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เข้ าใจคลาดเคลือ่ นในการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทาให้ การเบิกจ่ ายเกิดความล่าช้ า มีข้อ
ทักท้ วงและไม่ เป็ นไปในมาตรฐานการเบิกจ่ ายเดียวกัน เพื่อให้ ผ้ ไู ปปฏิบัติราชการตามภารกิจทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย ทราบถึงสิ ทธิทตี่ นเองพึงได้ รับ โดยยึดหลักทีว่ ่ าค่ าใช้ จ่ายทีส่ ามารถเบิกได้ น้ัน ต้ องมีกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับกาหนดไว้ จึงควรมีค่ ูมือการเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรมอนามัย
เพือ่ ให้ บุคลากรได้ ทราบสิ ทธิของตนเองไม่ ต้องใช้ ดุลยพินิจในการตีความวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย ซึ่งผู้มีสิทธิเบิก
อาจมีความเข้ าใจไม่ ถูกต้ องตรงกัน ทาให้ เสี ยสิ ทธิหรือเกิดความล่ าช้ าในการเบิกจ่ าย และอาจเกิดปัญหา
ข้ อผิดพลาด ส่ งผลเสี ยหายแก่ทางราชการได้
กองคลัง กรมอนามัย ตระหนักถึงปัญหาและความยุ่งยากดังกล่ าว จึงได้ จัดทาคู่มือฉบับนีเ้ พือ่ เป็ น
คู่มือการเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่ ให้ ผ้ เู ดินทางไปราชการทีม่ ีสิทธิเบิกค่ าใช้ จ่าย
สามารถเตรียมการไว้ล่วงหน้ า ได้ ทราบสิ ทธิจะได้ รับ ต้ องทาตามลาดับขั้นตอนใดบ้ าง และการจัดทา
ใบสาคัญได้ อย่ างถูกต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ว่ าคู่มือฉบับนีจ้ ะ
เป็ นประโยชน์ ต่อบุคคลากรของกรมอนามัยและผู้ทเี่ กีย่ วข้ องทุกท่ าน
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ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผเู ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงานนอกท้องที่ที่ปฏิบตั ิงานตามปกติ
และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง เพื่อมิให้ผเู ้ ดินทางไปราชการเดือดร้อน ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้
จะเป็ นรายจ่ายที่จาํ เป็ นซึ่ งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ทางราชการจ่ายให้น้ ีมิใช่ค่าตอบแทนในการทํางานแต่
เป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปปฏิบตั ิราชการ

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ลักษณะการเดินทางมี 3 ประเภท
1.การเดินทางไปราชการชัว่ คราว
2.การเดินทางไปราชการประจํา
3.การเดินทางกลับภูมิลาํ เนา

1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้ แก่
• การไปปฏิบตั ิราชการชัว่ คราวนอกที่ต้ งั สานักงานซึ่ งปฏิบตั ิราชการปกติตามคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อตามหน้าที่ที่ปฏิบตั ิราชการโดยปกติ
• การไปสอบคัดเลือก หรื อรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชา
• การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตาแหน่งหรื อไปรักษาราชการแทน
• การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยูใ่ นราชอาณาจักรของผูซ้ ่ ึงรับราชการประจาใน
ต่างประเทศ
• การเดินทางข้ามแดนชัว่ คราว เพื่อไปปฏิบตั ิราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
สิ ทธิ ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการ
หรื อวันที่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี
ให้ผมู้ ีอาํ นาจอนุมตั ิเดินทางอนุมตั ิระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ถ้าผูเ้ ดินทางไปราชการมีความจําเป็ นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรื อไม่สามารถเดินทางกลับ
ท้องที่ต้ งั สํานักงานปกติเมื่อเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวโดยได้รับอนุมตั ิให้ลากิจหรื อลา
พักผ่อน ตาม ระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมตั ิระยะเวลาดังกล่าวจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการเดินทาง
ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกําหนดด้วยแล้ว ให้มีสิทธิ ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามที่ พระราชกฤษฎีกานี้ กําหนดไว้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิราชการตามคําสัง่ ของทางราชการแล้ว
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ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้ แก่
• เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
• ค่าเช่าที่พกั
• ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรื อพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวาง บรรทุก
ค่าจ้างคนหาบ หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
• ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ในกรณี ที่ผเู้ ดินทางไปราชการมีความจําเป็ นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรื อไม่สามารถเดินทางกลับ
ท้องที่ต้ งั สํานักงานปกติเมื่อเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว การนับเวลาเดินทางไปราชการ
เพื่อ คํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณี ลากิจหรื อลาพักผ่อนก่อนปฏิบตั ิราชการให้นบั เวลาตั้งแต่เริ่ มปฏิบตั ิ
ราชการเป็ นต้นไป และกรณี ลากิจหรื อลาพักผ่อนหลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิราชการ ให้ถือว่าสิ ทธิ ในการ
เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง สิ้ นสุ ดลงเมื่อสิ้ นสุ ดเวลาปฏิบตั ิราชการ
การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดในสถานที่ปฏิบตั ิ
ราชการ แห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกิน 120 วัน นับแต่วนั ที่ออกเดินทางถ้าเกินต้องได้อนุมตั ิ
จาก ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สําหรับส่ วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผบู้ งั คับบัญชาที่มีอาํ นาจ
เช่นเดียวกับ ปลัดกระทรวงเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจําเป็ นและประหยัดด้วย
ผูเ้ ดินทางไปราชการซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเบี้ยเลี้ยงเดินทางประจําจะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ได้เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา

1. การเบิกเบีย้ เลีย้ งเดินทาง
1.1. เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามประเภทตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง
1.2. การนับเวลาการเดินทาง 4 กรณี
กรณีทหี่ นึ่งเป็ นกรณีทพี่ กั แรมในสถานทีพ่ กั แรมหรือในยานพาหนะ นับ 24 ชัว่ โมง
เป็ น 1 วัน กรณี มีเศษที่เกิน 24 ชัว่ โมง หากนับได้เกิน 12 ชัว่ โมง คิดเป็ น 1 วัน
ตัวอย่างที่ 1 : ออกจากบ้านพักนนทบุรี วันที่ 1 มีนาคม เวลา 05.00 น. ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่พกั ค้างที่
จังหวัดเชียงใหม่ กลับถึงที่พกั นนทบุรี วันที่ 3 มีนาคม เวลา 18.00 น. นับเวลา ดังนี้
1 มีนาคม 05.00 น. – 2 มีนาคม 05.00 น. เท่ากับ 24 ชัว่ โมง นับเป็ น 1 วัน
2 มีนาคม 05.00 น. – 3 มีนาคม 05.00 น. เท่ากับ 24 ชัว่ โมง นับเป็ น 1 วัน
3 มีนาคม 05.00 น. – 3 มีนาคม 18.00 น. เท่ากับ 13 ชัว่ โมง นับเป็ น 1 วัน
รวม 3 วัน
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ตัวอย่างที่ 2 : ออกจากบ้านพัก กทม. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น. ไปจังหวัดเชียงราย โดยรถไฟประชุม
ราชการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 16.00 น. โดยสารรถไฟกลับในวันเดียวกัน ถึงที่พกั กทม.
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. นับเวลา ดังนี้
1 กุมภาพันธ์ 15.00 น. – 2 กุมภาพันธ์ 15.00 น. เท่ากับ 24 ชัว่ โมง นับเป็ น 1 วัน
2 กุมภาพันธ์ 15.00 น. – 3 กุมภาพันธ์ 10.00 น. เท่ากับ 19 ชัว่ โมง นับเป็ น 1 วัน
รวม 2 วัน
กรณีทสี่ องเป็ นกรณีทไี่ ม่ พกั แรม นับเกิน 12 ชัว่ โมง เป็ น 1 วัน กรณี นบั ไม่ถึง หรื อเศษที่เกิน หากนับ
ได้เกิน 6 ชัว่ โมง คิดเป็ นครึ่ งวัน
ตัวอย่างที่ 1 ออกจากบ้านพัก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. ไปราชการจังหวัดปราจีนบุรี กลับถึงที่พกั ใน
วันเดียวกัน เวลา 20.30 น. นับเวลา ดังนี้
1 กุมภาพันธ์ 08.00 น. – 1 กุมภาพันธ์ 20.30 น. เท่ากับ 12.30 ชัว่ โมง
นับเป็ น 1 วัน
ตัวอย่างที่ 2 ออกจากกรมอนามัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. ไปประชุมจังหวัดปทุมธานี กลับถึงที่
ทํางานในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. อยูป่ ฏิบตั ิงานต่อที่กรมอนามัย จนเลิกงาน เวลา16.30 น. นับเวลา ดังนี้
1 กุมภาพันธ์ 08.00 น. – 1 กุมภาพันธ์ 15.00 น. เท่ากับ 7 ชัว่ โมง
นับเป็ นครึ่งวัน
กรณีทสี่ ามเป็ นกรณีลาพักผ่อน / ลากิจในเวลาทีต่ ่ อเนื่อง ก่ อนการเดินทางไปราชการ นับเวลาตั้งแต่
วันที่ได้รับอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการตามเวลาทําการปกติ
ตัวอย่าง ได้รับอนุมตั ิเดินทางไปราชการจังหวัดสุ โขทัย ตั้งแต่วนั ที่ 3–5 มีนาคม และได้รับ อนุมตั ิให้ลา
พักผ่อนตั้งแต่วนั ที่ 1-2 มีนาคม การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 3 มีนาคม เวลาทําการ ปกติ
คือ 08.30 น.
กรณีทสี่ ี่ เป็ นกรณีลาพักผ่อน / ลากิจในเวลาทีต่ ่ อเนื่อง หลังเสร็จสิ้นการเดินทางไปราชการ นับเวลาถึง
วันที่สิ้นสุ ดเวลาการเดินทางไปราชการตามเวลาทําการปกติ
ตัวอย่าง ได้รับอนุมตั ิเดินทางไปประชุมที่จงั หวัดสุ โขทัย ตั้งแต่วนั ที่ 3-5 มีนาคม โดยการ ประชุมเสร็ จสิ้ น
เวลา 16.30 น. และได้รับอนุมตั ิให้ลาพักผ่อนตั้งแต่วนั ที่ 6-7 มีนาคม การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ย เลี้ยงสิ้ นสุ ด
ถึงวันที่ 5 มีนาคม เวลาทําการปกติคือ เวลา 16.30 น.
(อัตราและหลักเกณฑ์ ตามเอกสารหมายเลข 1)
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เอกสารหมายเลข 1

การเบิกเบีย้ เลีย้ งในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (ในลักษณะเหมาจ่ าย)

ประเภท / ระดับ

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

การนับเวลาเพือ่ คานวณเบีย้ เลีย้ ง

ทัว่ ไป : ปฏิบตั ิงาน, ชํานาญงาน,
อาวุโส
วิชาการ: ปฏิบตั ิการ, ชํานาญการ,
ชํานาญการพิเศษ
อานวยการ : ต้น

240

ทัว่ ไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ,ทรงคุณวุฒิ
อานวยการ : สู ง
บริหาร : ต้น , สู ง

270

มี 4 กรณี ดงั นี้
1.กรณี พกั แรมในที่พกั แรม หรื อ ในยานพาหนะ
1.1นับ 24 ชัว่ โมง เป็ น 1 วัน
1.2ส่ วนที่ไม่ถึง 24 ชัว่ โมง หรื อเกิน
24 ชัว่ โมง นับได้เกิน 12 ชัว่ โมง = 1 วัน
2. กรณี ไม่พกั แรม
2.1 นับ 12 ชัว่ โมง = 1 วัน
2.2 ไม่ถึง 12 ชัว่ โมง แต่นบั ได้
เกิน 6 ชัว่ โมง = ครึ่ งวัน
3. กรณี ลากิจ / ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบตั ิราชการ
นับเวลาตั้งแต่เริ่ มปฏิบตั ิราชการ
4.กรณี ลากิจ / ลาพักผ่อน หลังเสร็ จสิ้ นปฏิบตั ิ
ราชการนับถึงเวลาสิ้ นสุ ดปฏิบตั ิราชการ
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2. การเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั
ค่ าเช่ าทีพ่ กั เบิกได้ ในกรณีจาต้ องพักแรม ให้ เบิกจ่ ายได้ ดังนี้
การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบตั ิราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไป-กลับ
ระหว่างสถานที่ ปฏิบตั ิราชการนั้นกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พกั ระหว่างที่ไปราชการได้เพียงระยะเวลา
ไม่เกิน 120วัน(หนึ่งร้อยยีส่ ิ บ วัน) นับแต่วนั ที่ออกเดินทางถ้าเกินต้องได้รับอนุมตั ิจากปลัดกระทรวงเจ้า
สังกัด สําหรับส่ วนราชการใดที่ไม่ มีปลัดกระทรวงให้ผบู้ งั คับบัญชาที่มีอาํ นาจเช่นเดียวกันกับ
ปลัดกระทรวงเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความ จําเป็ นและประหยัดด้วย
ค่ าเช่ าทีพ่ กั กรณีเดินทางไปราชการเป็ นหมู่คณะ
การเดินทางไปราชการเป็ นหมู่คณะ หมายถึง การเดินทางไปปฏิบตั ิราชการด้วยกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
โดยไปในเนื้ องานเดียวกัน ณ สถานที่ปฏิบตั ิราชการเดียวกัน หลักฐานการเบิกค่าเช่าที่พกั
การเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั มี 2 ลักษณะ
1. ค่าเช่าที่พกั เหมาจ่าย
2. ค่าเช่าที่พกั จ่ายจริ ง
หลักฐานการเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั
1. กรณี เหมาจ่าย
- ไม่ตอ้ งมีใบเสร็ จรับเงิน
2. กรณี จา่ ยจริ ง
- ใบเสร็ จรับเงิน
- ใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO)
(อัตราและหลักเกณฑ์ ตามเอกสารหมายเลข 2)
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เอกสารหมายเลข 2

การเบิกค่ าที่พกั ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
ประเภท : ระดับ
ทัว่ ไป : ปฏิบตั ิงาน, ชํานาญงาน,
อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบตั ิการ, ชํานาญการ,
ชํานาญการพิเศษ
อานวยการ : ต้น
ทัว่ ไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ
อานวยการ : สู ง
บริหาร : ต้น
วิชาการ : ทรงคุณวุฒิ
บริหาร : สู ง
เลขานุการ (จํานวน 1 คน) ที่
เดินทางพร้อมกันกับผูบ้ งั คับบัญชาที่
เป็ นหัวหน้าคณะ ซึ่ งดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหาร : ระดับต้น, สู ง
ประเภทอานวยการ : ระดับสู ง
ประเภทวิชาการ : ระดับเชี่ยวชาญ,
ทรงคุณวุฒิ
ประเภททัว่ ไป : ระดับทักษะพิเศษ

หมายเหตุ

เหมาจ่ าย ไม่ เกิน (บาท)
800

พักเดี่ยว
1,500

พักคู่
850

1,200

2,200

1,200

1,200

2,500

1,200

800

เลือกเบิกได้ 2 กรณี
กรณี ที่1เบิกตามอัตราของตน
1,500
850
กรณี ที่ 2 เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง
ในอัตราตํ่าสุ ดของที่พกั นั้น
แต่ไม่เกินอัตราที่ผบู ้ งั คับบัญชามี
สิ ทธิเบิก

:

กรณีเดินทางไปราชการเป็ นหมู่คณะ การเดินทางไปปฏิบตั ิราชการด้วยกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยไปในเนื้องาน
เดียวกัน ณ สถานที่ปฏิบตั ิราชการเดียวกัน ให้เลือกเบิกค่าเช่าที่พกั ในลักษณะเดียวกัน ทั้งคณะ เช่น ผูเ้ ดินทางของกองคลัง
เบิกค่าเช่าที่พกั ในลักษณะเดียวกันไม่รวมหน่วยงานอื่น
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** หมายเหตุ **
1. การเลือกเบิกในอัตราเหมาจ่ าย
ให้ระบุจาํ นวนเงินในรายงานการเดินทางช่องค่าที่พกั ไม่ตอ้ งมีเอกสารการจ่ายค่าที่พกั
2. การเลือกเบิกค่ าทีพ่ กั ตามจ่ ายจริง
2.1 เดินทางหมู่คณะในส่ วนราชการปกติพกั คู่ กรณี พกั เดี่ยว มีเหตุจาํ เป็ นไม่เหมาะสมพักคู่ คือ
- ประเภททัว่ ไป : ระดับปฏิบตั ิงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส
- ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบตั ิการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ
- ประเภทอํานวยการ : ระดับต้น
2.2 ยืน่ เอกสารหลักฐานการจ่ายค่าที่พกั ประกอบการขอเบิกเงิน
3. การพัก ให้พกั รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พกั ห้องพักคู่ คือตําแหน่ง
- ประเภททัว่ ไป: ปฏิบตั ิงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส
- ประเภทวิชาการ: ปฏิบตั ิการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ
- ประเภทอํานวยการ: ต้น
เว้นแต่ เป็ นกรณีทไี่ ม่ เหมาะสม เช่น
• เศษพักคู่ ต่างเพศกัน มิได้เป็ นคู่สมรส
• มีสิทธิ การเบิกต่างอัตรากัน
• หัวหน้าคณะของการเดินทาง คือตําแหน่ง
- ประเภทบริ หาร: ระดับต้น, สู ง
- ประเภทอํานวยการ: ระดับสู ง
- ประเภทวิชาการ: ระดับเชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
- ประเภททัว่ ไป: ระดับทักษะพิเศษ
หรือมีเหตุจาเป็ น เช่น
• เป็ นโรคติดต่ออันตรายต่อผูพ้ กั รวมด้วย
• สมัครใจแยกพักเพียงฝ่ ายเดียว
• ไม่อาจพักรวมกับผูอ้ ื่นได้ให้พกั ห้องพักคนเดียวได้
4. กรณีเดินทางเป็ นหมู่คณะ ให้เลือกเบิกค่าเช่าที่พกั ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะการเดินทางไปราชการ
เป็ นหมู่คณะ ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พกั ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
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3. การเบิกค่ าพาหนะ
การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้ โดยประหยัด
ในกรณี ที่ไม่มียานพาหนะประจําทางหรื อมีแต่ตอ้ งการความรวดเร็ ว เพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้ พาหนะ
อื่นได้ แต่ผเู ้ ดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็ นไว้ในรายงานการเดินทางหรื อหลักฐานการขอเบิก
เงินค่าพาหนะนั้น
ค่ าพาหนะ หมายถึง ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้ อเพลิง ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบ หามสิ่ งของ
ของผูเ้ ดินทาง
ความหมายของยานพาหนะประจาทาง
- บริ การทัว่ ไปประจํา
- เส้นทางแน่นอน
- ค่าโดยสาร + ค่าระวางแน่นอน
(อัตราและหลักเกณฑ์ ตามเอกสารหมายเลข 3)
หลักเกณฑ์ การเบิกค่ าพาหนะรับจ้ าง (TAXI)
1. กรณี ไม่มียานพาหนะประจําทาง
2. มียานพาหนะประจําทาง แต่มีเหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วน เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ต้องชี้แจงเหตุผล ประกอบ
3. ประเภท : ระดับ
- ตําแหน่งประเภททัว่ ไป : ระดับชํานาญงาน, อาวุโส, ทักษะพิเศษ
- ตําแหน่งประเภทวิชาการ : ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
- ตําแหน่งประเภทอํานวยการ : ต้น, สู ง
- ตําแหน่งประเภทบริ หาร : ต้น, สู ง
 ไปกลับระหว่างที่อยู่ ที่พกั ที่ปฏิบตั ิราชการ กับ สถานียานพาหนะหรื อสถานที่จดั
ยานพาหนะ เขตจังหวัดเดียวกัน
 ไปกลับระหว่างที่อยู่ ที่พกั กับ สถานที่ปฏิบตั ิราชการชัว่ คราว วันละไม่เกิน 2 เที่ยวใน
จังหวัด เดียวกัน
 เดินทางไปราชการในเขตกรุ งเทพ ฯ
4. ประเภท : ระดับ
- ตําแหน่งประเภททัว่ ไป : ระดับปฏิบตั ิงานลงมา
- ตําแหน่งประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบตั ิการลงมา
จะเบิกค่าพาหนะรับจ้าง (TAXI) ได้ จะต้องมีสัมภาระในการเดินทางหรื อสิ่ งของเครื่ องใช้ของทางราชการไปด้วย
5. การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรื อรับการคัดเลือก จะเบิกค่าพาหนะรับจ้างไม่ได้
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ค่ าโดยสารเครื่องบิน หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ประเภท : ระดับ
- ตําแหน่งประเภททัว่ ไป : ระดับชํานาญงาน, อาวุโส, ทักษะพิเศษ
- ตําแหน่งประเภทวิชาการ : ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
- ตําแหน่งประเภทอํานวยการ : ต้น, สู ง
- ตําแหน่งประเภทบริ หาร : ต้น, สู ง
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ประเภท : ระดับ
- ตําแหน่งประเภททัว่ ไป : ระดับปฏิบตั ิงาน
- ตําแหน่งประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบตั ิการ
 ให้เดินทางได้เฉพาะกรณี ที่จาํ เป็ นเร่ งด่วน เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
3. การเดินทางซึ่ งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 1, 2 ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทาง
ภาคพื้นดินในระยะเดียวกัน ตามสิ ทธิ ของผูเ้ ดินทางที่จะเบิกได้
ระดับชั้นโดยสารเครื่องบิน
ชั้นประหยัดหรือชั้ นต่าสุ ด
- ตําแหน่งประเภทอํานวยการ: ระดับต้น
- ตําแหน่งประเภทวิชาการ: ระดับชํานาญการ, ระดับชํานาญการพิเศษ
- ตําแหน่งประเภททัว่ ไป: ระดับชํานาญงาน, อาวุโส
ชั้นประหยัดหรือชั้ นต่าสุ ด: เว้นแต่ อธิ บดีหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งอย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าอธิ บดีจะเบิก
ค่าโดยสารเครื่ องบินในอัตราที่ตนมีสิทธิ (ชั้นธุ รกิจ) หรื อในอัตราตํ่ากว่าที่ตนมีสิทธิ ได้รับก็ได้
- ตําแหน่งประเภทบริ หาร: ระดับต้น, สู ง
- ตําแหน่งประเภทอํานวยการ: ระดับสู ง
- ตําแหน่งประเภทวิชาการ: ระดับเชี่ยวชาญ, ระดับทรงคุณวุฒิ
- ตําแหน่งประเภททัว่ ไป: ระดับทักษะพิเศษ
ชั้นประหยัดหรือชั้ นต่าสุ ด: เฉพาะกรณี ที่มีความจําเป็ นรี บด่วน เพื่อประโยชน์แก่ราชการต้องได้รับ
อนุมตั ิก่อนเดินทาง
- ตําแหน่งประเภทวิชาการ: ระดับปฏิบตั ิการ
- ตําแหน่งประเภททัว่ ไป: ระดับปฏิบตั ิงาน
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หลักฐานการเบิกจ่ ายค่ าเครื่องบิน
กรณีซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศกับบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรณี มีหนังสื อให้บริ ษทั ออกบัตรโดยสารให้ก่อน ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ เป็ นหลักฐานในการเบิกเงิน
- กรณี จ่ายเป็ นเงินสด ให้ใช้หลักฐาน ดังนี้
ใบเสร็ จรับเงิน และกากบัตรโดยสาร / ใบรับเงินแสดงรายละเอียดการเดินทาง
- กรณี ซ้ื อ E-Ticket (ตัว๋ ทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ ) ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง
(Itinerary Receipt) ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุล ของผูเ้ ดินทาง ต้นทาง – ปลายทาง เลขที่
เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จํานวนเงินค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แลจํานวนเงินรวม เป็ นหลักฐาน
ประกอบการ เบิกจ่าย
กรณีซื้อบัตรโดยสารจากบริษัท สกาย เอเชีย จากัด (สายการบินนกแอร์ )
-ให้เบิกค่าโดยสารเครื่ องบินและค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินได้เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินอัตราที่
กําหนดตาม ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรื อน และให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ น
หลักฐานประกอบการ เบิกจ่ายเงิน
กรณีทหี่ ลักฐานประกอบการเบิกจ่ ายสู ญหาย
กรณี ที่ใบเสร็ จรับเงิน กากบัตรโดยสารเครื่ องบินหรื อใบรับเงิน (Itinerary Receipt) สู ญหาย หรื อไม่
สามารถนํามาเป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
1) ประสานงานกับบริ ษทั สายการบินหรื อบริ ษทั ตัวแทนจําหน่าย (กรณี ซ้ื อผ่านบริ ษทั ตัวแทน
จําหน่าย) ที่ให้บริ การออกบัตรโดยสารเครื่ องบินเพื่อขอสําเนาหรื อภาพถ่ายใบเสร็ จรับเงินบัตรโดยสาร
เครื่ องบิน หรื อใบรับเงิน (Itinerary Receipt) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และใช้เอกสารดังกล่าวพร้อมคํา
รับรองจากผู้ เดินทางไปราชการว่า ยังไม่เคยนําฉบับจริ งมาเบิกเงินจากทางราชการ แม้หากค้นพบใน
ภายหลังก็จะไม่นาํ มาเบิก เงินกับทางราชการอีก เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
2) กรณี ที่ไม่สามารถขอสําเนาหรื อภาพถ่ายใบเสร็ จรับเงิน บัตรโดยสารเครื่ องบินหรื อใบรับเงิน
(Itinerary Receipt) ให้ผเู้ ดินทางทําหนังสื อรับรองการจ่ายเงินโดยชี้แจงเหตุผลที่ใบเสร็ จรับเงิน กาก
บัตรโดยสาร เครื่ องบิน หรื อใบรับเงิน (Itinerary Receipt) นั้นสู ญหายและไม่อาจขอสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายเอกสารนั้นได้ พร้อม ทั้งให้ผเู ้ ดินทางทําคํารับรองว่า ยังไม่เคยนําใบเสร็ จรับเงิน กากบัตร
โดยสารเครื่ องบิน หรื อใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ฉบับจริ งมาเบิกเงินจากทางราชการ แม้ถา้
หากค้นพบภายหลังก็จะไม่นาํ มาเบิกจ่ายอีก เสนอต่อ ผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ก็ให้ใช้
เอกสารดังกล่าวเป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินได้
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กรณีทาหน้ าทีเ่ ลขานุการ
ผูเ้ ดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผูบ้ งั คับบัญชา ที่เป็ นหัวหน้าคณะซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไป (ระดับ 9 ขึ้นไป) หากมีความจําเป็ นต้องเดินทางพร้อมกับผูบ้ งั คับบัญชา ให้เบิกค่าใช้จ่าย
ดังนี้
- ค่าพาหนะ ให้เบิกได้เท่ากับผูบ้ งั คับบัญชา
- ค่าเช่าที่พกั ให้พกั แรมในที่เดียวกันกับผูบ้ งั คับบัญชา แต่เบิกค่าเช่าที่พกั ได้ตามสิ ทธิ ที่ตนเอง ได้รับ หรื อ
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งในอัตราตํ่าสุ ดของที่พกั นั้น
การเบิกค่ าพาหนะรับจ้ างข้ ามเขตจังหวัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ งดังนี้
1. อัตราค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ ที่พกั หรื อสถานที่ปฏิบตั ิราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรื อสถานที่จดั พาหนะที่ตอ้ งใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบตั ิ ราชการ
-กรณี เดินทางข้ามเขตจังหวัด ระหว่าง กรุ งเทพ ฯ กับ จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุ งเทพฯ หรื อ การ
เดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผา่ นเขตกรุ งเทพ ฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท
-การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นๆ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท
2. เงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะส่ วนตัวในการเดินทาง
-รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
-รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท
การใช้ยานพาหนะส่ วนตัวไปราชการ ผูเ้ ดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาดังต่อไปนี้ จึงจะมี
สิ ทธิเบิกเงินชดเชยเป็ นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับเป็ นค่าพาหนะส่ วนตัวได้คือ
1) อธิ บดีข้ ึนไปหรื อตําแหน่งที่เทียบเท่า สําหรับราชการบริ หารส่ วนกลาง
2) หัวหน้าสํานักงาน สําหรับราชการบริ หารส่ วนกลางที่มี สํานักงานอยูใ่ นส่ วนภูมิภาค หรื อมี
สํานักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
3) หัวหน้าส่ วนราชการในจังหวัด ซึ่ งเป็ นผูเ้ บิก เงิน หรื อนายอําเภอท้องที่แล้วแต่กรณี สําหรับ
ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
3. การเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1) เป็ นค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมาย
2) ต้องไม่เป็ นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรื อหนังสื อสัง่ การของ
กระทรวงการคลังกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
3) ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบตั ิราชการซึ่ งถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารงาน ของส่ วนราชการ
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เอกสารหมายเลข 3

การเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการภายในประเทศ
การเดินทางโดยพาหนะประจาทาง
เครื่องบิน
ตาแหน่ งประเภทอานวยการ: ระดับต้น
ตาแหน่ งประเภทวิชาการ : ระดับชํานาญการ,
ชํานาญการพิเศษ
ตาแหน่ งประเภททัว่ ไป : ระดับชํานาญงาน, อาวุโส
ตาแหน่ งประเภทบริหาร : ระดับต้น, สู ง
ตาแหน่ งประเภทอานวยการ : ระดับสู ง
ตาแหน่ งประเภทวิชาการ : ระดับเชี่ยวชาญ,
ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ งประเภททัว่ ไป : ระดับทักษะพิเศษ
***เฉพาะกรณี ที่มีความจําเป็ นรี บด่วน เพื่อ
ประโยชน์ แก่ราชการ ต้องได้รับอนุมตั ิก่อนเดินทาง
ตาแหน่ งประเภทวิชาการ: ระดับปฏิบตั ิการลงมา
ตาแหน่ งประเภททัว่ ไป: ระดับปฏิบตั ิงานลงมา

• ชั้นประหยัดหรื อชั้นตํ่าสุ ด

• ชั้นประหยัดหรื อชั้นตํ่าสุ ด

หมายเหตุ: เว้นแต่อธิ บดี หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งอย่างอื่น
มีฐานะเทียบเท่าอธิ บดี จะเบิกค่าโดยสารเครื่ องบิน ใน
อัตราที่ตนมีสิทธิ (ชั้นธุ รกิจ) หรื อในอัตราตํ่ากว่า ที่ตน
มีสิทธิ ได้รับก็ได้
• ชั้นประหยัดหรื อชั้นตํ่าสุ ด

หมายเหตุ ความจําเป็ นรี บด่วน ตัวอย่างเช่น กรณี
นางสาว ก มีการประชุมที่เชียงใหม่ในวันเดียวกันมี
การประชุมเร่ งด่วนที่กรมการแพทย์ จึงจําเป็ นต้องขอ
อนุมตั ิเดินทางโดยเครื่ องบิน แต่ถา้ ก่อนวันเดินทาง
เป็ นวันหยุดราชการหรื อวันนักขัตฤกษ์ ให้ผเู้ ดินทาง
เดินทางโดยปกติตามสิ ทธิ และหลังจากเสร็ จสิ้ น
ภารกิจแล้วหากมิได้มีภารกิจรี บด่วน ให้เดินทางปกติ
ตามสิ ทธิ เช่นกัน
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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การเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการภายในประเทศ (ต่ อ)
หลักฐานขอเบิก
1.บันทึกอนุมตั ิเดินทาง
2.หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคือ
2.1 กรณี มีหนังสื อให้บริ ษทั ออกบัตรโดยสารให้ก่อน
ให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็ นหลักฐานในการเบิกเงิน
2.2 กรณี จ่ายเป็ นเงินสด ให้ใช้หลักฐาน
ใบเสร็ จรับเงิน และกากบัตรโดยสาร
2.3 กรณี ซ้ื อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการเดินทาง (ITINERY RECEIPT)
2.4 กรณี เลื่อนการเดินทางจากการซื้ อตามข้อ 2.3 ให้
แนบบัตรขึ้นเครื่ อง (Boarding Pass)

รถไฟ
1.ประเภททัว่ ไป: ระดับปฏิบตั ิงาน
ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบตั ิการ
2.ประเภททัว่ ไป: ระดับชํานาญงาน, อาวุโส,
ทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการ: ระดับชํานาญการ,
ชํานาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ

• เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริ ง
ยกเว้น รถด่วนหรื อรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ 1
นัง่ นอนปรับ อากาศ (บนอ.ป.)
• รถด่วนหรื อรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ 1 นัง่ นอน
ปรับ อากาศ (บนอ.ป.)

ประเภทอานวยการ: ต้น, สู ง
ประเภทบริหาร: ต้น, สู ง
หลักฐานขอเบิก
1.บันทึกอนุมตั ิเดินทาง
2.ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (บก 111)
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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การเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการภายในประเทศ (ต่ อ)
รถโดยสารประจาทาง
1. ทุกประเภท : ทุกระดับ
หลักฐานขอเบิก
- บันทึกอนุมตั ิเดินทาง
- ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (บก 111)

• เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริ ง

รถรับจ้ าง (TAXI)
1. เฉพาะกรณี ไม่มีพาหนะประจําทาง
2. กรณี มีพาหนะประจําทาง มีเหตุจาํ เป็ นและต้องชี้แจง
3. ประเภททัว่ ไป: ระดับชํานาญงาน, อาวุโส,
ทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการ: ระดับชํานาญการ,ชํานาญการพิเศษ,
เชี่ยวชาญ,ทรงคุณวุฒิ
ประเภทอานวยการ: ต้น, สู ง
ประเภทบริหาร: ต้น, สู ง
4.ประเภททัว่ ไป: ระดับปฏิบตั ิงาน
ประเภทวิชาการ: ระดับปฏิบตั ิการ
5.อัตราเบิกจ่ ายกรณีเดินทางข้ ามเขตจังหวัด
5.1 ระหว่าง กทม.กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อ กทม.
5.2 เดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นๆ นอกจาก 5.1
(ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/
ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550)
กรณีพเิ ศษ
การเดินทางล่วงหน้า หรื อภายหลังสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิ
ราชการเนื่องจากลากิจ / พักผ่อน ตามพระราช กฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548) มาตรา 8/1

• ไป-กลับ ระหว่างที่อยู่ ที่พกั หรื อที่ทาํ งานกับ
สถานียานพาหนะประจําทาง / สถานที่จดั
ยานพาหนะ
•
ไป-กลับ ระหว่างที่อยู่ ที่พกั กับ
สถานที่ปฏิบตั ิ ราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน วันละไม่เกิน 2 เที่ยว (ยกเว้นการสอบ
คัดเลือก)
• ไปราชการในเขต กทม.
• เฉพาะกรณี มีสัมภาระเดินทาง หรื อชี้ แจงเหตุ
จําเป็ น ตามจ่ายจริ งโดยผูข้ อเบิกรับรอง
ค่าใช้จ่าย
• จ่ายจริ งเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท
• จ่ายจริ งเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท

เลือกเบิกได้ ทางใดทางหนึ่งคือ
1.เส้นทางที่ได้รับอนุมตั ิให้ไปราชการเบิกตามจ่ายจริ ง
ไม่เกินสิ ทธิ ของตน
2.นอกเส้นทางระหว่างลาเบิกเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินอัตรา
ตามเส้นทางที่ได้รับอนุมตั ิเดินทางไปราชการ
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การเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการภายในประเทศ (ต่ อ)
พาหนะส่ วนตัว
หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรื อรถจักรยานยนต์ส่วน
บุคคลที่มิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ไม่วา่ จะเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของผูเ้ ดินทางไปราชการหรื อไม่ก็ตามให้เบิกชดเชยใน
ลักษณะ เหมาจ่ าย ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1.ต้องได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจให้เดินทางไปราชการ
โดยพาหนะส่ วนตัว และต้องเป็ นการเดินทางที่สะดวก
และปลอดภัย โดยให้ผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ ดังนี้
1.1 อธิ บดีข้ ึนไปหรื อตําแหน่งที่เทียบเท่า สําหรับ
ราชการบริ หารส่ วนกลาง
1.2 หัวหน้าสํานักงาน สําหรับราชการบริ หาร
ส่ วนกลาง ที่มีสาํ นักงานอยูใ่ นส่ วนภูมิภาค หรื อมี
สํานักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
1.3 หัวหน้าส่ วนราชการในจังหวัดซึ่ งเป็ นผูเ้ บิกเงิน
หรื อนายอําเภอท้องที่แล้วแต่กรณี สําหรับราชการบริ หาร
ส่ วนภูมิภาค
2.การคํานวณระยะทางให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของ
กรมทางหลวงในเส้นทางที่ส้ ันและตรง
3. กรณี ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงและของ
หน่วยงานอื่น ให้ผเู ้ ดินทางเป็ นผูร้ ับรองระยะทางในการ
เดินทาง
อัตราการเบิก
1. รถยนต์ส่วนบุคคล
2. รถจักรยานยนต์
(ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/
ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550)

• กิโลเมตรละ 4 บาท
• กิโลเมตรละ 2 บาท
M
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4. การเบิกค่ าใช้ จ่ายอืน่
ผู้เดินทางไปราชการต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นให้เบิกได้โดยประหยัดและต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็ นต้ องจ่ าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ
1.เป็ นค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นต้องจ่าย หากไม่จ่ายอาจไม่ถึง
สาหรับค่ าผ่านทางด่ วนให้ นาไปเบิกจากค่ าใช้ จ่ายใน
จุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบตั ิราชการได้ เช่น
การบริหาร
ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง ค่าปะยางรถยนต์ หรื อ
รถจักรยานยนต์ ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ(รถราชการ)
เป็ นต้น
2.ต้องไม่เป็ นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
ข้อบังคับ หรื อหนังสื อสั่งการของกระทรวงการคลังกําหนด
ไว้เป็ นการเฉพาะ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุ ภณั ฑ์ เป็ นต้น
ซึ่งต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
หรื อหนังสื อสั่งการเหล่านั้น
3.ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบตั ิราชการ
ซึ่ งถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่ วนราชการ เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ค่าฟิ ล์มถ่ายรู ป
(ที่ใช้ในงานสํารวจข้อมูลตามหน้าที่ราชการของตน)เป็ นต้น
(ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว 42
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550)
กรณีพเิ ศษ
การเดินทางล่วงหน้าหรื อภายหลังสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิราชการ
เนื่องจากการลากิจ/พักผ่อน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่7
พ.ศ.2548มาตรา 8/1)
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2. การเดินทางไปราชการประจา ได้ แก่
•ไปประจําต่างสํานักงาน / ไปรักษาการในตําแหน่งหรื อรักษาราชการแทน เพื่อดํารงตําแหน่งใหม่ ณ ส า
นักงานแห่งใหม่
•ไปประจําสํานักงานเดิมในท้องที่แห่งใหม่ (กรณี ยา้ ยสํานักงาน)
•ไปปฏิบตั ิงานตามโครงการ หรื อไปช่วยราชการมีกาํ หนดเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
•การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกําหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ด หรื อมีกาํ หนดเวลาไม่ถึง 1 ปี ซึ่ งส่ วน
ราชการมีความจําเป็ นต้องให้ผนู ้ ้ นั ช่วยราชการต่อ ณ สถานที่แห่งเดิม ให้นบั เวลาช่วย ราชการต่อเนื่องและ
ให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วนั ที่ครบกําหนด 1 ปี เป็ นต้นไป เป็ นการ เดินทางไปราชการประจํา
สิ ทธิในการเบิก
1.
ผูเ้ ดินทาง
2.
บุคคลในครอบครัว
- คู่สมรส
- บุตร
- บิดา มารดา (ของตนเอง + คู่สมรส)
- ผูต้ ิดตาม :ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ประเภท : ระดับ ไม่เกิน 2 คน
 ตําแหน่งประเภททัว่ ไป : อาวุโส, ทักษะพิเศษ
 ตําแหน่งประเภทวิชาการ : ชํานาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
 ตําแหน่งประเภทอํานวยการ : ต้น, สู ง
 ตําแหน่งประเภทบริ หาร : ต้น, สู ง
:ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ประเภท : ระดับ ไม่เกิน 1 คน
 ตําแหน่งประเภททัว่ ไป : ระดับปฏิบตั ิงาน ระดับชํานาญงาน
 ตําแหน่งประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบตั ิการ ระดับชํานาญการ
***หมายเหตุ: ไปประจําต่างสังกัด เบิกจากสังกัดใหม่ที่ไปประจํา
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปประจา ประกอบด้ วย
1.
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (นับออกจากที่อยูถ่ ึงสถานที่พกั แห่งใหม่)
2.
ค่าเช่าที่พกั
3.
ค่าพาหนะ
4.
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
5.
ค่าขนย้ายสิ่ งของส่ วนตัว
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

18

7
ค่ าเช่ าทีพ่ กั ในท้องทีป่ ระจาแห่ งใหม่
1. ต้องเป็ นกรณี ไม่อาจเข้าบ้านพักทางราชการ หรื อบ้านเช่าได้
2. เบิกได้ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วนั ถึงท้องที่ต้ งั สํานักงานนั้น (ถ้ามีความจําเป็ นจะต้องเบิกค่าเช่าที่พกั เกิน
7 วัน ต้องได้รับอนุมตั ิจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเดิม)
3. ต้องได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชา ระดับอธิ บดีข้ ึนไปหรื อหัวหน้าสํานักงาน กรณี มีสาํ นักงาน แยก
ต่างหากจากกระทรวง, ทบวง,กรม
4. ต้องไม่ใช้สิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านขณะนั้น
5. กรณี โอนย้ายต่างสังกัด
- สังกัดเดิมเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
- สังกัดใหม่รับรองเหตุผลความจําเป็ นในการขอเบิก และเป็ นผูเ้ บิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
ค่ าพาหนะในการเดินทางไปราชการประจา
ผูม้ ีสิทธิ
1. ผูเ้ ดินทาง
2. บุคคลในครอบครัวเดินทางพร้อมผูม้ ีสิทธิ
- เบิกอัตราเดียวกับผูม้ ีสิทธิ
- ผูต้ ิดตามเบิกเท่าระดับตํ่าสุ ด
ในกรณี จาํ เป็ นซึ่ งไม่อาจนําบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผูเ้ ดินทางได้ ให้ผเู ้ ดินทางรายงานชี้แจง
เหตุผลความจําเป็ นและกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูด้ าํ รง
ตําแหน่ง อธิ บดีหรื อปลัดกระทรวง หรื อตําแหน่งที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี สําหรับราชการบริ หารส่ วนกลาง
หรื อ ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดสําหรับการบริ หารส่ วนภูมิภาค แต่ถา้ ผูเ้ ดินทางดํารงตําแหน่งอธิ บดีหรื อผูว้ า่
ราชการจังหวัดให้เสนอ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง การขอเลื่อนการเดินทาง ให้ขอก่อนที่
ข้าราชการ หรื อลูกจ้างผูน้ ้ นั จะ เดินทางผูบ้ งั คับบัญชามีอาํ นาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอัน
สมควร แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่ง ปี ปี นับแต่ วันที่ปรากฏในคําสัง่ ให้เดินทางไปราชการ
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3. การเดินทางกลับภูมิลาเนา
ภูมิลาํ เนาเดิม หมายถึง ท้องที่ที่เริ่ มรับราชการหรื อได้รับการบรรจุครั้งแรกหรื อครั้งสุ ดท้าย, กลับเข้ารับ
ราชการใหม่ หรื อ กรณี พิเศษ ผูม้ ีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาํ เนาจะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปยัง ท้องที่อื่น ซึ่ งมิใช่ภูมิลาํ เนาเดิม โดยเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูงกว่า ให้กระทําได้เมื่อ
ได้รับอนุญาตจาก ผูบ้ งั คับบัญชาระดับอธิ บดีข้ ึนไป
การเดินทางกลับภูมิลาํ เนาเดิม หมายถึง การเดินทางเพื่อกลับภูมิลาํ เนาเดิมของผูเ้ ดินทางไป ราชการ
ประจํา ในกรณี ที่ออกจากราชการหรื อถูกสัง่ พักราชการ
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนา ประกอบด้วย
1. ค่าเช่าที่พกั
2. ค่าพาหนะ ให้ทายาทที่อยูด่ ว้ ยเป็ นผูเ้ บิกค่าขนย้ายสิ่ งของส่ วนตัว ถ้าไม่มีทายาทก็ให้ทายาทที่มิได้อยู่
ด้วยเป็ นผูเ้ บิก การเบิกให้เบิกเฉพาะเดินทางกลับเท่านั้น
สิ ทธิในการเบิก
1. กรณี ออกจากราชการ, เลิกจ้าง
2. กรณี ตาย
- ให้ทายาทที่อยูด่ ว้ ยเป็ นผูเ้ บิก
- ถ้าไม่มีทายาทก็ให้ทายาทที่มิได้อยูด่ ว้ ยเป็ นผูเ้ บิก การเบิกให้เบิกเฉพาะเดินทางกลับเท่านั้น
3. กรณี ใช้สิทธิเบิกไปท้องที่อื่น
- ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงกว่ากลับภูมิลาํ เนาเดิม
- ต้องได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับอธิ บดีข้ ึนไป
4. การเดินทางและการขนย้าย ต้องกระทําภายใน 180 วัน นับแต่ออกจากราชการ, เลิกจ้าง, ตาย
(ถ้าเกินตกลงกระทรวงการคลัง)
การส่ งใบสาคัญ-ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก ได้แก่
1) ประกาศ/คําสั่ง ให้ออกจากราชการ/สั่งพักราชการ
2) หนังสื อของแขวงทางหลวงระบุระยะทางจากสํานักงานเดิมถึงสํานักงานแห่งใหม่
3) หนังสื อที่ผเู ้ บิกรับรองบุคคลในครอบครัวที่ร่วมเดินทางไปอยูอ่ าศัยด้วย (ถ้าเดินทางไปส่ ง
ไม่ได้อยูอ่ าศัย เบิกค่าใช้จ่ายของบุคคลเหล่านั้นไม่ได้)
4) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
5) หน้างบใบสําคัญ ใช้บนั ทึกสรุ ปค่าใช้จ่ายตามรายการในแบบ บก 111
6) ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (แบบ บก 111) ใช้บนั ทึกรายการค่ายานพาหนะ และเหมาจ่ายค่า
ขนย้ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
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7) ใบมอบฉันทะ หรื อใบรับเงินผ่านธนาคาร (กรณี ไม่มารับเงินด้วยตนเอง)
8) บันทึกนําส่ งเบิกเงิน
ตัวอย่างที่ 1
ว่าที่ร.ต.ปองภพ ชนะพันธ์ เริ่ มรับราชการครั้งแรกที่จงั หวัดเชียงใหม่ รับราชการครั้งสุ ดท้ายเมื่อ
เกษียณอายุที่จงั หวัดชลบุรี มีบา้ นอยูก่ รุ งเทพมหานคร
คาถาม : ว่าที่ร.ต.ปองภพ ชนะพันธ์ จะเบิกค่าขนย้ายจากจังหวัดชลบุรี กลับบ้านที่กรุ งเทพมหานคร
ได้หรื อไม่
คาตอบ : ได้ เนื่องจากเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางจากจังหวัดชลบุรีไปจังหวัดเชียงใหม่ และการ
เดินทางจาก จังหวัดชลบุรีไปกรุ งเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายของการเดินทางจากจังหวัดชลบุรีไป
กรุ งเทพมหานครตํ่ากว่า แต่วา่ ที่ร.ต.ปองภพ ชนะพันธ์ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี/ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ที่
จะขอเดินทางจากจังหวัดชลบุรีกลับ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมิใช่ภูมิลาํ เนาเดิมก่อน
ตัวอย่างที่ 2
นางกาญจนา เริ่ มรับราชการครั้งแรกที่จงั หวัดกาญจนบุรี รับราชการครั้งสุ ดท้ายเมื่อเกษียณอายุที่
กรุ งเทพมหานคร มีบา้ นอยูจ่ งั หวัดสงขลา
คาถาม : นางกาญจนา จะเบิกค่าขนย้ายจากกรุ งเทพมหานครไปจังหวัดสงขลาได้หรื อไม่
คาตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง กรุ งเทพมหานคร – กาญจนบุรี กับกรุ งเทพมหานครสงขลา ค่าใช้จ่ายจาก กรุ งเทพมหานคร – สงขลา สู งกว่าค่าใช้จ่ายจาก กรุ งเทพมหานคร – กาญจนบุรี
การเทียบตาแหน่ งเพือ่ การใช้ สิทธิเบิกค่ าใช้ จ่าย
• พนักงานราชการ
• ลูกจ้างประจํา
(หลักเกณฑ์ ตามเอกสารหมายเลข 4)
12
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เอกสารหมายเลข 4
การเทียบตาแหน่ ง ในการใช้ สิทธิเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ หนังสื อกระทรวงการคลังที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 หนังสื อกระทรวงการคลังที่ กค 0414/30237
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548

พนักงานราชการ

ลักษณะงาน

1

กลุ่มงานบริ การและกลุ่มงานเทคนิค

2

กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป

- เริ่ มรับราชการ – 9 ปี
- 10 – 17 ปี
- 17 ปี ขึ้นไป
3

เทียบเท่ ากับข้ าราชการพลเรือน
ประเภทและระดับตาแหน่ ง
ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ ประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ ประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

- เริ่ มรับราชการ – 9 ปี
- 10 – 17 ปี
- 17 ปี ขึ้นไป
ผูท้ ี่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุ ดของบัญชี

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ ประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ ประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ

อัตราค่าตอบแทน
4

กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

- เริ่ มรับราชการ – 9 ปี
- 10 – 17 ปี
- 17 ปี ขึ้นปี
ผูท้ ี่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุ ดของบัญชี

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ ประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ ประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ

อัตราค่าตอบแทน
5
ลูกจ้างจาก เงิน

กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ทุกประเภท

ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน

บุคคลภายนอกมีวุฒิการศึกษา

เทียบเท่าข้าราชการ

ปริ ญญาเอก, ปริ ญญาโท, ปริ ญญาตรี

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ

กรณี วฒ
ุ ิต่าํ กว่าปริ ญญาตรี

ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน

งบประมาณ
ลูกจ้างจากเงิน
นอกงบประมาณ
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หมายเหตุ : ผูร้ ับจ้างเหมาบริ การ ไม่จดั เป็ นลูกจ้าง จึงไม่มีหลักเกณฑ์การเทียบตําแหน่งการจ่ายใด ๆ จะ
สามารถจ่ายได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้าง

เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. หนังสื อขออนุมตั ิเดินทางไปราชการ
2. ต้นเรื่ องของการขออนุมตั ิเดินทาง เช่น หนังสื อเชิ ญประชุ ม
3. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
4. ใบเสร็ จรับเงิน (ค่าพาหนะ / ค่าที่พกั )
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงินค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. หนังสื อขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
• ชื่อผูเ้ ดินทาง
• เดินทางไปที่ไหน
• ออกเดินทางวันที่เท่าไหร่ และเดินทางกลับวันที่เท่าไหร่ (ต้องครอบคลุมการเดินทางไป-กลับ
ถ้า มีการลากิจหรื อลาพักผ่อน ก่อนหรื อหลังการเดินทางให้ระบุรายละเอียดไว้ในหนังสื อขอ
อนุมตั ิเดินทางด้วยการเบิก ค่าพาหนะเบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง ตามเส้นทางที่ได้รับอนุมตั ิให้เดินทาง
ไปราชการ
ยกตัวอย่าง ว่าที่ร.ต.ปองภพ ชนะพันธ์ ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการที่จงั หวัดนครราชสี มา เพื่อไปเข้าร่ วม
ประชุมจัดทําแผนการดําเนินงาน ตั้งแต่วนั ที่ 10 – 13 ตุลาคม ในการนี้ขา้ พเจ้าได้ลาพักผ่อนในวันที่ 13 ตุลาคม
คาอธิบาย ข้อเท็จจริ ง ว่าที่ร.ต.ปองภพ ชนะพันธ์ ต้องไปเข้าร่ วมประชุมวันที่ 10 – 12 ตุลาคม ตามหนังสื อ
เชิญประชุม แต่เนื่องจากมีกิจธุ ระส่ วนตัวจึงขอลาพักผ่อนเพื่ออยูต่ ่อในวันที่ 13 ตุลาคม
การเบิกค่ าใช้ จ่ายสามารถเบิกได้ ดังนี้
• ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างจังหวัดนนทบุรีกบั จังหวัดนครราชสี มา (ตามเส้นทาง
การ ปฏิบตั ิราชการ)
• ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย ตั้งแต่วนั ที่ 10 – 12 ตุลาคม (การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง
สิ้ นสุ ดลงเมื่อสิ้ นสุ ดเวลาการปฏิบตั ิราชการ)
• ค่าที่พกั เบิกได้คืนวันที่ 10-11 ตุลาคม
2. ต้ นเรื่องของการขออนุมัติเดินทาง เช่น หนังสื อเชิ ญประชุ ม ฯ
3. ใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
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คําอธิ บาย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จะต้องเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(แบบ 8708)
วิธีการเขียนรายงานการเดินทางมีดังนี้
• กรณี เดินทางเป็ นหมู่คณะและจัดทํา ใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับ เดียวกันหากระยะเวลาในการเริ่ ม
ต้นและสิ้ นสุ ดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกัน
ของบุคคลนั้น ในช่องหมายเหตุ
• กรณี ยนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผขู ้ อรับเงินเป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูร้ ับเงินและวันเดือนปี ที่ รับ
เงิน กรณี ที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมตั ิเงิ นยืมด้วย
• กรณี ที่ยนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็ นหมู่คณะ ผูข้ อรับเงินมิตอ้ งลงลายมือชื่อในช่องผูร้ ับเงิน ทั้งนี้
ให้ผมู ้ ีสิทธิ แต่ละคนลงลายมือชื่อผูร้ ับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่ วนที่ 2)
4. ใบเสร็จรับเงิน (ค่ าพาหนะ)
ค่ าโดยสารเครื่องบิน
- กรณี จ่ายเป็ นเงินสด ให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่ องบิน
- กรณี จ่ายค่าบัตรโดยสารแบบประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ใช้ใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการ เดินทาง (itinerary Receipt)
ค่ าพาหนะรับจ้ าง ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (แบบ บก. 111) เป็ นหลักฐานการจ่ายค่า
โดยสารรถประจําทาง เบิกได้ตามที่จ่ายจริ ง ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (แบบบก. 111) เป็ น
หลักฐานการจ่าย
ค่ าโดยสารรถไฟ ระดับปฏิบตั ิงาน, ระดับปฏิบตั ิการ ห้ามเบิกรถด่วนหรื อรถด่วนพิเศษชั้นที่ 1 นัง่
นอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) นอกนั้นเบิกได้ตามที่จ่ายจริ ง ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (แบบบก.111)
เป็ น หลักฐานการจ่าย
เงินชดเชยค่ านา้ มันเชื้อเพลิง จะต้องระบุรายละเอียดในการขออนุมตั ิเดินทาง ดังนี้
ข้าพเจ้าว่าที่ร.ต.ปองภพ ชนะพันธ์ ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการที่โรงพยาบาลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ตั้งแต่ วันที่ 9 – 15 กรกฎาคม เพื่อเข้าร่ วมประชุ มเกี่ยวกับการดําเนิ นงานตามแผนที่กาํ หนดไว้ และ
ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไป ราชการหมายเลขทะเบียน สร-8833 กทม.
วิธีคิดเงิน ระยะทางจากบ้านพัก (อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี) ถึง สถานที่ปฏิบตั ิราชการ (โรงพยาบาลชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี) = 181.05 กม. x 4 = 724.20 บาท รวมเงิน ไป-กลับ =1448.40 บาท ให้แนบใบรับรองแทน
ใบเสร็ จรับเงิน (แบบ บก.111)
ใบเสร็จรับเงิน (ค่ าทีพ่ กั )
- จ่ายจริ ง (ให้แนบใบเสร็ จรับเงิน)
- เหมาจ่าย (ไม่ตอ้ งแนบเอกสาร)
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สัญญายืมเงินเลขที่…...............................................วันที่…...................................................
ส่ วนที่ 1
ชื่อผูย้ มื .....................................................................จํานวนเงิน...................................บาท
แบบ 8708
ใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทาํ การ.....................................................................
วันที่................เดือน.............................พ.ศ.............
เรื่ อง ขออนุมตั ิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรี ยน ............................................................................
ตามคําสั่ง/บันทึก ที่ ..............................................................ลงวันที่............................ ได้อนุญาตให้
ข้าพเจ้า ......................................................................................ตําแหน่ง........................................................
สังกัด.................................................................................................พร้อมด้วย...............................................
เดินทางไปปฏิบตั ิราชการ.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... โดยออกเดินทาง
จาก บ้านพัก สํานักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่.......เดือน..................พ.ศ.......เวลา.....น. และกลับ
ถึง บ้านพัก สํานักงาน ประเทศไทย วันที่..........เดือน..........................พ.ศ..........เวลา..........น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้..........................วัน…………………..ชัว่ โมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท…………………………….. จํานวน ................. วัน รวม ........................... บาท
ค่าเช่าที่พกั ประเภท……………………………………. จํานวน ................. วัน

รวม

........................... บาท

ค่าพาหนะ……………………………………………… จํานวน ................. วัน

รวม

........................... บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น…………………………………………… จํานวน ................. วัน

รวม

........................... บาท

รวมเงินทั้งสิ้ น

…………………………………… บาท

จํานวนเงิน (ตัวอักษร) .............................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นความจริ ง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
จํานวน........................ฉบับ รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ ............................................. ผูข้ อรับเงิน
(.................................................................)
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่แนบถูกต้องแล้ว

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

อนุมตั ิให้จ่ายได้ เห็นควรอนุ มตั ิให้เบิกจ่ายได้

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

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน................................................... บาท
(................................................................................................) ไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับเงิน
ลงชื่อ.......................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(...........................................................)
(............................................................)
ตําแหน่ง................................................
ตําแหน่ง........................ ................................
วันที่ .............................................................
วันที่.................................................................
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่............................................... วันที่..............................................................

หมายเหตุ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

คาชี้แจง
กรณี เดินทางเป็ นหมู่คณะและจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่ มต้นและ
สิ้ นสุ ดการ เดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้น
ในช่องหมายเหตุ กรณี ยนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผขู ้ อรับเงินเป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูร้ ับเงินและวันเดือนปี
ที่รับเงิน กรณี ที่มีการ ยืมเงิน ให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมตั ิเงินยืมด้วย
กรณี ที่ยนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็ นหมู่คณะ ผูข้ อรับเงินมิตอ้ งลงลายมือชื่อในช่องผูร้ ับเงิน ทั้งนี้ ให้ผมู ้ ีสิทธิ
แต่ละคน ลงลายมือชื่อผูร้ ับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่ วนที่ 2)
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26

ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรม หมายความว่า อบรม ประชุ ม / สัมมนา (วิชาการ เชิงปฏิบตั ิการ) บรรยายพิเศษ ฝึ กศึกษา
ฝึ กงาน ดูงาน หรื อเรี ยกชื่ ออย่างอื่นทั้งในประเทศ ต่างประเทศ มีโครงการ / หลักสู ตร ช่วงเวลา จัดที่ แน่นอน เพื่อ
พัฒนาบุคคล / เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ไม่มีการรับปริ ญญา / ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ไม่ใช่หลักสู ตร
การเรี ยนการสอน การศึกษาต่อ ไม่ใช่การประชุมหารื อ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน

ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมแบ่ งเป็ น 3 ประเภท
1. “การฝึ กอบรมประเภท ก”: ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็ นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็ นข้าราชการ
ตําแหน่ง
• ประเภททัว่ ไป ระดับทักษะพิเศษ
• ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ, ระดับทรงคุณวุฒิ
• ประเภทอํานวยการ ระดับสู ง
• ประเภทบริ หาร ระดับต้น, ระดับสู ง
2. “การฝึ กอบรมประเภท ข”: ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็ นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็ นข้าราชการ
ตําแหน่ง
• ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน, ระดับชํานาญงาน, ระดับอาวุโส
• ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ, ระดับชํานาญการ, ระดับชํานาญการพิเศษ
• ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
3. การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก ผูเ้ ข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ
“บุคลากรของรัฐ” หมายความว่ า ข้ าราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงานลูกจ้ างของส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ
ข้ าราชการทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรื อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
ข้าราชการ ฝ่ ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายอัยการ ข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการฝ่ าย
รัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการตํารวจแห่ งชาติ และ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
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พนักงานของส่ วนราชการ เช่น พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พนักงานการไฟฟ้ า
นครหลวงเป็ นต้น
พนักงานของหน่ วยงานอืน่ ของรัฐ เช่น พนักงานขององค์การมหาชน พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่ วน ท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนตําบล ฯลฯ)
ลูกจ้ างของส่ วนราชการ ได้แก่ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชัว่ คราว ทั้งที่จา้ งจากเงินในงบประมาณ
และเงิน นอกงบประมาณ
ลูกจ้ างของรัฐวิสาหกิจ เช่น ลูกจ้างของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ลูกจ้างการประปา ฯลฯ
ลูกจ้ างของหน่ วยงานอื่นของรัฐ เช่น ลูกจ้างของเทศบาล ลูกจ้างองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ลูกจ้าง องค์การบริ หารส่ วนตําบล
อนึ่ง กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครองและผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ถือเป็ น
บุคลากร ของรัฐตามคํานิยามนี้ สําหรับ “ผูร้ ับบํานาญ” ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญไม่ถือ เป็ น
“บุคลากรของรัฐ”
บุคคลทีจ่ ะเบิกค่ าใช้ จ่ายได้
1. ประธานในพิธีเปิ ด-ปิ ด แขกผูม้ ีเกียรติและผูต้ ิดตาม
2. เจ้าหน้าที่
3. วิทยากร
4. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
5. ผูส้ ังเกตการณ์
กรณีส่วนราชการเป็ นผู้จัดการฝึ กอบรม
ต้องได้รับอนุมตั ิโครงการ/หลักสู ตร การฝึ กอบรมจากหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของ
งบประมาณก่อน
การฝึ กอบรมบุคคลภายนอกจัดได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น
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ค่ าใช้ จ่ายในการจัดฝึ กอบรม
ให้ส่วนราชการที่จดั การฝึ กอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมได้ ดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ด-ปิ ด การฝึ กอบรม
3. ค่าวัสดุ เครื่ องเขียนและอุปกรณ์
4. ค่าประกาศนียบัตร
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ งพิมพ์
6. ค่าหนังสื อสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึ กอบรม
9. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
10. ค่ากระเป๋ าหรื อสิ่ งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ไม่เกินใบละ 300 บาท
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ไม่เกินแห่งละ 1,500 บาท
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร
13. ค่าอาหาร
14. ค่าเช่าที่พกั
15. ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายตาม (1) ถึง (9) ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริ ง ตามความจําเป็ น เหมาะสม และประหยัด
ค่าใช้จ่ายตาม (12) ถึง (15) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ
ฝึ กอบรม
ค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ ต้องดาเนินการตามระเบียบพัสดุ ได้ แก่
 ค่าอาหารว่าง – เครื่ องดื่ม
 ค่าอาหาร
 ค่าเช่าที่พกั
หลักฐานการจ่ าย
 ใบเสร็ จรับเงิน
 ใบรับรองการจ่ายเงิน
 ใบสําคัญรับเงิน
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ค่ าสมนาคุณวิทยากร
บรรยาย

ไม่เกิน 1 คน

อภิปราย / สัมมนา

ไม่เกิน 5 คน

เป็ นคณะ
แบ่งกลุ่ม - ฝึ กภาคปฏิบตั ิ
- อภิปราย
- ทํากิจกรรม

ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

***หมายเหตุ ชัว่ โมงการฝึ กอบรมใดมีวทิ ยากรเกินกว่าจํานวนที่กาํ หนด ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
ไม่เกินภายในจํานวนเงินที่จ่ายได้
ตัวอย่าง เชิญวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม” ระยะเวลาตั้งแต่ 9.00-12.00 น. โดย เชิญ
วิทยากรบรรยาย 2 คน ค่าสมนาคุณวิทยากรชัว่ โมงละ 600 บาท การจ่าย ค่าสมนาคุณวิทยากรใน ครั้งนี้ จ่าย
ได้คนละ 900 บาท (600 บาท × 3 ชัว่ โมง ÷2 คน =900 บาท)
ตัวอย่างการฝึ กอบรมโดยจัดในรู ปแบบอภิปราย/สัมมนาเป็ นคณะ ระยะเวลาตั้งแต่ 9.00-12.00 น.เชิญ
วิทยากร 6 คน ค่าสมนาคุณวิทยากรชัว่ โมงละ 600 บาท จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้คนละ 1,500 บาท(600
บาท× 3 ชัว่ โมง × 5 คน ÷6 คน = 1,500 บาท )
ตัวอย่างการฝึ กอบรมโดยมีการแบ่งกลุ่มฝึ กภาคปฏิบตั ิ / แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมมีวทิ ยากรประจํากลุ่ม กลุ่ม ละ
3 คน ค่าสมนาคุณวิทยากรชัว่ โมงละ 600 บาท ฝึ กปฏิบตั ิระยะเวลาตั้งแต่ 13.00 - 16.00 น. จ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรประจํากลุ่มคนละ 1,200 บาท (600 บาท × 3ชัว่ โมง × 2 คน ÷3 คน = 1,200 บาท)
การนับเวลาบรรยาย
• นับตามเวลาที่กาํ หนดในตารางการฝึ กอบรม
• ไม่ตอ้ งหักเวลาที่พกั รับประทานอาหารว่าง
• แต่ละชัว่ โมงการฝึ กอบรมต้องไม่นอ้ ยกว่า 50 นาที
• ชัว่ โมงการอบรมไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่นอ้ ยกว่า 25 นาที ให้เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ ึงหนึ่ง

กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

30

ตัวอย่างตารางการฝึ กอบรมระยะเวลา 9.00-12.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ระยะเวลา
ตั้งแต่ 9.00-12.00 น. รวม 3 ชัว่ โมง โดยไม่ตอ้ งหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม15 นาที ออก

อัตราค่ าสมนาคุณวิทยากร
(ก)วิทยากรทีเ่ ป็ นบุคลากรของรัฐ
การฝึ กอบรมประเภท ก
การฝึ กอบรมประเภท ข การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกินชัว่ โมงละ 800 บาท
ไม่เกินชัว่ โมงละ 600 บาท

(ข)วิทยาทีม่ ิใช่ บุคคลตามข้ อ (ก)
การฝึ กอบรมประเภท ก
การฝึ กอบรมประเภท ข การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกินชัว่ โมงละ 1,600 บาท
ไม่เกินชัว่ โมงละ 1,200 บาท

หมายเหตุ :
 จะจ่ายสู งกว่านี้ ต้องได้รับอนุ มตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน
 วิทยากรสังกัดส่ วนราชการเดียวกับผูจ้ ดั ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ ของหัวหน้าส่ วนราชการ ผูจ้ ดั ที่จะ จ่าย
ได้แต่ไม่เกินอัตราที่กาํ หนด
ค่ าอาหาร
 อยูใ่ นดุลพินิจจะจัดให้ก่อน / ระหว่าง / หลังการฝึ กอบรม
 เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง ไม่เกินอัตราที่กาํ หนด
อัตราค่ าอาหาร
ฝึ กอบรมในสถานที่ของส่ วน
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(บาท/วัน/คน)

ฝึ กอบรมในสถานที่เอกชน

จัดครบทุกมื้อ

จัดไม่ครบมื้อ

จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบมื้อ

การฝึ กอบรมประเภท ก ไม่เกิน 850

ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 850

ไม่เกิน 2,500

การฝึ กอบรมประเภท ข ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 950

ไม่เกิน 2,500

ประเภท
การฝึ กอบรม

ต่างประเทศ

(บาท/วัน/คน)

และการฝึ กอบรม
บุคคลภายนอก
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ค่ าเช่ าทีพ่ กั
 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม การฝึ กอบรมประเภท ข และการฝึ กอบรมบุคคลภายนอก
*** ให้พกั 2 คนต่อห้อง
 ผู้สังเกตการณ์ /เจ้ าหน้ าที่
• ประเภททัว่ ไประดับปฏิบตั ิงาน, ระดับชํานาญงาน, ระดับอาวุโส
• ประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ, ระดับชํานาญการ, ระดับชํานาญการพิเศษ
• ประเภทอํานวยการระดับต้น
*** ให้พกั 2 คนต่อห้อง
•
•
•
•

ประเภททัว่ ไป ระดับทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ
ประเภทอํานวยการ ระดับสู ง
ประเภทบริ หาร ระดับต้น ระดับสู ง
*** จัดให้พกั ห้องพักคนเดียวได้

อัตราค่ าเช่ าทีพ่ กั ในการฝึ กอบรม
ประเภทการฝึ กอบรม
ค่ าเช่ าห้ องพักคนเดียว (บาท/คน/วัน)
1. การฝึ กอบรมประเภท ก
2. การฝึ กอบรมประเภท ข และ

ไม่เกิน 2,400
ไม่เกิน 1,450

ค่ าเช่ าห้ องพักคู่ (บาท/คน/วัน)
ไม่เกิน 1,300
ไม่เกิน 900

การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก
*** ประธาน แขกผูม้ ีเกียรติ ผูต้ ิดตาม และวิทยากร จัดให้พกั ห้องพักคนเดียวหรื อพักคู่ก็ได้ โดยมีการขอ
อนุมตั ิ บุคคลดังกล่าวไว้ในโครงการพร้อมระบุจาํ นวนคนที่ตอ้ งการให้พกั เดี่ยว
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ค่ ายานพาหนะ
• ใช้ยานพาหนะของส่ วนราชการผูจ้ ดั ยืมจากส่ วนราชการอื่น / หน่วยงานอื่น เบิกค่านํ้ามัน
เท่าที่จา่ ยจริ ง
• ใช้ยานพาหนะประจําทาง/เช่าเหมายานพาหนะ ให้จดั ประเภทยานพาหนะ ดังนี้
- การฝึ กอบรมประเภท ก จัดตามสิ ทธิขา้ ราชการ ประเภทบริ หารระดับสู ง ยกเว้น
เครื่ องบินใช้ช้ นั ธุ รกิจ แต่ถา้ เดินทางไม่ได้ให้ใช้ช้ นั หนึ่ง
- การฝึ กอบรมประเภท ข จัดตามสิ ทธิ ขา้ ราชการ ประเภททัว่ ไปชํานาญงาน
- การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก จัดตามสิ ทธิ ขา้ ราชการ ประเภททัว่ ไประดับปฏิบตั ิงาน
เบิกได้ เท่าทีจ่ ่ ายจริง ตามความจาเป็ น และประหยัด
• กรณี เช่าเหมายานพาหนะต้องดําเนินการตามระเบียบพัสดุดว้ ย
• ค่าพาหนะรับจ้างสําหรับวิทยากรกรณี อยูใ่ นท้องที่เดียวกับสถานที่จดั ฝึ กอบรม

กรณีจัดฝึ กอบรมบุคคลภายนอก และส่ วนราชการไม่ จัดอาหาร / ทีพ่ กั / ยานพาหนะ
ให้จ่ายเงินแก่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ดังนี้
ค่ าอาหาร
- ไม่จดั อาหารทั้ง 3 มื้อจ่ายไม่เกิน 240 บาท / วัน / คน
- จัดอาหารให้ 2 มื้อจ่ายไม่เกิน 80 บาท / วัน / คน
- จัดอาหารให้ 1 มื้อจ่ายไม่เกิน 160 บาท / วัน / คน
ค่ าเช่ าทีพ่ กั
- เหมาจ่ายไม่เกิน 500 บาท / วัน /คน
ค่ าพาหนะ
- จ่ายจริ งตามสิ ทธิ ขา้ ราชการประเภททัว่ ไป
- ระดับปฏิบตั ิงาน (ห้ามเบิกค่าโดยสารเครื่ องบิน)
***หมายเหตุ การจัดฝึ กอบรม โดยจัดในลักษณะดูงานอย่างเดียวก็ได้ แต่จดั ได้เฉพาะดูงานในประเทศ เท่านั้น
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ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
• ในการส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมให้ส่วนราชการต้นสังกัดอนุมตั ิเฉพาะผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
เกี่ยวข้องหรื อเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนราชการนั้น ตามจํานวนที่เหมาะสม คํานึงถึงความจําเป็ น
และเหมาะสมในการ ปฏิบตั ิงาน
• ค่าลงทะเบียน เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง
• ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึ กอบรม
- ถ้าค่าลงทะเบียนรวมไว้หมดแล้ว หรื อผูจ้ ดั ออกให้ท้ งั หมดต้องงดเบิก
- ถ้าค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรื อผูจ้ ดั ไม่จดั อาหาร ที่พกั
ยานพาหนะ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น ค่าเช่าที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกตาม
หลักเกณฑ์และอัตราของระเบียบฝึ กอบรม

การคานวณเบีย้ เลีย้ ง กรณีการฝึ กอบรมมีการจัดอาหารหรือจัดให้ บางส่ วน




ให้นบั เวลาตั้งแต่ออกจากที่อยู่ / ที่ทาํ งาน จนกลับถึงที่อยู่ / ที่ทาํ งาน
24 ชัว่ โมงคิดเป็ น 1 วัน หรื อเกินกว่า 12 ชัว่ โมง คิดเป็ น1 วัน
ให้หกั ค่าเบี้ยเลี้ยงที่คาํ นวณได้ม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย

***หมายเหตุ ถ้าผูจ้ ดั การฝึ กอบรม มีการจัดอาหาร ที่พกั ยานพาหนะให้บางส่ วน ในส่ วนที่ผจู้ ดั การ
ฝึ กอบรมไม่ได้ จัดให้ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่การกําหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ยกเว้น ค่าเช่าที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ของระเบียบฝึ กอบรม
กรณีผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมเดินทางไปฝึ กอบรมต่ างประเทศ โดยได้ รับความช่ วยเหลือให้ เบิกค่ าใช้ จ่าย สมทบไม่ เกิน
วงเงินทีไ่ ด้ รับความช่ วยเหลือ ดังนี้

ค่าเครื่ องบิน

ได้รับไป – กลับ: งดเบิก

เที่ยวเดียว : เบิกอีกหนึ่งเที่ยวชั้นเดียวกัน แต่ไม่สูงกว่าสิ ทธิ

ค่าที่พกั

จัดให้ : งดเบิก

ตํ่ากว่าสิ ทธิ : เบิกเพิ่มส่ วนที่ขาด / ไม่เกินสิ ทธิ
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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เบี้ยเลี้ยง
ตํ่ากว่าสิ ทธิ : เบิกเพิ่มส่ วนที่ขาด / ไม่เกินสิ ทธิ
จัดอาหารให้ให้เบิกเหมือนอบรมในประเทศ
ค่าเครื่ องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึ กอบรมต่างประเทศ
เบิกได้เฉพาะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่เป็ นบุคลากรของรัฐ /เจ้าหน้าที่

กรณี จ้ างจัดฝึ กอบรม
• หลักเกณฑ์ / อัตรา ตามที่ระเบียบกําหนด
• วิธีการจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ
• ใช้ใบเสร็ จรับเงินผูร้ ับจ้าง เป็ นหลักฐานการจ่าย
• จ่ายตรงผูร้ ับจ้าง/ผูม้ ีสิทธิ ให้ใช้รายงานในระบบเป็ นหลักฐานการจ่าย
การเทียบตาแหน่ ง
ประธาน แขกผูม้ ีเกียรติ เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผูส้ ังเกตการณ์ ที่มิใช่ บุคลากรของรั ฐ
1. ผูท้ ี่เคยรับราชการมาแล้วเทียบเท่าระดับตําแหน่งครั้งสุ ดท้ายก่อนออกจากราชการ
2. บุคคลที่กระทรวงการคลังเทียบตําแหน่งไว้แล้ว
3. วิทยากร
 วิทยากรในการฝึ กอบรมประเภท ก เทียบเท่า ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสู ง
 วิทยากรในการฝึ กอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝึ กอบรมบุคคลภายนอก เทียบเท่า
ข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น เว้ นแต่ เคยรับราชการมาก่อนให้ใช้ระดับ
ตําแหน่ง ชั้นยศที่สูงกว่าได้
4. นอกเหนื อจากนี้ให้หวั หน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณา โดยยึดหลักของกระทรวงการคลัง
 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมประเภท ก = ไม่เกินสิ ทธิ ขา้ ราชการประเภทบริ หารระดับสู ง
 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมประเภท ข = ไม่เกินสิ ทธิ ขา้ ราชการประเภทอํานวยการระดับต้น
การเบิก จ่ ายค่ าพาหนะ ไป – กลับ ในแต่ ละวัน
ทีอ่ ยู่
ทีพ่ กั
ทีท่ างาน

สถานที่
ฝึ กอบรม

ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้า ส่ วนราชการ / ต้นสังกัด

***หมายเหตุ กรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบได้ ให้หวั หน้าส่ วนราชการขอตกลงกับกระทรวงการคลัง
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่ าจ้ างขั้นต่าและเพิม่ ขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs)
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556)
1. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มการฝึ กอบรมและการประชุม

- อบรม/ประชุม ในสถานที่ราชการ เบิกได้ ไม่ เกิน 35 บาท/มือ้ /คน
- อบรม/ประชุม ในสถานที่เอกชน เบิกได้ ไม่ เกิน 50 บาท/มือ้ /คน
2. ค่าอาหารในการประชุม เบิกได้ ไม่ เกิน 120 บาท/มือ้ /คน
ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากส่ วนราชการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามอัตราที่ขอความร่ วมมือ
ได้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการที่จะพิจารณาเบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็ น เหมาะสมและ
ประหยัด มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ปี 2556 (ตามหนังสื อ
กระทรวงการคลัง ที่ 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556)
1. ค่ าอาหาร
ประเภทการฝึ กอบรม
1. การฝึ กอบรมประเภท ก
2. การฝึ กอบรมประเภท ข

ฝึ กอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ
(บาท/วัน/คน)

ฝึ กอบรมในสถานที่เอกชน (บาท/วัน/
คน)

จัดครบทุกมื้อ

จัดไม่ครบทุกมื้อ

จัดครบทุกมื้อ

จัดไม่ครบทุกมื้อ

ไม่เกิน 850

ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 850

ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 950

ไม่เกิน 700

2. ค่ าเช่ าทีพ่ กั
ประเภทการฝึ กอบรม
1. การฝึ กอบรมประเภท ก
2. การฝึ กอบรมประเภท ข

ค่าเช่าห้องพักคู่ (บาท/วัน/คน)

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว (บาท/วัน/คน)
ไม่เกิน 2,400
ไม่เกิน 1,450

ไม่เกิน 1,300
ไม่เกิน 900
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ค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน
ค่ าใช้ จ่ายในการจัดงาน หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ หรื อ ตามนโยบายของ
ทาง ราชการ เช่น การจัดงานคล้ายวันสถาปนาของส่ วนราชการ การจัดงานนิทรรศการ การจัดงานแถลงข่าว
การจัด ประกวดหรื อแข่งขัน หรื อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น โดยให้หวั หน้าส่ วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ พิจารณา อนุมตั ิการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ งตามความจําเป็ น เหมาะสมและประหยัด เช่น
 ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
 ค่ารับรองแขกที่ส่วนราชการเชิ ญมาร่ วมงาน
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้อง
 ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน
 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด หรื อ แข่งขันต่าง ๆ
 ค่าจ้างเหมาจัดงานนิ ทรรศการ ค่าจ้างเหมาจัดบอร์ ดนิ ทรรศการ
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
 อื่น ๆ
กรณีส่วนราชการประสงค์ จะจ้ างดาเนินการ
ให้ดาํ เนินการได้ปฏิบตั ิตามระเบียบพัสดุ โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของ งบประมาณ
หรื อผูไ้ ด้รับมอบอํานาจโดยให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินของผูร้ ับจ้างในการจัดงานเป็ นหลักฐานการจ่าย
กรณีส่วนราชการทีจ่ ัดงานจัดอาหาร ทีพ่ กั หรือยานพาหนะ ให้แก่ ประธานในพิธี แขกผูม้ ีเกียรติ ผูต้ ิดตาม
เจ้าหน้าที่หรื อผูเ้ ข้าร่ วมงาน
• การจัดอาหาร ให้ส่วนราชการที่จดั งานเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ที่กาํ หนด
• การจัดทีพ่ กั ให้ส่วนราชการที่จดั งานเบิกจ่ายค่าเช่าที่พกั ได้เท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พกั
ที่ กําหนด
• การจัดยานพาหนะ ให้ส่วนราชการที่จดั งานเบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินสิ ทธิที่
กําหนด

กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

37

กรณีส่วนราชการทีจ่ ัดงานไม่ จัดอาหาร ทีพ่ กั หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้ บางส่ วน
 ให้ส่วนราชการผูจ้ ดั งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรื อส่ วนที่ขาดให้แก่ ประธานในพิธีเปิ ด
หรื อพิธีปิด การจัดงานแขกผูม้ ีเกียรติ และผูต้ ิดตาม/เจ้าหน้าที่/วิทยากร/ผูเ้ ข้าร่ วมงานและผู ้
สังเกตการณ์
 หากผูเ้ ข้าร่ วมงานและผูส้ ังเกตการณ์เป็ นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตาม
หลักเกณฑ์และ วิธีการที่กาํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ยกเว้น ค่ าเช่ าพักให้ เบิกเท่าที่จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์ และอัตราทีก่ าหนดในระเบียบ
ฝึ กอบรมฯ
หมายเหตุ 1. ให้ส่วนราชการต้นสังกัด พิจารณาการส่ งบุคลากรเข้าร่ วมงาน เฉพาะผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องหรื อเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนราชการตามจํานวน ที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความจําเป็ น และ
เหมาะสมใน การปฏิบตั ิงาน
2. ถ้าผูจ้ ดั มีการจัดอาหาร ที่พกั ยานพาหนะให้บางส่ วน ในส่ วนที่ผจู ้ ดั ไม่ได้จดั ให้ ให้เบิกจ่าย
จากต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่การกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ยกเว้น ค่าเช่าที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกตามหลักเกณฑ์และอัตราของระเบียบฝึ กอบรม

กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

38

ค่าใช้ จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ
“การประชุ มระหว่ างประเทศ”: การประชุม สัมมนาระหว่างประเทศที่ส่วนราชการหรื อหน่วยงาน ของรัฐ
รัฐบาลต่างประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศจัดหรื อจัดร่ วมกันในประเทศไทยโดยมีผแู ้ ทนจากสอง
ประเทศขึ้นไปเข้าร่ วมประชุ มหรื อสัมมนา
“เจ้ าหน้ าที่”: บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานรวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้ง ให้
ปฏิบตั ิงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
“เจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบัติงานลักษณะพิเศษ”: บุคคลซึ่ งมิได้เป็ นบุคลากรของรัฐและได้รับแต่งตั้งจาก
หัวหน้าส่ วนราชการผูจ้ ดั การประชุมระหว่างประเทศให้ปฏิบตั ิงานเช่น พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานบันทึก
ข้อมูล พนักงานแปล ล่าม และผูจ้ ดบันทึกสรุ ปประเด็นในการประชุมระหว่างประเทศ เป็ นต้น
“ผู้แทน”: ผูแ้ ทนประเทศไทย และที่ปรึ กษาของผูแ้ ทนดังกล่าวซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี หรื อได้รับอนุ มตั ิจากรัฐมนตรี เจ้าสังกัด ประธานรัฐสภา หัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการของข้าราชการแต่ละ
ประเภท แล้วแต่กรณี
“ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม”: ผูแ้ ทน และ ผูแ้ ทนของต่างประเทศที่เข้าร่ วมการประชุมระหว่างประเทศ
บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ได้แก่
1. ประธานในพิธีเปิ ด – ปิ ดการประชุม แขกผูม้ ีเกียรติและผูต้ ิดตาม
2. เจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานลักษณะพิเศษ
4. วิทยากร
5. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ค่ าใช้ จ่ายของส่ วนราชการผู้จัด
ค่าใช้จ่ายก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมระหว่างประเทศเบิกเท่าที่จ่ายจริ งตามความจําเป็ น
เหมาะสมและประหยัด
ยกเว้น ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ เบิกตามที่ระเบียบกําหนด
ค่ าอาหาร ค่ าทีพ่ กั ค่ าพาหนะ
 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นบุคคลระดับรัฐมนตรี หรื อสมาชิกรัฐสภาขึ้นไป ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง อยูใ่ น
ดุลยพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณ
 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นบุคคลอื่นให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินอัตรา ดังนี้
• ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม - จัดครบทุกมื้อ 1,200 บาท / คน / วัน
- จัดไม่ครบทุกมื้อ 800 บาท / คน / วัน
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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• ค่าเช่าที่พกั ไม่เกินคนละ 2,000 บาท / วัน
• ค่าพาหนะเบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง ตามความจําเป็ นและเหมาะสมอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้า
ส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณ

หลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าสมนาคุณวิทยากร
บรรยาย

ไม่เกิน 1 คน

อภิปราย / สัมมนาเป็ นคณะ

ไม่เกิน 5 คน

แบ่งกลุ่ม - ฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิ
- อภิปราย
- ทํากิจกรรม

ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

***หมายเหตุ วิทยากรเกินที่กาํ หนดให้เฉลี่ยจ่าย
ค่ าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่
เจ้าหน้าที่ : ได้รับเงินรางวัลเฉพาะวันที่มาปฏิบตั ิงานคนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานลักษณะพิเศษ : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะวันที่ปฏิบตั ิ งานตามหลักเกณฑ์
และ อัตราที่หวั หน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณกําหนด




ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ าร่ วมประชุ มระหว่ างประเทศ
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งตามที่ผจู ้ ดั การประชุมเรี ยกเก็บ
2.
กรณี ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนี ยม รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พกั หรื อค่าพาหนะไว้ท้ งั หมดหรื อผูจ้ ดั การ
ประชุ มออกค่าใช้จ่ายเป็ นค่าอาหาร ที่พกั หรื อพาหนะให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมดให้งดเบิก
3.
กรณี ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ที่พกั หรื อพาหนะหรื อผูจ้ ดั การประชุมไม่ออกค่าอาหารที่พกั
หรื อ พาหนะหรื อออกให้บางส่ วน ให้เบิกส่ วนที่ขาด (ไม่ออกให้) ดังนี้
• ค่าอาหารเครื่ องดื่ม
ไม่จดั ให้ 3 มื้อ ไม่เกิน 1,200 บาท /วัน /คน
ไม่จดั ให้บางมื้อ ไม่เกิน 800 บาท /วัน /คน
• ค่าเช่าที่พกั ไม่เกิน 2,000 บาท / วัน / คน
• ค่าพาหนะ ให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริ งโดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ
เว้นแต่ การประชุมที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นระดับรัฐมนตรี ฯ เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เท่าที่จ่ายจริ งกรณี ได้รับ
ความช่วยเหลือในการจัดประชุมระหว่างประเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้เฉพาะส่ วนที่ขาด ตามระเบียบ
1.
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การจ้ างจัดการประชุมระหว่างประเทศ
1. อยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณ
2. วิธีการจัดจ้างทําตามระเบียบพัสดุ
3. ใช้ใบเสร็ จรับเงินของผูร้ ับจ้างเป็ นหลักฐานการจ่าย
***หมายเหตุ การจ่ายตรงผูร้ ับจ้าง/ผูม้ ีสิทธิ ให้ใช้รายงานในระบบเป็ นหลักฐานการจ่าย
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมของส่ วนราชการ
1. โครงการหรื อหลักสู ตรที่ได้รับการอนุมตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2. หนังสื ออนุมตั ิจดั อบรม
3. หนังสื ออนุมตั ิให้เดินทางไปจัดฝึ กอบรม (ถ้ามี)
4. รายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม ตารางการอบรม
5. หนังสื อหรื อสําเนาเชิญวิทยากร กรณี วทิ ยากรอื่นมาแทนให้แนบหลักฐานการมอบหมาย
6. ค่าตอบแทนวิทยากร ให้ใช้ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร
7. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) (ถ้ามี)
8. ใบเสร็ จรับเงิน ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
- ค่าพาหนะเดินทาง กรณี ไม่สามารถเรี ยกใบเสร็ จรับเงินได้ ให้ใช้ใบรับรองแทน
ใบเสร็ จรับเงิน (แบบ บก.111)
- ค่าพาหนะรับจ้างของวิทยากรให้ใช้ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร
- การซื้ อการจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบพัสดุ
9. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ *** ใบเสร็จรับเงิน ต้องมีรายละเอียดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยูห่ รื อที่ทาํ การของผูร้ ับเงิน
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายละเอียดแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
- จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน
- ใบเสร็ จรับเงินเป็ นภาษาต่างประเทศให้มีคาํ แปลเป็ นภาษาไทยด้วย
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ใบสาคัญรับเงิน
สาหรับวิทยากร
ชื่อส่ วนราชการผูจ้ ดั ฝึ กอบรม.....................................................................................................
โครงการ/หลักสู ตร.......................................................................................................................
วันที่................เดือน........................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า............................................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่...............................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
ได้รับเงินจาก......................................................................................................................ดังรายการต่อไปนี้

รายการ

จานวนเงิน

บาท
จํานวนเงิน (.......................................................................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................................ผูร้ ับเงิน
(..............................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(..............................................................................)

กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบใบสาคัญรับเงินค่ าใช้ จ่ายสาหรับบุคคลภายนอกบุคคลภายนอก
ชื่อส่ วนราชการผูจ้ ดั ฝึ กอบรม ......................................................... โครงการ/หลักสู ตร……………………………………..
วันที่.....................เดือน.................................พ.ศ.....................ถึงวันที่...............เดือน..............................พ.ศ.......................
จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม/ผูส้ ังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้ น.................คน ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม / สังเกตการณ์ ได้รับเงิน
จากกรม/กอง............................ กระทรวง ...............................ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ลงชื่อ.................................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
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ที่ …………………………………………………………
(ส่ วนราชการเป็ นผูใ้ ห้)

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่.......เดือน.......................................พ.ศ................
ข้าพเจ้า.............................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่................หมู่ที่..........
ถนน..............................................ตําบล........................................... อําเภอ.......................................
จังหวัด……………………ได้รับเงินจาก ……………………..…………ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวน

บาท

จํานวนเงิน ( ………………………………………………………..)
( ลงชื่อ ).............................................................ผูร้ ับเงิน
( ……………….………..……………………..)

( ลงชื่อ )..................................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(………………………..………..…….....)
ตําแหน่ง…………………………….………
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หมายถึง เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจําลูกจ้างชัว่ คราว ที่ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ปกตินอกเวลาราชการ
ทั้งในและนอกที่ต้ งั สํานักงาน หรื อลักษณะงานเป็ นผลัดหรื อกะและได้ปฏิบตั ิงานนอกผลัดหรื อกะของ
ตน โดยจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน
เงินตอบแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ขา้ ราชการที่ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ปกติ โดย
ลักษณะงาน ส่ วนใหญ่ตอ้ งปฏิบตั ิงานในที่ต้ งั สํานักงานและได้ปฏิบตั ิงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้ งั
สํานักงาน หรื อ โดยลักษณะ งานส่ วนใหญ่ตอ้ งปฏิบตั ิงานนอกที่ต้ งั สํานักงานและได้ปฏิบตั ิงานนั้นนอก
เวลาราชการนอกที่ต้ งั สํานักงาน และหรื อ โดยลักษณะงานปกติตอ้ งปฏิบตั ิงานในลักษณะเป็ นผลัดหรื อ
กะและได้ปฏิบตั ิงานนั้น นอกผลัดหรื อกะ ของตนต้อง ได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของ
งบประมาณก่อนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการโดยให้พิจารณา เฉพาะช่วงเวลาที่จาํ เป็ น และให้
คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน
กรณี ที่มีราชการจําเป็ นเร่ งด่วนต้องปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ โดยยังไม่ได้รับอนุมตั ิให้
ขออนุมตั ิจาก ผูม้ ีอาํ นาจโดยไม่ชกั ช้า และให้แจ้งเหตุแห่งความจํา เป็ นที่ไม่อาจขออนุมตั ิก่อนได้
ข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทาง ไปราชการไม่มีสิทธิ ได้รับเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ เว้นแต่ ได้รับ
อนุมตั ิให้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการก่อน การเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็ จสิ้ นและกลับ
ถึงที่ต้ งั สํานักงานในวันใด หากจําเป็ นต้องปฏิบตั ิงาน นอกเวลาราชการในวันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได้
กรณี มีความจําเป็ นต้องปฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็ นครั้งคราวหรื อ
เป็ นไปตาม นโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบตั ิ โดยมีกาํ หนดระยะเวลาแน่นอนและมี
ลักษณะเร่ งด่วน เพื่อมิให้ เกิดความเสี ยหายแก่ราชการหรื อประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่ วนราชการอาจ
สั่งการให้ปฏิบตั ิงานนอกเวลา ราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิ เบิกเงินตอบแทนเป็ นรายครั้งไม่เกินครั้ง
ละ 7 ชัว่ โมง ในอัตรา ชัว่ โมง ละ 60 บาท การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวัน
เดียวกันให้นบั เวลาปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการทุก ช่วงเวลารวมกันเพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น
การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสําหรับการ
ปฏิบตั ิงาน นั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว
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การขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการเบิกจ่ ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
ผู้ทสี่ ามารถเบิกจ่ ายได้
- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจํา / ลูกจ้างชัว่ คราวจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร
- พนักงานราชการ
- ผูร้ ับจ้างจากการจ้างเหมาบริ การ (ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง)
หลักเกณฑ์ การจ่ าย
- จ่ายตอบแทนการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ปกตินอกเวลาราชการ
- ต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณ ก่อน
- กรณี มีราชการจําเป็ นเร่ งด่วนต้องปฏิบตั ิงานนอกเวลา โดยไม่ได้รับอนุมตั ิ ให้รีบขออนุ มตั ิโดยไม่ชกั ช้า
ลักษณะงานนอกเวลาราชการ
ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานในสํานักงาน
ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานนอกที่ต้ งั สํานักงาน
ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานเป็ นผลัด / กะ

นอกเวลาราชการในสํานักงาน
นอกเวลาราชการนอกที่ต้ งั สํานักงาน
นอกเวลานอกผลัด / กะ

เวลาราชการ : 08.30 น. - 16.30 น. ของวันทําการหรื อที่ส่วนราชการกําหนดเป็ นผลัด/กะ หรื อเป็ นอย่างอื่น
วันทาการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ หรื อที่ส่วนราชการกําหนดเป็ นอย่างอื่น
วันหยุดราชการ : วันเสาร์ – วันอาทิตย์หรื อที่ส่วนราชการกําหนดเป็ นอย่างอื่น และวันหยุดราชการ
ประจําปี / พิเศษอื่นๆ
การปฏิบัติงานเป็ นผลัด / กะ : ปฏิบตั ิงานประจําตามหน้าที่ที่ผลัดเปลี่ยนตลอด 24 ชม. แต่ละผลัด / กะ
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 8 ชม. (รวมเวลาหยุดพัก)
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อัตราค่ าตอบแทน
1. นอกเวลาราชการในวันทํา การ
 ชัว่ โมงละ 50 บาท ไม่เกิน 4 ชัว่ โมง
2. นอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ
 ชัว่ โมงละ 60 บาท ไม่เกิน 7 ชัว่ โมง
3. กรณี พิเศษ (เร่ งด่วน) ไม่ใช่งานประจําของข้าราชการผูน้ ้ นั
 ชัว่ โมงละ 60 บาท ไม่เกินครั้งละ 7 ชัว่ โมง
4. ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาในวันเดียวกันให้นบั รวมกันได้
5. ถ้าได้รับค่าตอบแทนอื่นจากการทํางานนอกเวลา ให้เบิกได้ทางเดียว
*** กรณี เดินทางไปราชการในช่วงที่มีคาํ สัง่ ให้อยูป่ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการเมื่อกลับถึงที่ต้ งั และได้อยู่
ปฏิบตั ิงาน นอกเวลาในวันนั้น เบิกเงินตอบแทนได้
กรณีทเี่ บิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ ได้
1. อยูเ่ วรรักษาการณ์ สถานที่ราชการ
2. ปฏิบตั ิงานไม่เต็มจํานวนชัว่ โมง
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. กรณี มีผปู ้ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการร่ วมกันหลายคน ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ ับรอง การ
ปฏิบตั ิงาน หากเป็ นการปฏิบตั ิงานเพียงลําพังคนเดียว ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานนั้นเป็ นผูร้ ับรอง
2. ให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่เสร็ จสิ้ น
การปฏิบตั ิงาน

เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. หนังสื อขออนุมตั ิให้เจ้าหน้าที่อยูป่ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
2. หลักฐานการลงลายมือชื่อการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
3. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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ตัวอย่าง
คาถาม ลูกจ้างและพนักงานราชการ เมื่อได้รับคาสั่งให้อยูป่ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการจะมีสิทธิ
ได้รับ ค่าตอบแทนหรื อไม่
คาตอบ ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราวที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน การ
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่ วนราชการ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ สานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงาน ราชการ
เรื่ อง ค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3)
คาถาม ผูม้ ีสิทธิ ได้ถึงแก่กรรม มีค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการค้างจ่ายอยู่ จะสามารถ
จ่ายให้กบั ผูใ้ ดได้บา้ ง และต้องมีหลักฐานใดประกอบการเบิกจ่าย
คาตอบ สิ ทธิในการรับเงินที่มีอยูก่ ่อนตาย ถือว่าเป็ นมรดกของผูต้ ายตกทอดแก่ทายาท ตามนัย ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก ผูท้ ี่มีสิทธิ รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน นอกเวลา
ราชการค้างจ่ายจึงได้แก่ทายาทแห่งกองมรดก ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว สาหรับ หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายนั้น หากผูข้ อรับเป็ นผูจ้ ดั การมรดก ได้แก่ หนังสื อที่แสดงถึงการแต่งตั้ง นั้น หากผู ้
ขอรับเป็ นผูจ้ ดั การมรดก ได้แก่ หนังสื อที่แสดงถึงการแต่งตั้งนั้น หากเป็ นผูร้ ับพินยั กรรม ได้แก่
พินยั กรรมนั้น และถ้าเป็ นทายาทโดยธรรมให้อนุ โลมใช้หลักฐานตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับ และการจ่ายบาเหน็จข้าราชการ กรณี ขอรับบาเหน็จตกทอด กรณี
ข้าราชการตาย
คาถาม ส่ วนราชการจะอนุมตั ิให้อยูป่ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการยืมเงินทดรองราชการเป็ น
ค่าตอบแทน การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการล่วงหน้า ในแต่ละคราวที่มีคาสั่งให้อยูป่ ฏิบตั ิงานได้หรื อไม่
คาตอบ ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานใด ๆ นั้น กาหนดขึ้นเพื่อเป็ นการตอบแทนการปฏิบตั ิงานในเรื่ อง
ต่าง ๆ การจะเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ จึงต้องเป็ นกรณี ที่ได้มีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้แล้ว การให้ยมื เงินทดรองราชการเพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนล่วงหน้าให้กบั ข้าราชการที่ได้รับ
คาสั่งให้อยูป่ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการแต่ยงั มิได้ปฏิบตั ิงานให้ทางราชการ จึงไม่สามารถกระทาได้
คาถาม การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานอกเวลาราชการปกติจะจ่ายน้อยกว่าอัตราที่
กระทรวงการคลังกาหนดได้หรื อไม่
คาตอบ จะต้องจ่ายในอัตราชัว่ โมงละ 50 บาท และไม่เกินวันละ 4 ชัว่ โมง ในการปฏิบตั ิงาน นอกเวลา
ราชการปกติในวันทาการและจ่ายในอัตราชัว่ โมงละ 60 บาท ไม่เกินวันละ 7 ชัว่ โมง ในการปฏิบตั ิงาน
ในวันหยุดราชการ โดยต้องจ่ายในอัตราที่กฎหมายกาหนด จะจ่ายน้อยกว่าไม่ได้ แต่จานวนชัว่ โมงอาจ
ปฏิบตั ิงานน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดได้
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คาถาม กรณี ขออนุญาตพนักงานขับรถ ขับรถไปส่ งที่สุพรรณบุรีในวันหยุดราชการ เวลา 9.00 น.
แต่ พนักงานขับรถไม่ได้อยูพ่ กั ค้างด้วย ไปส่ งแล้วกลับ ส่ วนราชการในวันเดียวกันกลับถึงบ้านพัก เวลา
15.00 น. กรณี เช่นนี้จะเบิกจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการปกติหรื อเบิกจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
คาตอบ กรณี ดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ หากเป็ นการขออนุ ญาตเดินทางไปราชการ พนักงานขับรถจะไม่
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้เลย เพราะค่ารถรับจ้างก็เบิกไม่ได้ ไม่เกิดสิ ทธิ เวลาในการคานวณค่าเบี้ย
เลี้ยงก็ไม่เกิน 6 ชัว่ โมง แต่โดยความเป็ นจริ ง พนักงานขับรถได้ออกไปปฏิบตั ิงานแล้วและถือว่าการขับ
รถเป็ นการปฏิบตั ิงานปกติของพนักงานขับรถ ดังนั้น หากมีการปฏิบตั ิงานในช่วงวันหยุด ซึ่ งเป็ นการ
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการปกติ ก็ชอบที่จะเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานอกเวลาราชการปกติได้ แต่
จะต้องได้รับคาสั่งอนุ ญาตให้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการปกติจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อน
คาถาม ข้าราชการไม่ได้มาปฏิบตั ิงานเป็ นเวลา 3 วัน แต่มีการลงชื่อปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ปกติ ทั้ง 3 วัน ดังกล่าว และไม่ได้ทางานตามที่ลงชื่อไว้ ผิดวินยั หรื อไม่ และจะเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการปกติได้หรื อไม่
คาตอบ การไม่มาปฏิบตั ิงานอาจมีความผิดฐานไม่ต้ งั ใจปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามมาตรา 81 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 และการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอก เวลา
ราชการ โดยไม่ได้มีการปฏิบตั ิงานจริ ง อาจผิดฐานรายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา และฐานประพฤติ ชัว่
ตามมาตรา 83 (1) และมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551

