ระหว่างกัน 
  -  ให้จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินให้หน่วยที่เบิกใบเสร็จรับเงินมา 
ภายในวันที่ 31 ต.คง ของปีงบประมาณถัดไป 
  -  ให้มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและข้อมูลการรับที่บันทึกใน
ระบบว่าถูกต้องครบถ้วน 
  -  เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้แสดงยอดรวมทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินที่รับในวันนั้นไว้ในส าเนา 
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 
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การเก็บรักษาเงิน 
  -  การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินระดับ 3 หรือ เทียบเท่าในส่วนราชการนั้นอย่างน้อย 2 คน 
  -  การแต่งตั้งกรรมการส ารองกรณีกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  -  เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท ารายงานเงินคงเหลือ และส่งมอบให้กรรมการตรวจนับ 
  -  กรรมการตรวจนับเงินสดคงเหลือ / เอกสารแทนตัวเงิน ถูกต้องครบถ้วนตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน แล้วลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
  -  ในวันท าการถัดไป ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อรับเงิน
ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันด้วย 
 
การน าเงินส่งคลัง 
  เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกน าส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันท า
การ นับจากวันรับเงินจากคลัง 
  การน าเงินส่งคลัง ถ้าน าส่งก่อนสิ้นปีงบประมารหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้
ส่วนราชการน าส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้าน าส่งภายหลังก าหนดดังกล่าวให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 
  วิธีการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง หรือในส่วนภูมิภาคจัดท าใบน าฝาก
เงิน พร้อมทั้งน าเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของ
ส านักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 