**************************************
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การจัดซื้อจัดจ้ าง
การจัดซื้อจัดจ้ างกระทาได้ 6 วิธี คือ
1. การจัดซื้อหรือการจ้ างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาไม่เกิน
100,000 บาท
2. การซื้อหรือการจ้ างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาเกิน 100,000 บาท
แต่ไม่ เกิน 200,000 บาท
3. การซื้อหรือการจ้ างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาเกิน
2,000,000 บาท
*** การแบ่งซื้ อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินตํ่ากว่าที่กาํ หนด
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรื อเพื่อให้อาํ นาจสั่งซื้ อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทํามิได้
4. วิธีพเิ ศษ
 การซื้อโดยวิธีพเิ ศษ ได้แก่ การซื้ อครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้ เฉพาะ
กรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
• เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารราชการ ส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการ
บริ หารส่ วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรื อหน่วยงานของต่างประเทศ
• เป็ นพัสดุที่ตอ้ งซื้ อเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหายแก่ราชการ
• เป็ นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
• เป็ นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จาํ เป็ น หรื อเร่ งด่วนหรื อเพื่อประโยชน์
ของส่ วน ราชการ และจําเป็ นต้องซื้ อเพิ่ม (Repeat Order)
• เป็ นพัสดุที่จาํ เป็ นต้องซื้ อโดยตรงจากต่างประเทศหรื อดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ
• เป็ นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรื อมีขอ้ จํากัดทางเทคนิคที่จาํ เป็ นต้องระบุยหี่ อ้ เป็ น
การ เฉพาะ ซึ่ งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรื อยารักษาโรคที่ไม่ตอ้ ง
จัดซื้ อตามชื่ อ สามัญในบัญชี หลักแห่งชาติ
• เป็ นพัสดุที่เป็ นที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้างซึ่ งจําเป็ นต้องซื้ อเฉพาะแห่ง
• เป็ นพัสดุที่ได้ดาํ เนินการซื้ อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
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 การจ้ างโดยวิธีพเิ ศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้
เฉพาะกรณี หนึ่งกรณี ใด ดังต่อไปนี้
• เป็ นงานที่ตอ้ งจ้างช่างผูม้ ีฝีมือโดยเฉพาะ หรื อผูม้ ีความชํานาญเป็ นพิเศษ
• เป็ นงานจ้างซ่ อมพัสดุที่จาํ เป็ นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุ ดเสี ยหาย เสี ยก่อนจึงจะ
ประมาณค่า ซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่ องจักร เครื่ องมือกล เครื่ องยนต์ เครื่ องไฟฟ้ า หรื อ
เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
• เป็ นงานที่ตอ้ งกระทําโดยเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหายแก่ราชการ
• เป็ นงานที่ตอ้ งปกปิ ดเป็ นความลับของทางราชการ
• เป็ นงานที่จาํ เป็ นต้องการจ้างเพิม่ ในสถานการณ์ที่จาํ เป็ น หรื อเร่ งด่วนหรื อเพื่อประโยชน์
ของส่ วน ราชการ และจําเป็ นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order) .
• เป็ นงานที่ได้ดาํ เนิ นการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
5. การซื้อหรือการจ้ างโดยวิธีกรณีพเิ ศษ ได้แก่ การซื้ อหรื อการจ้างจากส่ วนราชการหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่ายงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็ นราชการ บริ หารส่ วนท้องถิ่น หรื อรัฐวิสาหกิจ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
• เป็ นผูผ้ ลิตพัสดุหรื อทํางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ซ้ื อหรื อจ้าง
• มีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี กาํ หนดให้ซ้ื อหรื อจ้าง และกรณี น้ ีให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่
มีกฎหมาย หรื อมติคณะรัฐมนตรี กาํ หนดด้วย
6. วิธีประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ได้แก่ การจัดหาพัสดุของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและ
หน่วยงานอื่น ของรัฐที่อยูใ่ นสังกัดการบังคับบัญชา หรื อการกํากับดูแลของฝ่ ายบริ หารตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หาร ราชการแผ่นดิน หรื อกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ที่กิจกรรม โครงการ
หรื อการก่อสร้าง มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
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เอกสารประกอบการขอเบิก การจัดซื้อจัดจ้ าง โดยวิธีตกลงราคา
1. หนังสื อขออนุมตั ิในหลักการก่อนการจัดซื้ อ/จัดจ้าง พร้อมกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. ใบเสนอราคาซื้ อ/จ้าง
3. รายงานการจัดซื้ อจัดจ้าง
4. ใบสั่งซื้ อ/จ้าง
5. ใบส่ งของ ใบแจ้งหนี้ และใบกํากับภาษี
6. ใบตรวจรับของคณะกรรมการ
7. ใบโครงการและร่ างสัญญาในระบบ e-GP
8. ใบสั่งซื้ อ/จ้าง (บส 01) ในระบบ GFMIS
9. บันทึกขออนุมตั ิเบิกจ่าย
เอกสารประกอบการขอเบิก การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา
1. บันทึกอนุมตั ิในหลักการ (ประกอบด้วยแผนเงินบํารุ ง, หรื อแผนเงินงบประมาณ)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
3. ขออนุมตั ิใช้รายละเอียด
4. รายงานการขอซื้ อ
• แต่งตั้งคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5. ประกาศสอบราคาซื้ อ
6. บัญชีรายชื่อผูม้ าขอรับเอกสารสอบราคา
7. รายงานการรับซองเอกสารสอบราคา
8. รายงานผลการเปิ ดซอง
9. ใบเปรี ยบเทียบราคา
10. บันทึกขออนุมตั ิจดั ซื้ อ
11. เอกสารบริ ษทั ห้าง ร้าน ที่มายืน่ ซองทั้งหมด
12. หนังสื อเรี ยกทําสัญญา
13. สัญญาซื้ อขาย
14. หนังสื อคํ้าประกันสัญญา หรื อ ใบเสร็ จรับเงินคํ้าประกันสัญญา
15. หนังสื อยืนยันความสมบูรณ์ของหนังสื อคํ้าประกันสัญญา
16. ใบส่ งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกํากับภาษี
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17. ใบตรวจรับ
18. ใบโครงการในระบบ e-GP
19. ใบสั่งซื้ อ (บส 01) ในระบบ GFMIS
20. บันทึกขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน
เอกสารประกอบการขอเบิก การจัดจ้ างโดยวิธีสอบราคา
1. บันทึกอนุมตั ิในหลักการ (ประกอบด้วยแผนเงินบํารุ ง, หรื อแผนเงินงบประมาณ)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
3. เอกสารที่มาของแบบก่อสร้างหรื อปรับปรุ ง เช่น หนังสื อกองแบบแผน หนังสื อสํานักโยธาธิการ
4. ขออนุมตั ิใช้ราคากลาง
5. รายงานการขอจ้าง
• แต่งตั้งคณะกรรมการชี้สถานที่
• แต่งตั้งคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• แต่งตั้งผูค้ วบคุมงาน
6. ประกาศสอบราคาจ้าง
7. บัญชีรายชื่อผูม้ าขอรับเอกสารสอบราคา
8. บัญชีรายชื่อผูม้ าดูสถานที่
9. รายงานผลการชี้สถานที่
10. รายงานการรับซองเอกสารสอบราคา
11. รายงานผลการเปิ ดซอง
12. ใบเปรี ยบเทียบราคา
13. บันทึกขออนุมตั ิจดั จ้าง
14. เอกสารบริ ษทั ห้าง ร้าน ที่มายืน่ ซองทั้งหมด
15. หนังสื อเรี ยกทําสัญญา
16. สัญญาจ้าง
17. หนังสื อคํ้าประกันสัญญา หรื อ ใบเสร็ จรับเงินคํ้าประกันสัญญา
18. หนังสื อยืนยันความสมบูรณ์ของหนังสื อคํ้าประกันสัญญา
19. หนังสื อส่ งมอบงาน ใบส่ งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกํากับภาษี
20. ใบตรวจรับ
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21. ใบโครงการในระบบ e-GP
22. ใบสั่งซื้ อ (บส 01) ในระบบ GFMIS
23. บันทึกขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน
การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
1. บันทึกอนุมตั ิหลักการ (ประกอบด้วยแผนเงินบํารุ ง, หรื อแผนเงินงบประมาณ)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
3. ขออนุมตั ิใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
4. รายงานการขอซื้ อ
• แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
• แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุ
5. ประกาศประกวดราคาซื้ อ
6. บัญชีรายชื่อผูม้ ารับเอกสารประกวดราคา
7. บัญชีรายชื่อผูม้ ายืน่ ซองประกวดราคา
8. รายงานผลการรับซอง
9. รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา
10. ใบเปรี ยบเทียบราคา
11. บันทึกขออนุมตั ิจดั ซื้ อ
12. เอกสารที่บริ ษทั ห้าง ร้าน ยืน่ ทั้งหมด
13. หนังสื อเรี ยกทําสัญญา
14. สัญญาซื้ อขาย
15. หนังสื อคํ้าประกันสัญญา หรื อใบเสร็ จรับเงินค้ าประกันสัญญา
16. หนังสื อยืนยันความสมบูรณ์หนังสื อคํ้าประกัน
17. หนังสื อส่ งมอบงาน ใบส่ งของ ใบกํากับภาษี ใบแจ้งหนี้
18. ใบตรวจรับ
19. ใบโครงการในระบบ e-GP
20. ใบสั่งซื้ อ (บส 01) ในระบบ GFMIS
21. บันทึกขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน

กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

54

การจัดจ้ างโดยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
1. บันทึกอนุมตั ิหลักการ (ประกอบด้วยแผนเงินบํารุ ง, หรื อแผนเงินงบประมาณ)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
3. เอกสารที่มาของแบบก่อสร้างหรื อปรับปรุ งเช่น หนังสื อกองแบบแผน หนังสื อสํานักโยธาธิการ
4. ขออนุมตั ิใช้ราคากลาง
5. รายงานการขอจ้าง
• แต่งตั้งคณะกรรมการชี้สถานที่
• แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
• แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
• แต่งตั้งผูค้ วบคุมงาน
• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
6. ประกาศประกวดราคาจ้าง
7. บัญชีรายชื่อผูม้ ารับเอกสารประกวดราคา
8. บัญชีรายชื่อผูม้ าชี้สถานที่
9. รายงานผลการชี้สถานที่
10. บัญชีรายชื่อผูย้ นื่ ซองประกวดราคา
11. รายงานผลการรับซอง
12. รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา
13. ใบเปรี ยบเทียบราคา
14. บันทึกขออนุมตั ิจดั จ้าง
15. เอกสารที่บริ ษทั ห้าง ร้าน ยืน่ ทั้งหมด
16. หนังสื อเรี ยกทําสัญญา
17. สัญญาจ้าง
18. หนังสื อคํ้าประกันสัญญา หรื อใบเสร็ จรับเงินคํ้าประกันสัญญา
19. หนังสื อยืนยันความสมบูรณ์หนังสื อคํ้าประกัน
20. หนังสื อส่ งมอบงาน ใบส่ งของ ใบกํากับภาษี ใบแจ้งหนี้
21. ใบตรวจรับ
22. ใบโครงการในระบบ e-GP
23. ใบสั่งซื้ อ (บส 01) ในระบบ GFMIS 24. บันทึกขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน
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การจัดจ้ างโดยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ ด้ วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
1. บันทึกอนุมตั ิหลักการ (ประกอบด้วยแผนเงินบํารุ ง, หรื อแผนเงินงบประมาณ)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
3. เอกสารที่มาของแบบก่อสร้างหรื อปรับปรุ งและราคากลาง เช่นหนังสื อกองแบบแผนหนังสื อสํานักโยธาธิการ
4. ขออนุมตั ิใช้ราคากลาง
5. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่ างขอบเขตของงานและร่ างเอกสารประกวดราคาจ้าง
• ร่ างขอบเขตของงาน
• งวดงาน-งวดเงิน, ใบแจ้งปริ มาณงานหรื อบัญชีรายการก่อสร้าง
• ร่ างเอกสารประกวดราคาจ้าง
6. ขออนุมตั ิเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานและร่ างเอกสารประกวดราคาจ้าง
7. รายงานผลการเผยแพร่ ขอบเขตของงานและร่ างเอกสารประกวดราคาจ้าง
• ใบหน้าเว็บกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานที่จดั จ้าง ที่ลงเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานฯ
8. ขออนุมตั ิใช้ร่างขอบเขตของงานและร่ างเอกสารประกวดราคาจ้าง
9. รายงานการขอซื้ อ
• แต่งตั้งคณะกรรมการชี้สถานที่
• แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
• ใบเสนอราคาตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
10. ประกาศประกวดราคาจ้าง
11. หนังสื อเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 ฉบับ
• ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
• กรมประชาสัมพันธ์
• องค์การสื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
• ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา
• สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย
• บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ศูนย์รวมข่าวธุ รกิจ
12. บัญชีรายการหลักประกันซอง
13. รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
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14. แบบ บก.004-1 (แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น), แบบ บก.005 (แบบแจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ เสนอราคาเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา), แบบ บก.021 (แบบแจ้งข้อมูลเพื่อให้ผู้
บริ การ ตลาดกลางฯ เพื่อเตรี ยมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ )
15. รายงานผลการประมูลราคาของตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
16. รายงานผลการประมูลของคณะกรรมการประกวดราคา
17. หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา 3 ฝ่ าย)
18. แบบ บก.008 (แบบยืนยันราคาสุ ดท้ายในการเสนอราคา)
19. บันทึกขออนุมตั ิจดั ซื้ อ
20. เอกสารที่บริ ษทั ห้าง ร้าน ยืน่ ทั้งหมด
21. หนังสื อเรี ยกทําสัญญา
22. สัญญาซื้ อขาย
23. หนังสื อคํ้าประกันสัญญา หรื อใบเสร็ จรับเงินคํ้าประกันสัญญา
24. หนังสื อยืนยันความสมบูรณ์หนังสื อคํ้าประกัน
25. หนังสื อส่ งมอบงาน ใบส่ งของ ใบกํากับภาษี ใบแจ้งหนี้
26. ใบตรวจรับ
27. ใบโครงการในระบบ e-GP
28. ใบสัง่ ซื้ อ (บส 01) ในระบบ GFMIS
29. บันทึกขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน

การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ ด้ วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
1. บันทึกอนุมตั ิหลักการ (ประกอบด้วยแผนเงินบํารุ ง, หรื อแผนเงินงบประมาณ)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่ างขอบเขตของงานและร่ างเอกสารประกวดราคาซื้ อ
• ร่ างขอบเขตของงาน
• รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
• ร่ างเอกสารประกวดราคาซื้ อ
3. ขออนุมตั ิเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานและร่ างเอกสารประกวดราคาซื้ อ
4. รายงานผลการเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานและร่ างเอกสารประกวดราคาซื้ อ
• ใบหน้าเว็บกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานที่จดั ซื้ อ ที่ลงเผยแพร่ ร่างขอบเขต
ของงานฯ
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5. ขออนุมตั ิใช้ร่างขอบเขตของงานและร่ างเอกสารประกวดราคาซื้ อ
6. รายงานการขอซื้ อ
• แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ใบเสนอราคาตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
7. ประกาศประกวดราคาซื้ อ
8. หนังสื อเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 ฉบับ
• สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
• กรมประชาสัมพันธ์
• องค์การสื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
• ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา
• สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย
• บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ศูนย์รวมข่าวธุ รกิจ
9. บัญชีรายชื่อผูม้ ารับเอกสารประกวดราคา
10. ใบหน้าเว็บกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานที่จดั ซื้ อ ที่ลงเผยแพร่ ประกาศประกวดราคา
11. ใบรับหนังสื อคํ้าประกันซอง
12. บัญชีรายชื่อผูม้ ารับเอกสารประกวดราคา
13. ใบหน้าเว็บกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานที่จดั จ้าง ที่ลงเผยแพร่ ประกาศประกวดราคา
14. บัญชีรายชื่อผูม้ าชี้สถานที่
15. รายงานผลการชี้สถานที่
16. ใบรับหนังสื อคํ้าประกันซอง
17. บัญชีรายการหลักประกันซอง
18. รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
19. แบบ บก.004-1 (แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น), แบบ บก.005 (แบบแจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ เสนอ ราคาเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา), แบบ บก.021(แบบแจ้งข้อมูลเพื่อให้ผู้
บริ การ ตลาดกลางฯ เพื่อ เตรี ยมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ )
20. รายงานผลการประมูลราคาของตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
21. รายงานผลการประมูลของคณะกรรมการประกวดราคา
22. หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา 3 ฝ่ าย)
23. แบบ บก.008 (แบบยืนยันราคาสุ ดท้ายในการเสนอราคา)
24. ใบแจ้งปริ มาณงานหรื อบัญชี รายการก่อสร้าง ที่ผชู ้ นะการประมูลกรอกราคาตามที่ประมูลได้
25. บันทึกขออนุมตั ิจดั จ้าง
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

เอกสารที่บริ ษทั ห้าง ร้าน ยืน่ ทั้งหมด
หนังสื อเรี ยกทําสัญญา
สัญญาจ้าง
หนังสื อคํ้าประกันสัญญา หรื อใบเสร็ จรับเงินคํ้าประกันสัญญา
หนังสื อยืนยันความสมบูรณ์หนังสื อคํ้าประกัน
หนังสื อส่ งมอบงาน ใบส่ งของ ใบกํากับภาษี ใบแจ้งหนี้
ใบตรวจรับ
ใบโครงการในระบบ e-GP
ใบสั่งซื้ อ (บส 01) ในระบบ GFMIS บันทึกขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน

รายงานขอซื้อหรือขอจ้ าง
ข้อ 27 ก่อนดําเนิ นการซื้ อหรื อจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้ อที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้างตามข้อ28
ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทํารายงานเสนอหัวหน้าส่ วนราชการตามรายการ ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็ นที่ตอ้ งซื้ อหรื อจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้ อหรื องานที่จะจ้าง
(3) ราคามาตรฐาน หรื อราคากลางของทางราชการ หรื อราคาที่เคยซื้ อหรื อจ้างครั้ง
หลังสุ ดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
(4) วงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้ รื อ
เงินช่วยเหลือที่จะซื้ อหรื อจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะ
ซื้ อหรื อจ้างในครั้งนั้น
(5) กําหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุน้ นั หรื อให้งานนั้นแล้วเสร็ จ
(6) วิธีที่จะซื้ อหรื อจ้าง และเหตุผลที่ตอ้ งซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีน้ นั
(7) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นในการซื้ อหรื อจ้าง การ
ออกประกาศสอบราคาหรื อประกาศประกวดราคาการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน
10,000 บาท และการซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณี เร่ งด่วนตามข้อ 23 (2) หรื อข้อ 24 (3) ซึ่ งไม่
อาจทํารายงานตามปกติได้เจ้าหน้าที่พสั ดุหรื อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการนั้นจะทํา
รายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็ นก็ได้(ความในข้อ 27 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อ 12 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
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การยืมเงินราชการ
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยืมเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการหรื อการปฏิบตั ิราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่วา่ จะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรื อ
เงินนอกงบประมาณ
แบบสั ญญายืมเงินมี 2 แบบ คือ
1. สัญญายืมเงิน แบบ 8500 (กรณี ยมื เงินสด)
2. สัญญาการยืมเงินและการใช้บตั รเครดิตราชการ (กรณี มีการใช้เงินสดและใช้บตั รเครดิตราชการ)
ให้ใช้ บัตรเครดิตสําหรับรายการค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
• ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึ กอบรม การจัดประชุม การสัมมนา การจัดงาน การจัดนิทรรศการ
ยกเว้น รายการค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้บตั รเครดิตไปถอนเงินสด เพื่อจ่ายให้กบั ผูม้ ีสิทธิเป็ น
เงินสด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงอัตราเหมาจ่าย ค่าเช่าที่พกั อัตราเหมาจ่าย ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าเครื่ องแต่งตัว เป็ นต้น
เงื่อนไขการยืมเงิน
ผูย้ มื เงินจะมีสิทธิ์ ทาํ สัญญายืมเงินทดรองราชการ / ยืมเงินงบประมาณ / ยืมเงินนอกงบประมาณ ได้
เพียง 1 สัญญา โดยต้องส่ งใช้คืนเงินยืมตามสัญญาจนครบถ้วนก่อน จึงจะมีสิทธิ์ ทาํ สัญญายืมเงิน
ฉบับใหม่ ในครั้งต่อไปได้
เอกสารประกอบการยืมเงินราชการ
 กรณียมื เงินเพือ่ เดินทางไปราชการ (ผู้เดินทางเป็ นผู้ยมื เงิน)
1. บันทึกข้อความขอยืมเงิน
2. สัญญายืมเงิน พร้อมสําเนา ลงชื่อผูย้ มื และวันที่ยมื
3. หนังสื ออนุมตั ิการเดินทางไปราชการ
4. ประมาณการค่าใช้จ่าย
5. สําเนาหนังสื อต้นเรื่ อง (ถ้ามี)
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 กรณียมื เงินไปจัดประชุ ม / อบรม / สั มมนา / ดูงาน (ผู้จัดเป็ นผู้ยมื เงิน)
1. บันทึกข้อความขอยืมเงิน
2. สัญญายืมเงิน พร้อมสําเนา ลงชื่อผูย้ มื และวันที่ยมื
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย
4. หนังสื ออนุมตั ิการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี)
5. หนังสื ออนุมตั ิดาํ เนินการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา / ดูงาน
6. สําเนาโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
***หมายเหตุ การส่ งชดใช้เงินยืม กรณี ยมื เงินสด ถ้าจํานวนเงินที่ส่งคืนเกิน 5% ของจํานวนเงินยืม
ทั้งหมด ให้ หมายเหตุในบันทึกข้อความที่ส่งชดใช้หนี้เงินยืมถึงสาเหตุที่ส่งคืนเกิน 5%
การใช้ บัตรเครดิตราชการสาหรับรายการค่ าใช้ จ่ายดังต่ อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ประชุม จัดงานนิทรรศการ
3. ค่ารับรองชาวต่างประเทศ
ยกเว้น รายการค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้บตั รเครดิตไปถอนเงินสด เพื่อจ่ายให้กบั ผูม้ ีสิทธิ เป็ นเงินสด เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงอัตรา เหมาจ่าย ค่าเช่าที่พกั อัตราเหมาจ่าย ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าเครื่ องแต่งตัว เป็ นต้น
การส่ งใช้ หนีก้ รณีใช้ บัตรเครดิตราชการจะแบ่งเป็ น 2ส่วนดังนี้
1. การชาระหนีบ้ ัตรเครดิตราชการ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
ผูถ้ ือบัตรจะต้องส่ งเอกสารเพื่อชําระหนี้บตั รเครดิตราชการมายังกองคลังภายในวันที่ 20 ของ เดือน โดย
ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้
• บันทึกปะหน้า เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง เรื่ อง ชําระหนี้บตั รเครดิตราชการ
• แบบใบสรุ ปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บตั รเครดิต
• ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (ใบแจ้งหนี้ ) กรณี ที่ยงั ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ ผูถ้ ือบัตร สามารถ
ตรวจสอบรายการใช้จ่ายผ่านระบบ Online Statement ได้ภายในวันถัดไปหลังจากใช้บตั รเครดิต
เพื่อใช้แนบเอกสารโดยไม่ตอ้ งรอใบแจ้งหนี้ฉบับจริ ง โดยลงทะเบียนเพื่อขอ User และ Password
ได้ที่ เว็บไซด์ www.ktc.co.th ใบแจ้งหนี้ฉบับจริ งทางบริ ษทั จะจัดส่ งให้ภายใน 3 วันทําการ นับ
จากวันตัดรอบบัญชีและเมื่อ ได้รับ ใบแจ้ งหนีฉ้ บับจริงให้ รีบส่ งกองคลังโดยด่ วน
• ใบเสร็ จรับเงิน
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ใบบันทึกรายการ (Sales Slip) ทุกรายการ
สําเนาหนังสื ออนุมตั ิ สําเนาโครงการ
สําเนาสัญญายืมเงิน
กรณี ที่มีค่า Surcharge ให้ผถู ้ ือบัตรทําบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเป็ น และขออนุมตั ิ ต่อหัวหน้า
ส่ วนราชการ
หมายเหตุ
1. หากไม่ดาํ เนินการภายในเวลาและหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ผูถ้ ือบัตรจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
(ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยที่ชาํ ระหนี้เกินกําหนดที่บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) เรี ยกเก็บ)
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายน ที่จะครบกําหนดชําระเงินวันที่ 25 ของเดือนตุลาคม ให้ผถู้ ือบัตร
รี บส่ งเอกสารให้กองคลังโดยด่วน เพราะต้องเบิกจ่ายให้ทนั ภายในปี งบประมาณ หากไม่ทนั ผูถ้ ือบัตร
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
3. การตัดรอบบัญชี บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) กําหนดการตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 11 ของ
เดือน ถ้าวันที่ 11 ตรงกับวันหยุด จะเลื่อนวันตัดรอบบัญชีเป็ นวันทําการวันแรก และวันครบกําหนด
ชําระเงิน คือ วันที่ 25 ของเดือน
กรณี ที่ระยะเวลาการใช้อยูร่ ะหว่างวันที่ 6 – 18 ของเดือน ปรากฏว่าในวันที่ 6 ชําระ
ค่าใช้จ่ายเป็ นค่า ตัว๋ เครื่ องบิน และวันที่ 18 ชําระค่าใช้จ่ายเป็ นค่าที่พกั และค่าอาหาร ผูถ้ ือบัตรจะได้รับใบ
แจ้งหนี้ 2 ฉบับ คือ วันที่ 6 จะครบกําหนดชําระเงินวันที่ 25 ของเดือน ส่ วนวันที่ 18 จะครบกําหนด
ชําระเงินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ให้ผถู้ ือบัตรทําบันทึก 2 ฉบับ เพื่อชําระหนี้บตั รเครดิตราชการ
•
•
•
•

2. การส่ งใช้ ใบสาคัญเพือ่ ใช้ หนี้เงินยืม (เงินสด)
• เอกสารประกอบการส่ งใช้หนี้ยงั คงเหมือนเดิม เว้นแต่ใบเสร็ จรับเงิน ที่จ่ายด้วยบัตรเครดิต
ราชการไม่ตอ้ งแนบ
• การเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ยังคงเหมือนเดิม
(ใส่ รายละเอียดตามที่ได้จ่ายค่าใช้จ่าย)
• สําเนาใบสรุ ปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บตั รเครดิต
• ใบสรุ ปค่าใช้จ่ายให้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
 สรุ ปค่าใช้จ่าย ที่จ่ายด้วยเงินสด
 สรุ ปค่าใช้จ่าย ที่จ่ายด้วยบัตรเครดิต
• สําเนาสัญญายืมเงิน ต้องแนบทั้ง 2 ใบ
ใบที่ 1 ระบุรายละเอียดการขอยืมเงินสดและการขอใช้บตั รเครดิตราชการ
ใบที่ 2 การอนุมตั ิเงินยืม
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ค่ าเช่ าบ้ าน
ค่ าเช่ าบ้ าน เป็ นค่าตอบแทนซึ่ งทางราชการได้ให้ความช่วยเหลือแก่ขา้ ราชการผูท้ ี่ได้รับความ เดือดร้อน
ในเรื่ องที่อยูอ่ าศัยเนื่องจากทางราชการเป็ นเหตุ คือ ได้รับคําสัง่ ให้ไปปฏิบตั ิราชการเป็ นการประจํา
สํานักงาน ในต่างท้องที่ โดยที่ทางราชการไม่สามารถจัดที่พกั อาศัยให้อยูแ่ ละไม่มีบา้ นเป็ นของตนเอง
หรื อของ คู่ สมรสที่พออาศัยอยูร่ ่ วมกันได้ในท้องที่น้ นั หรื อมีบา้ นของตนเองหรื อของคู่สมรสแต่ได้ถูก
ทําลายด้วยภัยพิบตั ิ ให้ ข้าราชการผูน้ ้ นั มีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านได้ตามที่เช่าบ้านเพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยและ
ได้จ่ายเงินค่าเช่าบ้านไปจริ งตาม สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน รวมทั้ง ให้ขา้ ราชการที่มีสิทธิ ได้รับค่าเช่า
บ้านที่เช่าซื้ อบ้านหรื อผ่อนชําระเงินกู้ เพื่อ ชําระราคาบ้านที่คา้ งชําระอยูใ่ นท้องที่ที่ไปประจําสํานักงาน
ใหม่เพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยและได้อาศัยอยูใ่ นบ้านนั้นจริ ง สามารถนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้ อหรื อผ่อน
ชําระเงินกูด้ งั กล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านแทนการเช่าบ้านได้ ทั้งนี้แต่ อย่างสู งไม่เกินจํานวนเงินที่กาํ หนดไว้
ตามบัญชี อตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนใหม่
****หมายเหตุ
ท้องที่ หมายถึง กรุ งเทพมหานคร อําเภอ กิ่งอําเภอหรื อท้องที่ของอําเภอหรื อกิ่งอําเภอที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนดให้หลายท้องที่รวมกันเป็ นท้องที่เดียวกัน
ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยธรรมชาติหรื อความเสี ยหายอย่างใดๆ ซึ่ งเกิดขึ้นโดยผูท้ ี่ซ่ ึ งได้รับความเสี ยหายนั้นไม่
มี ส่ วนที่จะต้องร่ วมรับผิดด้วย
ข้ าราชการที่รับสิ ทธิการเบิกค่ า
เช่ าบ้ าน
1. ข้าราชการพลเรื อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
2. ข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ ายอัยการ
3. ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนใน
มหาวิทยาลัย
4. ข้าราชการฝ่ ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา
5. ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ
6. ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
1. ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครู
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2. ค่ าเาบ้ านข้ าราชก
ผู้มีสิทธิได้ รับค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ
1. ข้าราชการที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ และไม่เข้าข่ายข้อห้าม
ดังต่อไปนี้
 ทางราชการได้จดั ที่พกั ให้อยูแ่ ล้ว
 มีเคหสถานอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองหรื อคู่สมรสในท้องที่ไปประจําสํานักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ ค้างชําระกับสถาบันการเงิน
 ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง
2. ข้าราชการที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่ มรับราชการครั้งแรกหรื อ
ท้องที่ที่ กลับเข้ารับราชการใหม่
3. ข้าราชการผูซ้ ่ ึงต้องไปปฏิบตั ิราชการประจําในต่างท้องที่ เนื่องจากสํานักงานเดิมได้ยา้ ยไปตั้ง ในท้องที่
ใหม่ซ่ ึ งไม่อยูใ่ กล้เคียงกับท้องที่เดิม
4. ข้าราชการผูซ้ ่ ึ งได้รับคําสั่งให้ยา้ ยไปในท้องที่มีเคหสถานเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองหรื อคู่สมรสตาม
มาตรา7(2) แต่เคหสถานนั้นถูกทําลายหรื อเสี ยหายด้วย ภัยพิบัติ จนไม่สามารถอาศัยอยูไ่ ด้
5. ข้าราชการผูซ้ ่ ึ งได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่หนึ่ง ต่อมาได้รับคําสัง่ ให้ยา้ ยไปต่างท้องที่ซ่ ึ งตนมีสิทธิได้รับ
ค่า เช่าบ้าน มีสิทธิ นาํ หลักฐานการชําระเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้ อหรื อผ่อนชําระเงินกูเ้ พื่อชําระราคาบ้าน
ในท้องที่เดิม มาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้
6. ข้าราชการผูม้ ีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้าน ที่ได้เช่าซื้ อหรื อผ่อนชําระเงินกูเ้ พื่อชําระราคาบ้านที่คา้ งชําระใน
ท้องที่ ที่ไปประจําสํานักงานใหม่เพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยและได้อาศัยอยูจ่ ริ งในบ้านนั้นให้สามารถนํา
หลักฐานการชําระค่า เช่าซื้ อหรื อค่าผ่อนชําระเงินกูด้ งั กล่าว มาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ ตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
 ตนเองหรื อคู่สมรส ได้ทาํ การผ่อนชําระค่าเช่าซื้ อหรื อเงินกูเ้ พื่อชําระราคาบ้านในท้องที่น้ นั
จะเบิกได้ เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่ บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทําลายหรื อเสี ยหาย
เนื่องจากภัยพิบตั ิ จนไม่สามารถพักอาศัยอยูไ่ ด้
 หากเช่าซื้ อหรื อผ่อนชําระราคาบ้านร่ วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิ ทธิ์
ร่ วมกับบุคคล อื่น จะเบิกค่าเช่าซื้ อหรื อผ่อนชําระเงินกูไ้ ด้ตามสัดส่ วนแห่งกรรมสิ ทธิ์
สําหรับบ้านดังกล่าว
 จะต้องเป็ นการผ่อนชําระค่าเช่าซื้ อหรื อผ่อนชําระเงินกูเ้ พื่อชําระราคาบ้านกับสถาบันการเงิน
และ สัญญาเช่าซื้ อหรื อสัญญาเงินกูต้ อ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
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 ต้องไม่เคยใช้สิทธิ นาํ หลักฐานการชําระค่าเช่าซื้ อหรื อผ่อนชําระเงินกูบ้ า้ นสําหรับบ้านหลัง
หนึ่งหลัง ใดในท้องที่น้ นั มาแล้ว เว้นแต่ ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคย
ใช้สิทธิ มาแล้วหรื อ ขณะที่ยา้ ยมารับราชการในท้องที่น้ นั บ้านที่เคยใช้สิทธิ์ ไปแล้ว
 หากกูเ้ งินสู งกว่าราคาบ้าน ให้นาํ ค่าผ่อนชําระเงินกูม้ าเบิกค่าเช่าบ้านได้ โดยให้เทียบ
สัดส่ วนของ ราคาบ้านต่อจํานวนเงินกูท้ ้ งั หมด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่กาํ หนดไว้
บัญชีอตั ราค่าเช่าบ้าน ข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีวธิ ีการคํานวณดังนี้

จํานวนเงินที่สามารถเบิกได้ = ราคาบ้านพร้อมที่ดิน x อัตราการผ่อนชําระเงินกูต้ ่อเดือน
วงเงินกูท้ ้ งั หมด
หมายเหตุ: หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 99 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่ องการกําหนดสถาบันการเงินเพื่อสิ ทธิ ในการเบิกค่าเช่าบ้าน
ผู้ไม่ มีสิทธิได้ รับค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ
ข้าราชการที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ เว้ นแต่
1. ทางราชการได้จดั ที่พกั อาศัยให้อยูแ่ ล้ว
2. มีเคหสถานอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองหรื อคู่สมรสในท้องที่ไปประจําสํานักงานใหม่โดยไม่
มีหนี้คา้ ง ชําระกับสถาบันการเงิน
3. ได้รับคําสัง่ ให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง
4. ข้าราชการผูซ้ ่ ึ งต้องไปปฏิบตั ิราชการประจําในต่างท้องที่ เนื่องจากสํานักงานเดิมได้ยา้ ยไปตั้ง
ในท้องที่ ใหม่และท้องที่ใหม่อยูใ่ กล้เคียงกับท้องที่ที่ต้ งั สํานักงานเดิม
5. ข้าราชการผูม้ ีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้าน และมีคู่สมรสเป็ นข้าราชการกรุ งเทพมหานคร พนักงาน
ส่ วนท้องถิ่น หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรื อเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ หรื อองค์กร
มหาชนได้ใช้สิทธิ เบิก ค่าเช่าบ้านหรื อได้อยูใ่ นที่พกั อาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสใน
ท้องที่เดียวกัน
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สิ ทธิทจี่ ะได้ รับเงินค่ าเช่ าบ้ าน
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ได้เช่าอยูจ่ ริ ง แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ และสิ้ นสุ ดในวันที่
ขาดจาก อัตราเงินเดือนหรื อวันที่อยูใ่ นข่ายหมดสิ ทธิ ได้รับค่าเช่าบ้าน
การเบิกเงินค่ าเช่ าบ้ าน มี 3 ประเภท ได้แก่
• เช่าบ้าน
• เช่าซื้ อบ้าน
• ผ่อนชําระเงินกูเ้ พื่อชําระราคาบ้าน(ซื้ อบ้าน/ปลูกสร้างบ้าน)
การใช้ สิทธิในการเบิกเงินค่ าเช่ าบ้ าน
1. กรณีเช่ าบ้ าน
• เป็ นการเช่าบ้านเพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยและได้อาศัยอยูจ่ ริ งในบ้านนั้นแต่ไม่ก่อนวัน
รายงานตัวเพื่อ เข้ารับหน้าที่
• ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าที่จ่ายจริ งตามที่สมควรแก่สภาพบ้าน แต่อย่างสู งไม่เกิน
จํานวนเงินที่ กําหนดไว้ตามบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
2. กรณีเช่ าซื้อหรือผ่ อนชาระเงินกู้เพือ่ ชาระค่ าบ้ าน
• เป็ นการผ่อนชําระค่าเช่าซื้ อหรื อผ่อนชําระเงินกูเ้ พื่อชําระราคาบ้าน เฉพาะบ้านหลังแรก
เท่านั้นใน ท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่
• เป็ นการเช่าซื้ อหรื อผ่อนชําระเงินกูเ้ พื่อชําระราคาบ้านที่คา้ งชําระในท้องที่ที่ไปประจํา
สํานักงาน แห่งใหม่ หรื อนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้ อหรื อผ่อนชําระเงินกูเ้ พื่อชําระ
ราคาบ้านในท้องที่เดิม มาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่
• กรณี ที่ตนเองหรื อคู่สมรสเช่าซื้ อบ้านหรื อผ่อนชําระเงินกู้ เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่
เดียวกัน จะ เบิกจ่ายได้เพียงหลังเดียวเท่านั้น เว้นแต่ บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทําลาย
หรื อเสี ยหายเนื่องจาก ภัยพิบตั ิ
• กรณี เช่าซื้ อหรื อผ่อนชําระเงิน กูเ้ พื่อชําระราคาบ้านร่ วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสจะ
เบิกได้ตาม สัดส่ วนกรรมสิ ทธิ์ ที่ตนมี
• ต้องเช่าซื้ อหรื อผ่อนชําระเงินกูก้ บั สถาบันการเงิน
• ต้องไม่เคยใช้สิทธิ นาํ หลักฐานการชําระค่าเช่าซื้ อหรื อค่าผ่อนชําระเงินกูส้ าํ หรับบ้านหลัง
หนึ่งหลัง ใดในท้องที่น้ นั มาแล้วหรื อขณะที่ยา้ ยมารับราชการในท้องที่น้ นั บ้านที่เคยใช้
สิ ทธิ ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ไปแล้ว
• หากเงินกูเ้ พื่อชําระราคาบ้านสู งกว่าราคาบ้าน จะเบิกได้เท่ากับราคาบ้านเท่านั้นหากมีการ
ขยาย วงเงินกูห้ รื อเวลาการผ่อนชําระ หรื อเปลี่ยนสถาบันกูเ้ งินเพื่อชําระหนี้ เงินกูใ้ ห้กบั
สถาบันการเงิน เดิม จะเบิกได้ในวงเงินและระยะเวลาที่เหลืออยู่ ตามสัญญากูเ้ งินฉบับ
แรก
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72
วิธีการเบิกจ่ ายเงินค่ าเช่ าบ้ าน
การยืน่ ขอรับเงินค่าเช่าบ้านครั้งแรก หรื อมีการโอนย้ายโดยเปลี่ยนสังกัด หรื อเปลี่ยนสํานักเบิก เงินเดือน
หรื อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าบ้านที่ได้รับอนุมตั ิไว้แล้ว หรื อมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเช่า เปลี่ยนสัญญากู้
เงินหรื อสัญญาเช่าบ้านเดิมครบกําหนด ผูม้ ีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านจะต้องยืน่ แบบการขอรับค่าเช่าบ้าน
(แบบ 6005) ต่อผูม้ ีอาํ นาจรับรองการใช้สิทธิ ทุกครั้ง พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสื อขออนุมตั ิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
2. สําเนาคําสั่งบรรจุแต่งตั้ง คําสั่งการโอน ย้าย
3. แบบรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้าน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
• ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการและคู่สมรสทุกแห่งในท้องที่ที่รับ
ราชการ
• ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ทาํ งานของคู่สมรสและให้แจ้งว่าหน่วยงานแห่ง
นั้นได้ให้ สิ ทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน หรื อจัดบ้านพักให้กบั คู่สมรสในท้องที่ที่รับ
ราชการของข้าราชการ หรื อไม่
• ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการ รวมทั้ง
บุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะทุกแห่งในท้องที่ที่รับราชการ
• ข้อมูลสถานการณ์มีชีวติ อยูข่ องบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการ
หากใน ภายหลังบุคคลดังกล่าวเสี ยชีวติ หรื อสาบสู ญ ให้แจ้งรายละเอียด วัน
เดือน ปี ที่ เสี ยชีวติ หรื อสาบสู ญ
4. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน และการรับรองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สภาพบ้าน
5. หลักฐานที่ตอ้ งแนบประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน มีดงั นี้
 กรณี เช่าบ้าน
1) หนังสื อสัญญาเช่า พร้อมติดอากรแสตมป์
2) คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า
3) แผนผังบ้านเช่า โดยแสดงส่ วนพื้นที่ที่เช่า
4) แผนที่ทางไปบ้านเช่า
5) หลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านของเจ้าของบ้านเช่า
6) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียน
บ้านของผูใ้ ห้เช่า
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 กรณี เช่าซื้ อ
1) สําเนาสัญญาเช่าซื้ อบ้าน
2) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่เช่าซื้ อ
• กรณี ผอ่ นชําระเงินกูเ้ พื่อชําระราคาบ้าน
 กูเ้ งินเพื่อซื้ อบ้าน
1) สําเนาสัญญาซื้ อขายบ้านและที่ดิน**ที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
2) สําเนาสัญญากูเ้ งิน
3) สําเนาสัญญาจํานอง
4) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ผอ่ นชําระเงินกู้
5) สําเนาโฉนดที่ดิน
6) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูข้ ายบ้าน
 กูเ้ งินเพื่อปลูกสร้างบ้าน
1) สําเนาสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน**
2) สําเนาหนังสื อขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน
3) หลักฐานการขอหมายเลขประจําบ้าน
4) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูร้ ับจ้าง
5) สําเนาโฉนดที่ดิน
6) สําเนาสัญญากูเ้ งิน
7) สําเนาสัญญาจํานองหรื อหนังสื อคํ้าประกัน

หมายเหตุ * * กรณี วงเงินในสัญญาซื้ อขายหรื อสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านตํ่ากว่าสัญญากูเ้ งิน
ผูใ้ ช้สิทธิ ตอ้ งยืน่ หลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกูเ้ งินตามวงเงินในสัญญาซื้ อ
ขายหรื อสัญญาจ้างดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนชําระรายเดือนเป็ นจํานวนเท่าใด
6. เมื่อได้รับอนุมตั ิให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิ ทธิ แล้วให้ผมู ้ ีสิทธิ ยนื่ คําขอรับค่าเช่าบ้าน
ประจําเดือนตามแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ6006) พร้อมแนบหลักฐานการชําระเงิน
(ใบเสร็ จรับเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้ อ/ผ่อนชําระเงินกู)้ ต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
7. ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้ตามสิ ทธิ
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อัตราค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการพลเรือน
ตาแหน่ งประเภทบริหาร

เงินเดือน/บาท

ค่ าเช่ าบ้ านไม่ เกินเดือนละ/บาท

ระดับต้น

ตั้งแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900

3,500
4,000

ตั้งแต่ 29,900 ขึ้นไป
ระดับสูง

4,000

ตาแหน่ งประเภทอานวยการ

เงินเดือน/บาท

ค่ าเช่ าบ้ านไม่ เกินเดือนละ/บาท

ระดับต้น

ตั้งแต่ 18,910 แต่ไม่ถึง 24,310

3,000
3,500
4,000

ตั้งแต่ 24,310 แต่ไม่ถึง 29,800
ตั้งแต่ 29,800 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 29,900 ขึ้นไป

3,500
4,000

ตาแหน่ งประเภทวิชาการ

เงินเดือน/บาท

ค่ าเช่ าบ้ านไม่ เกินเดือนละ/บาท

ระดับปฏิบตั ิการ

ตั้งแต่ 6,800 แต่ไม่ถึง 8,320

1,250
1,600
1,950
2,400
3,000

ระดับสูง

ตั้งแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900

ตั้งแต่ 8,320 แต่ไม่ถึง 10,190
ตั้งแต่ 10,190 แต่ไม่ถึง 13,100
ตั้งแต่ 13,100 แต่ไม่ถึง 16,070
ตั้งแต่ 16,070 ขึ้นไป
ระดับชํานาญการ

ตั้งแต่ 12,530 แต่ไม่ถึง 15,410
ตั้งแต่ 15,410 แต่ไม่ถึง 24,250
ตั้งแต่ 24,250 ขึ้นไป

ระดับชํานาญการพิเศษ

ตั้งแต่ 18,910 แต่ไม่ถึง 24,310
ตั้งแต่ 24,310 แต่ไม่ถึง 29,800
ตั้งแต่ 29,800 ขึ้นไป

ระดับเชี่ยวชาญ

ตั้งแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900
ตั้งแต่ 29,900 ขึ้นไป

ระดับทรงคุณวุฒิ

2,400
3,000
3,500
3,000
3,500
4,000
3,500
4,000
4,000

75
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ตาแหน่ งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบตั ิงาน

ระดับชํานาญงาน

เงินเดือน/บาท
ตั้งแต่ 4,630 แต่ไม่ถึง 5,530

ค่ าเช่ าบ้ านไม่ เกินเดือนละ/บาท
800

ตั้งแต่ 5,530 แต่ไม่ถึง 6,800

1,000

ตั้งแต่ 6,800 แต่ไม่ถึง 8,320

1,250

ตั้งแต่ 8,320 แต่ไม่ถึง 10,640

1,600

ตั้งแต่ 10,640 แต่ไม่ถึง 13,100

1,950

ตั้งแต่ 13,100 ขึ้นไป

2,300

ตั้งแต่ 10,190 แต่ไม่ถึง 12,530

1,950
2,400
3,000

ตั้งแต่ 12,530 แต่ไม่ถึง 16,070
ตั้งแต่ 16,070 ขึ้นไป
ระดับอาวุโส

ตั้งแต่ 15,410 แต่ไม่ถึง 24,250
ตั้งแต่ 24,250 แต่ไม่ถึง 29,800
ตั้งแต่ 29,800 ขึ้นไป

ระดับทักษะพิเศษ
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่ าเช่ าบ้ าน

3,000
3,500
4,000
4,000

1. สําเนาคําสัง่ บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก คําสัง่ โอนหรื อย้ายครั้งสุดท้าย หรื อบรรจุกลับเข้ารับราชการ ใหม่และ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

คําสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือน
สําเนาสัญญาเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านหรื อผ่อนชําระเงินเพื่อชําระราคาบ้าน สัญญากูส้ ญ
ั ญาซื้อขาย โฉนด ที่ดิน
(ด้านหน้าและด้านหลัง) และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน
สําเนาทะเบียนบ้านของผูใ้ ห้เช่า
สําเนาคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งของข้าราชการที่ยนื่ เรื่ องขอรับค่าเช่าบ้าน
แบบรายงานการตรวจสอบคําขอรับค่าเช่าบ้าน
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (6005)
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6006)
ใบเสร็จ รับเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรื อ หลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อ หรื อ การผ่อนชําระเงินกู้
กรณี เปลี่ยนสัญญาเช่าบ้านใหม่ ให้ใช้หลักฐานดังนี้
• เช่าบ้านใหม่ ใช้หลักฐานตามข้อ 1 - ข้อ 7
• การเพิ่มค่าเช่าบ้าน (บ้านเดิม) คําชี้แจงเหตุผลของผูใ้ ห้เช่าและเอกสารตามข้อ 2 - ข้อ 6
• การต่อสัญญาเช่า (ไม่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า) เอกสารตามข้อ 2, ข้อ 5
กรณี การเปลี่ยนสถาบันการเงิน หนังสื อรับรองจากสถาบันการเงินเดิมจํานวนหนี้ / ปี ที่ยงั คงค้างชําระ สัญญากูจ้ าก
สถาบันการเงินใหม่ คําขอกูแ้ ละเอกสารตามข้อ 2, ข้อ 5, ข้อ 6, ข้อ 7
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
*** หมายเหตุ : การขอเบิกค่าเช่าบ้านประจําเดือนให้ใช้เอกสารข้อ 7 และข้อ 8
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เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็ นเงินสวัสดิการที่รัฐกําหนดให้มีข้ ึนเพื่อช่วยเหลือเมื่อยาม
เจ็บป่ วย และบรรเทาภาระของผูม้ ีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ) และบุคคลใน
ครอบครัวในด้านค่า รักษาพยาบาล โดยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ให้ถือปฏิบตั ิตามพระราช กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และหนังสื อ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งในเบื้องต้น จะให้ทราบถึงคําจํากัดความของคําต่างๆ ที่ควรรู ้ ดังนี้
การรักษาพยาบาล หมายความว่า การให้บริ การด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขโดยตรงแก่ผู ้
มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผูม้ ีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้ นฟูสมรรถภาพที่
จําเป็ นต่อ สุ ขภาพและการดํารงชีวติ และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุ ขภาพ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และการป้ องกันโรค เพื่อประโยชน์ดา้ นสาธารณสุ ข ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดแต่ไม่รวมถึง
การเสริ มความงาม
ค่ ารักษาพยาบาล หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
1. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่ วนประกอบของเลือดหรื อสารทดแทน ค่า
นํ้ายาหรื ออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิ เจน และอื่นๆ ท านองเดียวกันที่ใช้ในการ บําบัดรักษาโรค
2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ อุปกรณ์
ดังกล่าว
3. ค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าบริ การทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรคแต่ ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนี ยมพิเศษและค่าบริ การอื่นทํานองเดียวกัน ที่
มีลกั ษณะเป็ นเงินตอบแทนพิเศษ
4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
5. ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
6. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างสุ ขภาพและป้ องกันโรค
7. ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจ
8. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
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สวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล

สถานพยาบาล หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาลของทางราชการ หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่ งเป็ นส่ วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ
สํานักงาน คณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การ
มหาชนตามกฎหมายว่าด้วย องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
กรุ งเทพมหานคร สภากาชาดไทยและองค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และ
สถานพยาบาลอื่น ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ผู้มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้
1. ข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่ งได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจําจากเงินงบประมาณรายจ่าย งบ
บุคลากรกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ขา้ ราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซึ่ งอยูใ่ นระหว่างรับการศึกษา
อบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการประจํา
2. ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่ งมีหนังสื อสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย และ สัญญา
จ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้
3. ผูไ้ ด้รับบํานาญปกติหรื อ ผูด้ ีรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการหรื อกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ย
หวัดตาม ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
อย่างไรก็ตาม ผูม้ ีสิทธิ สามารถนําค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว (ผูอ้ าศัยสิ ทธิ ) มาเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ บุคคลในครอบครัว (ผูอ้ าศัยสิ ทธิ ) ได้แก่
1) บิดาหรื อมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผูม้ ีสิทธิ
2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผูม้ ีสิทธิ
3) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผูม้ ีสิทธิ ซ่ ึ งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็ น คนไร้
ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถซึ่ งอยูใ่ นความอุปการะเลี้ยงดูของผูม้ ีสิทธิ แต่ท้ งั นี้ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรมหรื อบุตรซึ่งได้ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
96
เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131) ตรวจสอบในเรื่ องชื่อและตําแหน่งผูม้ ี
สิ ทธิขอเบิก โรคและรหัสโรค สิ ทธิการเบิก บุคคลในครอบครัวของผูม้ ีสิทธิฯ จํานวนเงิน ลายมือชื่อ
ผูข้ อเบิกฯลฯ
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2. ใบเสร็ จรับเงินจากสถานพยาบาล (ระบุรหัสรายการรักษาฯ, รหัสอุปกรณ์) อย่างน้อยต้องมี รายการ
ดังต่อไปนี้
2.1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาํ การของผูร้ ับเงิน
2.2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2.3) รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่ารักษาพยาบาลอะไร
2.4) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
2.5) ลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน
3. ใบสั่งยา กรณี ที่โรงพยาบาลไม่มียาจําหน่าย
4. ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจาํ หน่ายในสถานพยาบาล
5. สําเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, สู ติบตั ร
6. หนังสื อแจ้งการใช้สิทธิและหนังสื อตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (กรณี ที่การใช้สิทธิภรรยา)
7. สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงการรับรองบุตร กรณี ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
8. ใบรับรองยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ (กรณี มียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)
9. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
• การเบิกค่ารักษาพยาบาลยืน่ แบบขอเบิกเงินได้ที่หน่วยงานที่สังกัดอยู่ หรื อ
หน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบตั ิราชการ
• บุตรเบิกได้ไม่เกินอายุ 20 ปี บริ บูรณ์หรื อบรรลุนิติภาวะ
• ผูเ้ บิกมีสิทธินาํ ใบเสร็ จรับเงินมาขอเบิกได้ภายในกําหนด 1 ปี นับแต่วนั ที่ระบุใน
ใบเสร็ จรับเงิน
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สวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หมายถึง เงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายใน การศึกษาสําหรับบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ และลูกจ้างประจํา ได้แก่
1. ข้าราชการหรื อลูกจ้างประจํา ซึ่ งรับเงินเดือนหรื อค่าจ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่ายหมวด
เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจําของกระทรวง กรม
ยกเว้น
• ข้าราชการการเมือง
• ข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจที่อยูร่ ะหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษาของกรม
ตํารวจซึ่งเป็ น การศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบตั ิราชการประจํา
• ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่ งมีหนังสื อสัญญาจ้าง
2. ผูไ้ ด้รับบํานาญปกติหรื อผูไ้ ด้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญ ข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
บุตร หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ งมีอายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ ไม่
รวมถึง บุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมของผูอ้ ื่น
บุตรทีม่ ีสิทธิได้ รับการช่ วยเหลือเกีย่ วกับเงินการศึกษาของบุตร ได้ แก่
• บุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 โดยนับเรี ยงตามลําดับเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่วา่ เป็ น
บุตรที่เกิดจากการ สมรสครั้งใด หรื ออยูใ่ นอํานาจปกครองของตนหรื อไม่
• กรณี ผมู ้ ีสิทธิ ผใู ้ ดยังไม่มีบุตรหรื อมีบุตรที่มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรยังไม่ ครบ 3 คน ต่อมามีบุตรแฝดทําให้จาํ นวนบุตรเกิน 3 คน
ให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการสําหรับ บุตรคนที่ 1 ถึงคนสุ ดท้าย แต่บุตร
แฝดดังกล่าวจะต้องเป็ นบุตรซึ่ งเกิดจากคู่สมรส หรื อเป็ น บุตรของตนเองใน
กรณี ที่หญิงเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ
• บุตรที่เกินกว่า 3 คน แต่ในจํานวน 3 คนนั้น ถ้าตาย กายพิการหรื อเป็ นคนไร้
ความสามารถ วิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ 25 ปี
บริ บูรณ์ ให้เอาบุตรลําดับต่อไป นํามาเบิกได้ให้ครบ3 คน อย่างเดิม จนกว่า
จะหมดสิ ทธิ
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สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า
1. มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่ งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรื ออยู่ ใน
กํากับของกระทรวงศึกษาธิ การหรื อที่อยูใ่ นกํากับของรัฐ
2. วิทยาลัยหรื อสถานศึกษาที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่ งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด หรื ออยูใ่ นกํากับ ของ
กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อส่ วนราชการอื่นที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
3. โรงเรี ยนในสังกัดหรื ออยูใ่ นกํากับของกระทรวงศึกษาธิ การ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่นที่มี กฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรี ยนที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัด
ระดับชั้นเรี ยนด้วย
4.
โรงเรี ยนในสังกัดหรื ออยูใ่ นกํากับของส่ วนราชการอื่นหรื อองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิ
5. โรงเรี ยนในสังกัดส่ วนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรี ยนในสังกัดส่ วนราชการ
สถานศึกษาเอกชน หมายความว่า
1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. โรงเรี ยนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนที่จดั การศึกษาในระบบโรงเรี ยนและให้รวมถึง
โรงเรี ยนนานาชาติ
เงินบารุ งการศึกษา หมายความว่า เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรี ยก
เก็บ ตามอัตราที่ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่ วนราชการเจ้าสังกัด หรื อที่กาํ กับ มหาวิทยาลัย
องค์การบริ หาร ส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มี กฎหมายจัดตั้ง หรื อองค์การของรัฐบาล
เงินค่ าเล่ าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรี ยนหรื อค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่ ง
สถานศึกษา ของเอกชนเรี ยกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การ
ค่ าธรรมเนียมการเรียน หมายถึง เงินที่สถานศึกษาเอกชนเรี ยกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุ มตั ิ
จากส่ วน ราชการที่ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้น และให้หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ปี การศึกษา หมายความว่า ปี การศึกษาที่กาํ หนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่ วนราชการเจ้า
สังกัด หรื อที่กาํ กับ มหาวิทยาลัย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล
กรุ งเทพมหานครเมือง พัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งหรื อองค์การของรัฐบาล
การใช้ สิทธิ
1. กรณี ผมู ้ ีสิทธิ มีคู่สมรสเป็ นข้าราชการ หรื อ ลูกจ้างประจํา หรื อ ผูไ้ ด้รับบํานาญ เบี้ยหวัดให้คู่สมรส
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ ายเดียว
1.1 ในกรณี ที่ผมู ้ ีสิทธิ มี คู่สมรสเป็ นข้าราชการ หรื อ ลูกจ้างประจํา หรื อผูไ้ ด้รับบํานาญ เบี้ย หวัดที่
อยูใ่ นส่ วนราชการเดียวกัน ผูใ้ ช้สิทธิ จะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรว่า ตนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝ่ ายเดียว
1.2 กรณี ผใู ้ ช้สิทธิ มีคู่สมรสเป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจํา หรื อผูไ้ ด้รับบํานาญเบี้ยหวัดอยู่ ต่าง
ส่ วนราชการผูเ้ บิก ก่อนการใช้สิทธิ ตามวรรคแรกและในกรณี ที่เปลี่ยนส่ วนราชการผูเ้ บิกของผูใ้ ช้สิทธิ
ผูใ้ ช้สิทธิ จะต้องรับรองตนเองว่าเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ แต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยส่ วนราชการเจ้าสังกัดหรื อส่ วน
ราชการผูเ้ บิกบํานาญเบี้ย หวัดของผูใ้ ช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งการใช้สิทธิ ตามที่ผนู ้ ้ นั ร้องขอ ให้ส่วนราชการเจ้า
สังกัดหรื อ ส่ วนราชการผูเ้ บิกบํานาญเบี้ย หวัดของคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งทราบ และตอบรับตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
2. กรณี ที่ผมู ้ ีสิทธิ มีคู่สมรสที่มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและใช้สิทธิ
จาก หน่วยงานอื่นแล้ว ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ ผูม้ ีสิทธิ สามารถใช้สิทธิ ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ได้ เฉพาะส่ วนที่ต่าํ กว่าสิ ทธิ ที่พึงจะได้รับ ตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
3. กรณี บิดาหรื อมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ได้หย่า หรื อแยกกันอยูโ่ ดยมิได้หย่ากัน ตาม
กฎหมาย (หนังสื อกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว36 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 เรื่ อง การเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรในกรณี ที่ผมู้ ี
สิ ทธิ และคู่สมรสได้หย่าหรื อแยกกันอยู่ โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย)
3.1 กรณี ผมู ้ ีสิทธิ และคู่สมรสเป็ นข้าราชการทั้งสองฝ่ าย ให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูใ้ ช้
สิ ทธิขอรับ เงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็ นฝ่ ายที่ปกครองหรื ออุปการะ
เลี้ยงดูบุตรของตน โดยผูใ้ ช้สิทธิ ขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตร จะต้องรับรองตนเองว่าเป็ น
ผูใ้ ช้สิทธิ แต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยให้ส่วนราชการ เจ้าสังกัดแจ้งการใช้สิทธิ เบิกเงินสวัสดิการให้
ส่ วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสอีกฝ่ ายได้ทราบและตอบรับให้กบั ส่ วนราชการเจ้าสังกัดของ
ผูใ้ ช้สิทธิ ขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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3.2 กรณี ผมู ้ ีสิทธิ ฝ่ายเดียวเป็ นข้าราชการ เมื่อหย่ากับคู่สมรสหรื อแยกกันอยูโ่ ดยมิได้
หย่ากัน ตามกฎหมายกับคู่สมรสผูม้ ีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้
เป็ นฝ่ ายปกครองหรื ออุปการะ เลี้ยงดูบุตรของตน
3.3 กรณี ผมู ้ ีสิทธิ มีคู่สมรสที่มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจาก
หน่วยงาน อื่น เมื่อหย่าหรื อแยกกันอยูโ่ ดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย แม้ผมู ้ ีสิทธิ จะมิได้เป็ นฝ่ าย
ปกครองหรื ออุปการะเลี้ยงดู บุตรของตน ผูม้ ีสิทธิ สามารถใช้สิทธิ ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรได้ เฉพาะส่ วนที่ต่าํ กว่าสิ ทธิ ที่พึง จะได้รับตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
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ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ดงั กล่าวในครั้งแรก ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเรี ยกเอกสารเพื่อ
ประกอบการเบิกจ่าย โดย
1. กรณี ที่มีการหย่ากันตามกฎหมายให้แนบ สําเนาทะเบียนการหย่า
2. กรณี ที่แยกกันอยูโ่ ดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายให้แนบ สําเนาทะเบียนสมรส
การขออนุมัติ
1. ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการเบิกจ่ายในราชการบริ หารส่ วนกลาง ให้เป็ นอํานาจของหัวหน้าส่ วนราชการ
ระดับกรม หรื อผูท้ ี่หวั หน้าส่ วนราชการมอบหมาย ซึ่ งดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับ 6 หรื อเทียบเท่า
2. ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการเบิกจ่ายหน่วยงานในราชการบริ หารส่ วนกลางที่มีส านักงานอยูใ่ นส่ วนภูมิภาค
หรื อแยกต่างหากจากกระทรวง กรม หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม จะมอบหมายให้หวั หน้าหน่วยงาน
นั้นเป็ น ผูอ้ นุมตั ิการเบิกจ่ายเงินก็ได้
3. ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการเบิกจ่ายในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคให้หวั หน้าส่ วนราชการผูเ้ บิกเป็ น ผูอ้ นุมตั ิ
4. การอนุมตั ิการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตรของข้าราชการที่ได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบตั ิ
ราชการยังท้องที่อื่นในสังกัดส่ วนราชการเดียวกันแต่อยูต่ ่างสํานักเบิกเงินเดือน หรื อในส่ วนราชการต่าง
สังกัดซึ่ งยัง รับเงินเดือนจากสังกัดเดิม ให้ยนื่ ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ณ ส่ วน
ราชการที่ไปช่วยปฏิบตั ิ ราชการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ และให้จดั ส่ งสําเนาคู่ฉบับให้กบั ส่ วนราชการที่เบิกจ่าย
เงินเดือนเพื่อทราบด้วย
ระยะเวลาการขอเบิก
1. การขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณี สถานศึกษาเก็บเงินเป็ นรายภาคเรี ยน ต้องยืน่
หลักฐานขอเบิกภายใน 1 ปี นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนของแต่ละภาค
2. การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณี สถานศึกษาเก็บเงินเป็ นรายปี การศึกษาต้อง ยืน่
หลักฐานขอเบิกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนแรกของปี การศึกษานั้นๆ
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ประเภทและอัตราการเบิกจ่ าย ตามหนังสื อ กรมบัญชี กลางด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค 0422.3/ว21 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557
ประเภทและอัตราเงินบารุ งการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
1. ระดับอนุบาลหรื อเทียบเท่า ปี การศึกษาละไม่เกิน
5,110 บาท
2. ระดับประถมศึกษาหรื อเทียบเท่า ปี การศึกษาละไม่เกิน

3,520 บาท

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า ปี การศึกษาละไม่เกิน

4,290 บาท

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรื อหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อ

4,290 บาท

เทียบเท่า
5. ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ปี การศึกษาละไม่เกิน

12,100 บาท

6. ระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษาละไม่เกิน

22,000 บาท

เงินบํารุ งการศึกษา ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็ นเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรี ยก
เก็บ ตามอัตราที่ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การ ส่ วนราชการเจ้าสังกัด หรื อที่กาํ กับมหาวิทยาลัย
องค์การบริ หาร ส่ วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มี กฎหมายจัดตั้ง หรื อองค์การรัฐบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าปรับต่าง ๆ
ค่าลงทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเรี ยนซํ้าเพื่อ ปรับผลการเรี ยน (รี เกรด) ค่าประกันอุบตั ิเหตุ/ค่าประกัน
ชีวติ ค่าประกันของเสี ยหาย ค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องแบบ และค่ารักษา
สถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ประเภทและอัตราเงินค่ าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา
1. สถานที่ศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรี ยนปี การศึกษาละไม่เกิน
(1) ระดับอนุบาลหรื อเทียบเท่า

11,940

บาท

(2) ระดับประถมศึกษาหรื อเทียบเท่า

11,610

บาท

(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า

13,910

บาท

(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า

14,240

บาท
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2. สถานที่ศึกษาที่รับเงินอุดหนุน
(1) ระดับอนุบาลหรื อเทียบเท่า

4,260

บาท

(2) ระดับประถมศึกษาหรื อเทียบเท่า

3,40

บาท

(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า

2,900

บาท

(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า

2,870

บาท

สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
1. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
1.1 สถานที่ศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุ น
ค่าเล่าเรี ยนปี การศึกษาละไม่เกินในประเภทวิชาหรื อสาขาวิชา ดังนี้
(1) คหกรรม หรื อคหกรรมศาสตร์

14,540 บาท

(2) พาณิ ชยกรรม หรื อบริ หารธุ รกิจ

17,460 บาท

(3) ศิลปหัตถกรรม หรื อศิลปกรรม

17,560 บาท

(4) เกษตรกรรม หรื อเกษตรศาสตร์

18,580 บาท

(5) ช่างอุตสาหกรรม หรื ออุตสาหกรรม

21,440 บาท

(6) ประมง

18,580 บาท

(7) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

17,460 บาท

(8) อุตสาหกรรมสิ่ งทอ

21,440 บาท

1.2 สถานที่ศึกษาที่รับเงินอุดหนุน
(1) คหกรรม หรื อคหกรรมศาสตร์

1,260 บาท

(2) พาณิ ชยกรรม หรื อบริ หารธุ รกิจ

4,560 บาท

(3) ศิลปหัตถกรรม หรื อศิลปกรรม

3,210 บาท

(4) เกษตรกรรม หรื อเกษตรศาสตร์

4,460 บาท

(5) ช่างอุตสาหกรรม หรื ออุตสาหกรรม

6,370 บาท

(6) ประมง

4,460 บาท

(7) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

4,560 บาท

(8) อุตสาหกรรมสิ่ งทอ

6,370 บาท
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2. หลักสู ตรประกาศณียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) หรือเทียบเท่ า และหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้ เบิกได้ ครึ่งหนึ่งของจานวนทีจ่ ่ ายจริงของค่ าเล่ าเรียน ปี
การศึกษาละไม่ เกินในประเภท วิชาหรือสายวิชา ดังนี้
(1) ช่างอุตสาหกรรม หรื ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ทัศนศาสตร์
30,000 บาท
(2) พาณิ ชยกรรม หรื อบริ หารธุ รกิจ ศิลปหัตถกรรม หรื อศิลปกรรม เกษตรกรรม หรื อ 25,000 บาท
เกษตรศาสตร์ คหกรรม หรื อคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สําหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรื อสายวิชา ของหลักสู ตรที่กาํ หนดดังกล่าวให้ไป
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิ การได้อนุ ญาตให้สถานศึกษาเอกชนทําการเปิ ดสอนในสาขาวิชานั้น
3. หลักสู ตรระดับปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายได้ครึ่ งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริ งของค่าเล่าเรี ยน ปี
การศึกษาละไม่เกิน 22,000 บาท
ค่าเล่าเรี ยน ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็ นค่าธรรมเนียมการเรี ยนหรื อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่ งสถานศึกษา
เอกชนเรี ยก เก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึง
ค่าปรับต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเรี ยนซํ้า เพื่อปรับผลการเรี ยน (รี เกรด) ค่าประกัน
อุบตั ิเหตุ/ค่าประกันชีวติ ค่า ประกันของเสี ยหาย ค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ค่าซักรี ด ค่า
เครื่ องแบบ และค่ารักษาสถานภาพการ เป็ นนักศึกษา hopeful
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แบบ7223
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จาํ เป็ น 
1. ข้าพเจ้า................................................................................................. ตําแหน่ง........................................................................
สังกัด..........................................................................................................................................................................................
2. คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ.................................................................................................................................................................
 ไม่เป็ นข้าราชการประจําหรื อลูกจ้างประจํา
 เป็ นข้าราชการ
 เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่ วนท้องถิ่น กรุ งเทพมหานคร องค์กร
อิสระ องค์กรมหาชน หรื อหน่วยงานอื่นใด ตําแหน่ง.....................................สังกัด.....................................................
3. ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีสิทธิและขอใช้สิทธิเนื่องจาก
 เป็ นบิดาชอบด้วยกฎหมาย
 เป็ นมารดา
4. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินสําหรับการศึกษาของบุตร
(1) เงินบํารุ งการศึกษา
(2) เงินค่าเล่าเรี ยน
1) บุตรชื่อ.............................................................................................เกิดเมื่อ.........................................................................
เป็ นบุตรลําดับที่ (ของบิดา) ............................................................เป็ นบุตรลําดับที่ (ของมารดา) ......................................
(กรณี เป็ นบุตรแทนที่บุตรซึ่ งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลําดับที่ ........................................................................................
ชื่อ....................................................................................เกิดเมื่อ.........................................ถึงแก่กรรมเมื่อ........................
สถานศึกษา......................................................................อําเภอ...........................................จังหวัด....................................
ชั้นที่ศึกษา ......................................................................
(1)
(2) จํานวน...................................................บาท
2) บุตรชื่อ.............................................................................................เกิดเมื่อ.........................................................................
เป็ นบุตรลําดับที่ (ของบิดา) ............................................................เป็ นบุตรลําดับที่ (ของมารดา) ......................................
(กรณี เป็ นบุตรแทนที่บุตรซึ่ งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลําดับที่ ........................................................................................
ชื่อ....................................................................................เกิดเมื่อ.........................................ถึงแก่กรรมเมื่อ........................
สถานศึกษา......................................................................อําเภอ...........................................จังหวัด....................................
ชั้นที่ศึกษา ......................................................................
(1)
(2) จํานวน...................................................บาท
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3) บุตรชื่อ.............................................................................................เกิดเมื่อ.........................................................................
เป็ นบุตรลําดับที่ (ของบิดา) ............................................................เป็ นบุตรลําดับที่ (ของมารดา) ......................................
(กรณี เป็ นบุตรแทนที่บุตรซึ่ งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลําดับที่ ........................................................................................
ชื่อ....................................................................................เกิดเมื่อ.........................................ถึงแก่กรรมเมื่อ........................
สถานศึกษา......................................................................อําเภอ...........................................จังหวัด....................................
ชั้นที่ศึกษา ......................................................................
(1)
(2) จํานวน...................................................บาท

5. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ตามสิ ทธิ
เฉพาะส่ วนที่ยงั ขาดจากสิ ทธิ เป็ นเงิน……………………………………..บาท
(...............................................................................................)
ก
6. เสนอ ………………………………………………………………….... ข
 ข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และข้อความ
ที่ระบุขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
 บุตรของข้าพเจ้าอยูใ่ นข่ายได้รับการช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ เบิกเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แต่เพียงฝ่ ายเดียว
 คู่สมรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่ วนท้องถิ่น
กรุ งเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หรื อหน่วยงานอื่นใด ตํ่ากว่าจํานวนที่ได้รับจากทางราชการ
จํานวน............................................................................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ตามจํานวนที่ขอเบิก
(ลงชื่อ)............................................................................ผูข้ อรับเงินสวัสดิการ
(............................................................................)
วันที่..............เดือน.......................................................พ.ศ...........................
7. คําอนุมตั ิ

อนุมตั ิให้เบิกได้
(ลงชื่อ)............................................................................ผูข้ อรับเงินสวัสดิการ
(............................................................................)
ตําแหน่ง..........................................................................
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8. ใบรับเงิน
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จํานวน....................................................บาท
(..........................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)............................................................................ผูร้ ับเงิน
(............................................................................)
(ลงชื่อ)............................................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(............................................................................)
วันที่..............เดือน.......................................................พ.ศ...........................
(ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น)
คำชีแ้ จง

ก ให้ระบุการมีสิทธิเพียงใด เมื่อเทียบกับสิ ทธิ ที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของ บุตร
ข ให้เสนอต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ

115
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หลักการจาแนก ประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ
รายจ่ ายตามงบประมาณจาแนกออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
1. รายจ่ายของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2. รายจ่ายงบกลาง
1. รายจ่ ายของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายจ่ ายของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่ งกําหนดไว้สาํ หรับแต่ละส่ วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเป็ น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเพื่อการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ใน ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชัว่ คราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่าย
ที่กาํ หนดให้จ่าย จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ขา้ ราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็ นรายเดือน
รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพิม่ อื่นที่จ่าย ควบกับเงินเดือน
เช่น
• เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิม่ ของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาและ
ประธานสภา ผูแ้ ทนราษฎร
• เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิม่ ของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและ ผูน้ าํ ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
• เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิม่ ของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
• เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
• เงินประจําตําแหน่งขององคมนตรี และรัฐบุรุษ
• เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
• เงินเพิม่ สําหรับตําแหน่งข้าราชการการเมือง
• เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
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• เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
• เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งครู ช่างอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกูเ้ พื่อ
พัฒนา อาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)
• เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
• เงินเพิ่มประจําตําแหน่งที่ตอ้ งฝ่ าอันตรายเป็ นปกติ
• เงินเพิ่มพิเศษผูท้ าํ หน้าที่ปกครองโรงเรี ยนตํารวจ (พ.ร.ต.)
• เงินเพิม่ พิเศษสําหรับข้าราชการซึ่ งมีตาํ แหน่งหน้าที่ประจําอยูใ่ นต่างประเทศ
(พ.ข.ต.)
• เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบตั ิงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
• เงินค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนของข้าราชการ
• เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวของข้าราชการ
 ค่ าจ้ างประจา หมายถึง เงินที่จ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของส่ วนราชการรวมถึงเงินที่
กระทรวงการคลังกําหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจํา และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับ ค่าจ้าง
ประจํา เช่น
• เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
• เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบตั ิงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
• เงินค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนของลูกจ้างประจํา
• เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวของลูกจ้างประจํา
 ค่ าจ้ างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็ นค่าจ้างสําหรับการท างานปกติแก่ลูกจ้างชัว่ คราว ของส่ วน
ราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชัว่ คราว
 ค่ าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงาน
ราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการกําหนด รวมถึงเงินที่กาํ หนดให้จ่ายใน
ลักษณะ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ เช่น เงินเพิ่ม การครองชีพชัว่ คราวของพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเพื่อการบริ หารงานประจํา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใด ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
 ค่ าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานให้ทางราชการ ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด เช่น
• เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
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• เงินตอบแทนตําแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจําตําบล
สารวัตร กํานัน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง
อาทิ เงิน ช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทําศพ
• ค่าตอบแทนกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การ เลือกตั้ง
• ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และเสมียนคะแนนในการ
เลือกตั้ง
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน ก่อสร้างที่มีคาํ สั่งแต่งตั้ง
จากทาง ราชการ
• ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการรักษาความเจ็บป่ วยนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ
• เงินรางวัลกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานันและผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ น
• เงินประจําตําแหน่งผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัย
• เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินยั ข้าราชการ
• เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึ กอบรมของส่ วนราชการ
• เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
• เงินค่าฝ่ าอันตรายเป็ นครั้งคราว
• เงินค่าที่พกั ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
• เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสํานักราชการในต่างประเทศ ตามประเพณี ทอ้ งถิ่น
• เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
• เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา
• เงินค่าตอบแทนการสอบ
• ค่าพาหนะเหมาจ่าย
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
• ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่ งมีตาํ แหน่งหน้าที่ประจําอยูใ่ นต่างประเทศ
• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหน้าที่ประจําอยูใ่ น
ต่างประเทศ
• เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รับเงินเดือนถึงขั้นสู งของอันดับ
• เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผูไ้ ด้รับค่าจ้างขั้นสู งของตําแหน่ง
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• เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
• เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่พิเศษ
 ค่ าใช้ สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ (ยกเว้นบริ การสาธารณูปโภค สื่ อสาร
และ โทรคมนาคม) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ เช่น
• ค่าปั กเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริ การไฟฟ้ ารวมถึง
ค่าติดตั้ง หม้อแปลง เครื่ องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้ าซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของการไฟฟ้ า
• ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้ าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม
บํารุ งรักษา หรื อปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า การเพิ่มกําลังไฟฟ้ า การขยายเขตไฟฟ้ า
• ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริ การนํ้าประปา
รวมถึงค่า ติดตั้งมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของการประปา
• ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม
บํารุ งรักษา หรื อปรับปรุ งระบบประปา
• ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พ้นื ฐาน
• ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ตอ้ งจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่า
เช่า อาคารสิ่ งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าตู ้
ไปรษณี ย ์
• ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรื อน เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริ หารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
• ค่าเบี้ยประกัน
• ค่าจ้างเหมาบริ การ เพื่อให้ผรู้ ับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของผู้ รับจ้าง แต่มิใช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรื อปรับปรุ ง ครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง
• ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณี เป็ นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่ งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอยส่ วนกรณี ที่
ส่ วนราชการเป็ น ผูด้ าํ เนินการซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่ งของที่ส่วนราชการซื้ อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ
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รายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ เช่น
• ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
• ค่ารับรองประเภทเครื่ องดื่ม
• ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายอืน่ ๆ เช่น
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั ค่า
พาหนะ เป็ น ต้น
• ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรื อตํารวจ
• ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรื อผูต้ อ้ งหา
• ค่าของขวัญ ของรางวัล หรื อเงินรางวัล
• ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
• ค่าชดใช้ค่าเสี ยหาย หรื อค่าสิ นไหมทดแทน กรณี เกิดอุบตั ิเหตุจากทางราชการ
• เงินรางวัลตํารวจคุม้ กันทรัพย์สินของทางราชการ
• เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
• เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
• ค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหายในคดีอาญา
• ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาํ เลยในคดีอาญา
• ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
 ค่ าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งของโดยสภาพมีลกั ษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้ นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรื อไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
• รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุด ไม่เกิน
5,000 บาท
• รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุ ด ไม่เกิน 2,000
บาท
• รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรื อปรับปรุ ง ครุ ภณั ฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน
5,000 บาท
• รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรื อปรับปรุ ง ที่ดินและหรื อ
สิ่ งก่อสร้างที่มี วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
• รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ไม่รวมถึง
ค่าจัดหา เครื่ องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์
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รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง
 ค่ าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริ การสาธารณูปโภค สื่ อสารและโทรคมนาคม
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริ การ ค่าภาษี ตามรายการดังนี้
• ค่าไฟฟ้ า
• ค่าประปา ค่านํ้าบาดาล
• ค่าบริ การโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้นื ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ค่าบริ การไปรษณี ย ์ เช่น ค่าไปรษณี ย ์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ยากร ค่าเช่า ตู ้
ไปรษณี ย ์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
• ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การสื่ อสาร
และ โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่ อสารค่า สื่ อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์ เน็ต รวมถึง
อินเทอร์ เน็ตการ์ด และค่าสื่ อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
เป็ นต้น

3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายจาก งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
 ค่ าครุ ภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งของโดยสภาพมีลกั ษณะคงทนถาวรที่มีราคา
ต่อ หน่วยหรื อต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้
• รายจ่ายที่ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรื อปรับปรุ ง ครุ ภณั ฑ์ ที่มีวงเงิน เกิน
กว่า 5,000 บาท
• รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุ ดเกินกว่า
20,000 บาท
• รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุ งรักษาโครงสร้างของครุ ภณั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่ องบิน
เครื่ องจักรกลยานพาหนะ ซึ่ งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุ งปกติหรื อค่าซ่อมกลาง
• รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึ กษาในการจัดหาหรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
• รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ ง ค่า
ภาษี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง
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 ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง รวมถึง
สิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งติดตรึ งกับที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง โดยมีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
• รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน
• รายจ่ายเพื่อปรับปรุ งที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
• รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรื อปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้างให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นและ มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
• รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้ าหรื อระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการ
ติดตั้งครั้ง แรกในอาคาร ทั้งที่เป็ นการดําเนิ นการพร้อมกันหรื อภายหลังการ
ก่อสร้างอาคาร รวมถึงการ ติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ
• รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรื อนิ ติบุคคล
• รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึ กษาในการจัดหาหรื อปรับปรุ งที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง
•
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน
ค่าชดเชยกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิ น
4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเป็ นค่าบํารุ งหรื อเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรื อหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งมิใช่ราชการส่ วนกลาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริ หารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สภา ตําบล องค์การระหว่างประเทศ นิ ติบุคคล เอกชน
หรื อกิจการอันเป็ นสาธารประโยชน์รวมถึงเงินอุดหนุนงบ พระมหากษัตริ ย ์ เงินอุดหนุนการศาสนา
และรายจ่ายที่สาํ นักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้ แก่
1. เงินอุดหนุนทัว่ ไป หมายถึง เงินที่กาํ หนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบํารุ ง
สมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบํารุ งสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสี ยงแห่งเอเชีย เงิน
อุดหนุ นเพื่อแก้ไขปั ญหา ยาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น เป็ นต้น
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กาํ หนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตาม
รายละเอียดที่ สํานักงบประมาณกําหนด เช่น ค่าครุ ภณั ฑ์รายการ หรื อค่าสิ่ งก่อสร้าง เป็ นต้น
รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะ เป็ นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป หรื อเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ให้เป็ นไปตามที่สาํ นักงบประมาณกําหนด
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หน่ วยงานอิสระตามรั ฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ ราชการส่ วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน เช่น
1. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
หน่ วยงานในกากับของรัฐ เช่น
1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3. สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
องค์ การมหาชน เช่น
1. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
3. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
4. ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร
5. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
องค์ การระหว่างประเทศ เช่น
1. องค์การการค้าโลก
2. องค์การพลังงานโลก
3. องค์การสหประชาชาติ
4. สถาบันทางสื่ อสารมวลชนแห่งเอเชีย
5. สมาคมไหมโลก
6. สถาบันสถิติระหว่างประเทศ
7. กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ
8. องค์การอนามัยโลก
9. กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
10. สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ
11. สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ
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องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น
1. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
2. เทศบาล
3. องค์การบริ หารส่ วนตําบล
4. กรุ งเทพมหานคร
5. เมืองพัทยา
นิติบุคคล เอกชน หรื อกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์ เช่น
1. นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
2. คณะกรรมการโอลิมปิ ก
3. สภาลูกเสื อแห่งชาติ
4. โครงการวิจยั
5. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
6. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
7. สภากาชาดไทย
8. สภาทนายความ
9. เนติบณั ฑิตยสภา
10. สมาคม หรื อมูลนิธิต่างๆ
เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เช่น
1. ค่าใช้จ่ายในพระองค์
2. ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ
3. เงินพระราชกุศล
4. เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่ องสังเวยพระสยามเทวาธิ ราช
5. เงินปี พระบรมวงศานุวงศ์
6. เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ ายใน
เงินอุดหนุนการศาสนา เช่น
1. ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิ การ
2. เงินอุดหนุนบูรณะวัด
3. เงินอุดหนุนการศึกษาปริ ยตั ิธรรม
4. เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์
5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม
6. เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี
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7. เงินอุดหนุ นมิซซังต่างๆ
8. เงินอุดหนุ นกิจกรรมของศาสนาอื่น
9. เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น
10. เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม
11. เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
12. เงินนิตยภัต
13. เงินพระกฐิน
14. เงินบูชากัณฑ์เทศน์
รายจ่ ายทีส่ านักงบประมาณกาหนดให้ ใช้ จ่ายในงบเงินอุดหนุน เช่น
1. ค่าฌาปนกิจ
2. ค่าสิ นบน
3. ค่ารางวัลนําจับ
5. งบรายจ่ ายอืน่ หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่ง หรื อ รายจ่ายที่
สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
1. เงินราชการลับ
2. เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง
3. ค่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษา วิจยั ประเมินผล หรื อพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่ งมิใช่เพื่อการจัดหา หรื อ
ปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
5. ค่าใช้จ่ายสําหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่ วนราชการ)
6. รายจ่ายเพื่อชําระหนี้ เงินกู้
7. ค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุน หรื อเงินทุนหมุนเวียน
2. รายจ่ ายงบกลาง
รายจ่ ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทัว่ ไป ใช้จ่าย
ตามรายการดังต่อไปนี้
1. “เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ”หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อจ่ายเป็ นเงินบําเหน็จ
บํานาญ ข้าราชการ เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา เงินทําขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทน
ข้าราชการวิสามัญ เงินค่าทดแทนสําหรับผูไ้ ด้รับอันตรายในการรักษาความมัน่ คงของ
ประเทศเงินช่วยพิเศษข้าราชการบํานาญเสี ยชีวติ เงินสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยเนื่องจากการ
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ช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงานของชาติหรื อการปฏิบตั ิตามหน้าที่ มนุษยธรรม และเงิน
ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
2. “เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ”หมายความว่ารายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อ จ่าย
เป็ นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ขา้ ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
ได้แก่ เงินช่วยเหลือ การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณี ตายใน
ระหว่างรับราชการ
3. “เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขา้ ราชการ”หมายความว่า รายจ่าย ที่ต้ งั
ไว้เพื่อจ่ายเป็ นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจําปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อน
อันดับเงินเดือน ข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรื อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งระหว่างปี
และเงินปรับวุฒิขา้ ราชการ
4. “เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ”หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อ จ่าย
เป็ นเงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนําส่ งเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ
5. “เงินสมทบของลูกจ้างประจํา”หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบที่ รัฐบาล
นําส่ งเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา
6. “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ”หมายความ
ว่า รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศ
และหรื อ ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
7. “เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจําเป็ น”หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ งั สํารองไว้เพื่อ จัดสรร
เป็ นค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจําเป็ น
8. “ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ”หมายความว่า รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เพื่อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
9. “ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ”หมายความว่า
รายจ่ายที่ต้ งั ไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานของรัฐ

อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นซึ่ งเป็ นรายการหลักแล้ว
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ยังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่นๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลางตาม
ความเหมาะสมในแต่ละปี
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ตัวอย่างสิ่ งของทีเ่ ป็ นวัสดุโดย
สภาพ วัสดุสานักงาน
1. กระดาษ

2. หมึก

3. ดินสอ

4. ปากกา

5. ไม้บรรทัด

6. ยางลบ

7. คลิป

8. เป๊ ก

9. เข็มหมุด

10. เทปพีวซี ีใส (สกอตช์เทป)

11. กระดาษคาร์บอน

12. กระดาษไข

13. นํ้ายาลบกระดาษไข

14. ลวดเย็บกระดาษ

15. กาว

16. แฟ้ ม

17. สมุดบัญชี

18. แบบพิมพ์

19. ชอล์ค

20. ผ้าสําลี

21. แปรงลบกระดานดํา _

22. ตรายาง

23. ซอง

24. นํ้าดื่ม

25. ของใช้ในการบรรจุหีบห่ อ

26. นํ้ามัน ไข ขี้ผ้ งึ

27. ธงชาติ

28. สมุดประวัติขา้ ราชการ

29. ขาตั้ง (กระดานดํา)

30. ที่ถูพ้นื

31. ตะแกรงวางเอกสาร

32. สิ่ งพิมพ์ที่ได้จากการซื้ อหรื อจ้างพิมพ์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1. ฟิ วส์

2. เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า

3. เทปพันสายไฟฟ้ า
5. ปลัก๊ ไฟฟ้ า
7. หลอดไฟฟ้ า
9. รี ซีสเตอร์
11. คอนเดนเซอร์
13. เบรกเกอร์

4. สายไฟฟ้ า
6. สวิตช์ไฟฟ้ า
8. ลูกถ้วยสายอากาศ
10. มูฟวิง่ คอยส์
12. ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
14. หลอดวิทยุ ทรานซิ สเตอร์ และชิ้นส่ วนวิทยุ

กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

95

วัสดุงานบ้ านงานครัว
1. แปรง

2. ไม้กวาด

3. เข่ง

4. มุง้

5. ผ้าปูที่นอน

6. ปลอกหมอน

7. หมอน

8. ผ้าห่ม

9. ผ้าปูโต๊ะ

10. ถ้วยชาม

11. ช้อนส้อม

12. แก้วนํ้าจานรอง

13. กระจกเงา

14. นํ้าจืดที่ซ้ื อจากเอกชน

1. ไม้ต่างๆ

2. นํ้ามันทาไม้

3. ทินเนอร์

4. สี

5. แปรงทาสี

6. ปูนซีเมนต์

7. ปูนขาว

8. ทราย

9. อิฐหรื อซีเมนต์บล๊อก

10. กระเบื้อง

11. สังกะสี

12. ตะปู

13. ค้อน

14. คีม

15. ชะแลง

16. จอบ

17. เสี ยม

18. สิ่ ว

19. ขวาน

20. สว่าน

21. เลื่อย

22. กบไสไม้

23. เหล็กเส้น

24. ท่อนํ้าบาดาล

25. ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา

26. ท่อต่างๆ

27. โถส้วม

28. อ่างล้างมือ

วัสดุก่อสร้ าง

39. ราวพาดผ้า
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

30. เครื่ องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง

1. แบตเตอรี่

2. ยางนอก

3. ยางใน

4. สายไมล์

5. เพลา

6. ตลับลูกปื น
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7. นํ้ามันเบรก

8. อานจักรยาน

9. หัวเทียน

10. ไขควง

11. นอตและสกรู

12. กระจกมองข้างรถยนต์

13. หม้อนํ้ารถยนต์

14. กันชนรถยนต์

15. เบาะรถยนต์
17. เข็มขัดนิรภัย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น

16. ฟิ ล์มกรองแสง

1. นํามันดีเซล

2. นํ้ามันก๊าด

3. นํ้ามันเบนซิน

4. นํ้ามันเตา

5. ถ่าน

6. แก๊สหุ งต้ม

7. นํ้ามันจารบี

8. นํ้ามันเครื่ อง

วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์
1. แอลกอฮอล์

2. ออกซิเจน

3. นํ้ายาต่างๆ

4. เลือด

5. สายยาง

6. ลูกยาง

7. หลอดแก้ว

8. เวชภัณฑ์

9. ฟิ ล์มเอกซเรย์

10. ลวดเชื่อมเงิน

11. ถุงมือ

12. กระดาษกรอง

13. จุกต่างๆ

14. สําลี และผ้าพันแผล

15. หลอดเอกซเรย์

16. ชุดเครื่ องมือผ่าตัด

16. เคมีภณั ฑ์ (รวมกํามะถัน กรด ด่าง) 18. สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
วัสดุการเกษตร
1. อาหารสัตว์
2. พันธุ์พืช
3.ปุ๋ ย
4. พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ าํ
5. นํ้าเชื้อพันธุ์สัตว์
6. วัสดุเพาะชํา
7. ผ้าใบหรื อผ้าพลาสติก
8. สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชและสัตว์
9. อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชื อก
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
1. กระดาษเขียนโปสเตอร์
2. พูก่ นั และสี
3. ฟิ ล์ม
4. ฟิ ล์มสไลด์
5. ภาพถ่ายดาวเทียม
6. รู ปสี หรื อขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
7. แถบบันทึกเสี ยงหรื อภาพ (ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป, แผ่นซี ดี) ที่บนั ทึกแล้วและยังไม่บนั ทึก
วัสดุเครื่องแต่ งกาย
1. เครื่ องแบบ
2. เสื้ อ กางเกง ผ้า
3. เครื่ องหมายยศและสังกัด

4. ถุงเท้า

5. รองเท้า

6. เข็มขัด

7. หมวก

8. ผ้าผูกคอ

9. เครื่ องแต่งกายชุดฝึ กโขน-ละคร
วัสดุกฬ
ี า
1. ห่วงยาง

2. ลูกฟุตบอล

3. ลูกปิ งปอง

4. ไม้ตีปิงปอง

วัสดุคอมพิวเตอร์
1. แผ่นหรื อจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital
Video Disc)
2. เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape)
3. หัวพิมพ์หรื อแถบพิมพ์สาํ หรับเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์
4. ตลับผงหมึกสําหรับเครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
5. แผ่นกรองแสง
6. กระดาษต่อเนื่ อง
7. สายเคเบิล
8. แผงแป้ นอักขระหรื อแป้ นพิมพ์ (Key Board)
9. เมนบอร์ด (Main Board)
10. เมมโมรี่ ชิป (Memory Chip) เช่น RAM
11. คัตชีทฟี ดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
12. เมาส์ (Mouse)
13. พริ นเตอร์ สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
14. เครื่ องกระจายสัญญาณ (Hub)
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15. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card,
Sound Card เป็ นต้น
16. เครื่ องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็ นต้น
17. เครื่ องอ่านข้อมูล แบบซี ดีรอม (CD-ROM)
ตัวอย่าง สิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป แต่มีราคา
หน่วย หนึ่งหรื อชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ให้จดั เป็ นวัสดุ
วัสดุสานักงาน
1. เครื่ องตัดโฟม

2. เครื่ องตัดกระดาษ

3. เครื่ องเย็บกระดาษ

4. กุญแจ

5. ภาพเขียน, แผนที่

6. เครื่ องดับเพลิง

7. พระบรมฉายาลักษณ์

8. แผงปิ ดประกาศ

9. มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน)

10. พรม (ต่อผืน)

11. นาฬิกาตั้งหรื อแขวน

12. เครื่ องคํานวณเลข (Calculator)

13. หี บเหล็กเก็บเงิน

14. พระพุทธรู ป

15. พระบรมรู ปจําลอง

16. แผงกั้นห้อง (Partition)

17. กระเป๋ า

18. กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด

19. แผ่นป้ ายชื่อสํานักงานหรื อหน่วยงาน แผ่นป้ ายจราจร หรื อแผ่นป้ ายต่างๆ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1. สายอากาศหรื อเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่ องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม
2. โคมไฟฟ้ า พร้อมขาหรื อก้าน
3. หม้อแปลงไฟฟ้ า (Step-up, Step-down)
4. ลําโพง

5. ไมโครโฟน

6. ขาตั้งไมโครโฟน

7. ผังแสดงวงจรต่างๆ

8. แผงบังคับทางไฟ

9. ไฟฉายสปอตไลท์

10. หัวแร้งไฟฟ้ า

11. เครื่ องวัดความต้านทานไฟฟ้ า

12. เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ า

13. เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้ า
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14. มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า

15. เครื่ องประจุไฟ

16. เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าอัตโนมัติ
18. เครื่ องจับสัญญาณดาวเทียม

17. เครื่ องสัญญาณเตือนภัย

วัสดุงานบ้ านงานครัว
1. ถาด

2. โอ่งนํ้า

3. ที่นอน

4. มีด

5. กระโถน

6. เตาไฟฟ้ า

7. เตานํ้ามัน

8. เตารี ด

9. เครื่ องบดอาหาร

10. เครื่ องตีไข่ไฟฟ้ า

11. เครื่ องปิ้ งขนมปั ง

12. กระทะไฟฟ้ า

13. กระติกนํ้าร้อน

14. กระติกนํ้าแข็ง

15. ถังแก๊ส
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

16. หม้อไฟฟ้ า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า

1. แม่แรง

2. กุญแจปากตาย

3. กุญแจเลื่อน

4. คีมล็อค

5. ล็อคเกียร์

6. ล็อคคลัตช์

7. ล็อคพวงมาลัย
วัสดุวทิ ยาศาสตร์ และการแพทย์

8. สัญญาณไฟฉุกเฉิ น

1. ที่วางกรวยแก้ว

2. กระบอกตวง

3. เบ้าหลอม

4. หูฟัง (Stethoscope)

5. เปลหามคนไข้

6. คีมถอนฟัน

7. เครื่ องวัดนํ้าฝน

8. ถังเก็บเชื้อเพลิง

9. เครื่ องนึ่ง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10. เครื่ องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1. ขาตั้งกล้อง

2. ขาตั้งเขียนภาพ

3. กล่องและระวิงใส่ ฟิล์มภาพยนตร์

4. เครื่ องกรอเทป

5. เลนส์ซูม

6. กระเป๋ าใส่ กล้องถ่ายรู ป
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วัสดุการเกษตร
1. หน้ากากป้ องกันแก๊สพิษ

2. สปริ งเกลอร์ (Sprinkler)

3. จอบหมุน

4. จานพรวน

5. ผานไถกระทะ

6. เครื่ องหยอดหรื อหว่านเมล็ดพันธุ์

7. เครื่ องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์

8. เครื่ องกะเทาะเมล็ดพืช

9. คราดซี่ พรวนดินระหว่างแถว

10. เครื่ องดักแมลง

11. ตะแกรงร่ อนเบนโธส
13. กระชัง วัสดุ

12. อวน (สําเร็ จรู ป)

สนาม
1. เต็นท์

2. ถุงนอน

3. เข็มทิศ
5. เตียงสนาม
วัสดุการศึกษา

4. เปล

1. หุ่น

2. แบบจําลองภูมิประเทศ

3. เบาะยูโด

4. กระดานลื่นพลาสติก

5. เบาะยืดหยุน่

6. เบาะมวยปลํ้า

7. สื่ อการเรี ยนการสอนทําด้วยพลาสติก

วัสดุสารวจ
1. บันไดอลูมิเนียม
3. เครื่ องมือดึงสายโทรศัพท์
วัสดุอนื่ ๆ
1. มิเตอร์ น้ าํ -ไฟ
3. ตะแกรงกันสวะ
5. หัววาล์วปิ ด-เปิ ดแก๊ส

2. เครื่ องมือแกะสลัก

2. สมอเรื อ
4. หัวเชื่อมแก๊ส
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ข้ อยกเว้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าวัสดุ
“ค่ าครุ ภัณฑ์ ” หมายความว่า
1. รายจ่ายเพื่อซื้ อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเองหรื อกรณี อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งของ
ดังต่อไปนี้ 1.1 สิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป และมี
ราคา
หน่วยหนึ่งหรื อชุดหนึ่งเกิน 5,000 บาท หรื อ
1.2 สิ่ งของตามตัวอย่างสิ่ งของที่เป็ นครุ ภณั ฑ์
2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ ดัดแปลง หรื อต่อเติม สิ่ งของตามข้อ 1 เพื่อให้มี
สภาพ หรื อประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน ค่าใช้จ่ายตามวรรคแรกให้หมายความรวมถึงค่าสิ่ งของที่ส่วนราชการซื้ อมา
เพื่อดําเนินการ เอง
3. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งต้องชําระพร้อมกับค่าสิ่ งของ เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่า
ติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าครุ ภณั ฑ์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริ การ
ตัวอย่าง รายการสิ่ งของทีจ่ ัดเป็ นครุ ภัณฑ์ โดยสภาพ เช่ น
ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
1. โต๊ะ เช่นโต๊ะทํางาน โต๊ะพิมพ์ดีด โต๊ะประชุม โต๊ะวางเครื่ องคอมพิวเตอร์ โต๊ะวางเครื่ องพิมพ์ โต๊ะ
เขียน แบบ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะอาหาร โต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก เป็ นต้น
2. เก้าอี้ เช่น เก้าอี้ทาํ งาน เก้าอี้ฟังคําบรรยาย เก้าอี้เขียนแบบ เก้าอี้สาํ หรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ผมู ้ า
ติดต่อ เก้าอี้พกั คอย เป็ นต้น
3. ตู ้ เช่น ต้นไม้ ตูเ้ หล็ก ตูด้ รรชนี ตูเ้ ก็บแผนที่ ตูน้ ิรภัย ตูเ้ ก็บแบบฟอร์ ม ตูเ้ สื้ อผ้า ตูล้ ็อกเกอร์ เป็ นต้น
4. เครื่ องพิมพ์ดีด
5. เครื่ องโทรศัพท์
6. เครื่ องโทรสาร

7. เครื่ องถ่ายเอกสาร

8. เครื่ องพิมพ์สาํ เนาระบบดิจิตอล

9. เครื่ องอัดสําเนา

10. เครื่ องทําลายเอกสาร

11. เครื่ องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม

12. เครื่ องบันทึกเงินสด

13. เครื่ องนับธนบัตร

14. เครื่ องปรับอากาศ

15. พัดลม

16. เครื่ องฟอกอากาศ

17. เครื่ องดูดฝุ่ น

18. ลิฟท์

19. เครื่ องปรุ กระดาษไข

20. เครื่ องขัดพื้น

21. ถังนํ้า
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ครุ ภัณฑ์ การศึกษา
1. จักร เช่น จักรธรรมดา จักรทําลวดลาย จักรพันริ ม จักรอุตสาหกรรม เป็ นต้น
2. โต๊ะนักเรี ยน
3. เครื่ องเขียนตัวอักษร
ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง
1.
รถยนต์ เช่น รถยนต์นงั่ รถยนต์โดยสาร เป็ นต้น
2.
รถบรรทุก เช่น รถบรรทุกนํ้า รถบรรทุกนํ้ามัน รถบรรทุกขยะ เป็ นต้น
3.
รถจักรยานยนต์
4.
รถจักรยาน
5.
รถอื่นๆ เช่น รถยกของ รถปั้ นจัน่ รถลากเครื่ องบิน รถเทรลเลอร์ รถดับเพลิง รถเตา
ต้มยาง รถพ่นยาง รถตักดิน รถบด รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อเหล็กเรี ยบ รถบดตีนแกะ รถบดอัดขยะ
รถตักล้อยาง รถเข็น รถเกรเดอร์ รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถอัดฉีด รถเกลี่ยดิน
รถตักหน้าขุดหลัง รถกวาดถนน เป็ น ต้น
6.
เรื อ เช่น เรื อยนต์ เรื อบด เรื อติดท้าย เรื อเร็ ว เรื อพ่วง เป็ นต้น
7.
เครื่ องบิน
8.
แม่แรงยกอากาศยาน
9. เครื่ องยนต์
ครุ ภัณฑ์ การเกษตร
1. ปศุสัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ นต้น 2. รถไถ รถฟาร์มแทรคเตอร์
4. เครื่ องเก็บเกี่ยวข้าวโพด

3. เครื่ องพ่นยา
5. เครื่ องตัดวัชพืช

6. เครื่ องหว่านปุ๋ ย

7. เครื่ องยกร่ อง

8. เครื่ องนวดธัญพืช

9. เครื่ องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์

10. เครื่ องนับเมล็ดพืช

11. เครื่ องรดนํ้า

12. เครื่ องสี ขา้ วโพด

13. เครื่ องสี ฝัด

14. เครื่ องเกลี่ยหญ้า

15. เครื่ องคราดหญ้า

16. เครื่ องบดและผสมอาหารสัตว์
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17. เครื่ องสู บนํ้า
19. เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก

18. เครื่ องขยายเกล็ดปลา

ครุ ภัณฑ์ ก่อสร้ าง
1. เครื่ องกระทุง้ ดิน

2. เครื่ องกลึง

3. เครื่ องเจาะหิ น

4. เครื่ องเจาะเหล็ก

5. สว่านเจาะแผ่นเหล็ก

6. เครื่ องเชื่อมโลหะ

7. เครื่ องพ่นสี

8. เครื่ องผสมยางแอสฟัลท์

9. เครื่ องผสมคอนกรี ต

10. เครื่ องมือทดลองคอนกรี ต

11. เครื่ องสั่นคอนกรี ต

12. เครื่ องตบดิน

13. เครื่ องมือทดลองความลาดเท
15. เครื่ องโม่หิน

14. เครื่ องมือไสไม้ไฟฟ้ า
16. เครื่ องตอกเข็ม

17. เครื่ องตีเส้น
19. เครื่ องอัดลม

18. เครื่ องอัดจารบี
20. เครื่ องตัดกระเบื้อง

ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
1. เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า
3. เครื่ องขยายเสี ยง
5. เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง
7. เครื่ องวัดความถี่คลื่นวิทยุ
9. เครื่ องถอดเทป
11. วิทยุ - เทป

2. หม้อแปลงไฟฟ้ า
4. เครื่ องบันทึกเสี ยง
6. เครื่ องรับส่ งวิทยุ
8. เครื่ องอัดสําเนาเทป
10. เครื่ องเล่นซี ดี
12. วิทยุ–เทป-ซีดี

ครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1.
กล้อง เช่น กล้องถ่ายรู ป กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายวิดีโอ เป็ นต้น
2.
เครื่ องฉาย เช่น เครื่ องฉายภาพยนตร์ เครื่ องฉายสไลด์ เครื่ องฉายภาพทึบแสงเครื่ อง
ฉายภาพ ข้ามศีรษะ เป็ นต้น
3.
เครื่ องอัดและขยายภาพ
4. เครื่ องเทปซิงโครไนต์
5. ไฟแวบ
6. จอรับภาพ
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7. เครื่ องล้างฟิ ล์ม
9. โทรทัศน์
11. เครื่ องตัดต่อภาพ

8. เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
10. เครื่ องวิดีโอ
12. โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ

ครุ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์
1. เตียง เช่น เตียงเฟาว์เลอร์ เตียงตรวจโรค เตียงตรวจภายใน เตียงเด็ก เตียงทําคลอด เป็ นต้น
2. รถเข็น เช่น รถเข็นชนิ ดนัง่ รถเข็นชนิดนอน รถเข็นทําแผล รถเข็นถาดแจกยา รถเข็นอาหาร รถเข็นผ้า
เปื้ อน เป็ นต้น
3. กล้องจุลทรรศน์ กล้องดูดาว
4. เครื่ องวัด เช่น เครื่ องวัดกําลังอัด เครื่ องวัดความถี่ เครื่ องวัดความสู ง เครื่ องวัดอุณหภูมิ โลหะเหลว
เครื่ องวัดแสง เครื่ องวัดรังสี เครื่ องวัดพลังแสงแดด เครื่ องวัดความกดอากาศ เครื่ องวัดอุณหภูมิน้ า
เครื่ องวัดความ เป็ นกรด เครื่ องวัดความชื้นในดิน เครื่ องวัดความยึดและหดตัวของวัตถุ เครื่ องวัด
ตะกอน เครื่ องวัดประสาท เครื่ องวัดความดันโลหิ ต เครื่ องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา เป็ นต้น
5. เครื่ องตรวจ เช่น เครื่ องตรวจหัวใจ เครื่ องตรวจไขมัน เครื่ องตรวจตา เครื่ องตรวจเม็ดเลือด เครื่ อง
ตรวจหาเนื้อเยือ่ มะเร็ ง เป็ นต้น
6. เครื่ องจี้จมูก เครื่ องจี้คอ 7. เครื่ องดูดเสมหะ เครื่ องดูดเลือดและ หนอง
8. เครื่ องเจาะกระดูก เครื่ องเจาะไข
9. หม้อต้มเครื่ องมือไฟฟ้ า
10. ตูอ้ บเด็ก
11. ยูนิตทําฟัน
12. ตูส้ ่ องดูฟิล์มเอกซเรย์ 13. เครื่ องช่วยความสว่างของกล้อง จุลทรรศน์
14. เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก
15. เครื่ องดูดอากาศ
16. เครื่ องทดสอบความถ่วงจําเพาะของของเหลว 17. เครื่ องมือเทียบสี เคมี
18. เครื่ องลอกลวดลายจากภาพถ่าย
19. เครื่ องจ่ายแก๊สคลอรี น
20. เครื่ องตรวจสอบมาตรไฟฟ้ า
21. เครื่ องมือเติมนํ้ายา
22. เครื่ องมือทดลองหาลิควิดลิมิท

23. เครื่ องจับความเร็ ว

24. เครื่ องอัดลมขับด้วยเครื่ องยนต์

25. เครื่ องกรองแสง

26. เครื่ องทดสอบแสงสว่าง

27. เครื่ องแปลงสภาพนํ้ากระด้างให้เป็ น

28. เครื่ องตรวจสอบคุณภาพนํ้า

29. เครื่ องกลัน่ นํ้า

30. เครื่ องระเหยของเหลว

31. เครื่ องมือวิเคราะห์ดว้ ยเปลวไฟ

นํ้าอ่อน

32. เครื่ องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน

33. เครื่ องกวนด้วยแม่เหล็ก
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34. โซเดียมแลมพ์

35. เครื่ องขบนิ่ว

36. เครื่ องตักตะกอน

37. เครื่ องกรอฟัน

38. เครื่ องอบแอมโมเนีย

39. เครื่ องให้ออกซิเจน

40. เครื่ องเอกซเรย์

41. เครื่ องดูฟิล์มเอกซเรย์

42. เครื่ องล้างฟิ ล์มเอกซเรย์

43. ฉากกั้นแสงเอกซเรย์

44. เครื่ องช่วยหายใจ

45. เครื่ องให้ยาสลบ

46. เครื่ องล้างเข็มฉีดยา

47. โคมไฟผ่าตัด

48. เครื่ องมือช่วยคลอด

49. เครื่ องกรองเชื้ อไวรัส

50. เครื่ องมือสําหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรี ย 51. เครื่ องปั่ นและผสมสารอุดฟัน
ครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
1. เครื่ องกรองนํ้า

2. เครื่ องดูดควัน

3. เครื่ องตัดหญ้า

4. ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่อาหาร

5. ตูท้ าํ นํ้าแข็ง

6. เครื่ องซักผ้า

7. เครื่ องอบผ้า

8. เครื่ องล้างชาม

9. เครื่ องทํานํ้าเย็น

10. เตาอบ เตาแก๊ส

12. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์

11. เตียง เช่น เตียงไม้ เตียงเหล็ก เป็ นต้น

ครุ ภัณฑ์ โรงงาน
1. เครื่ องพิมพ์ลายบนแก้ว

2. แท่นพิมพ์

3. เครื่ องพิมพ์แบบ

4. เครื่ องทําเหรี ยญกษาปณ์

5. เครื่ องตีตราและอัดแบบ

6. เครื่ องปั๊ มตราดุน

7. เครื่ องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้ า

8. เครื่ องเชื่อมโลหะ

9. เครื่ องชุบผิวโลหะ

10. เตาเคลือบโลหะ เตาหลอมโลหะ

11. เตาอบ

12. ตูอ้ บเครื่ องรัก

13. เครื่ องเจียระไน

14. เครื่ องทอผ้า

15. เครื่ องดัดโลหะ

16. เครื่ องปั๊ มและตัดโลหะ
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17. เครื่ องตัดเหล็ก

18. เครื่ องพับและม้วนเหล็ก

19. เครื่ องจักรกล

20. เครื่ องจักรไอนํ้า

21. เครื่ องล้างทําความสะอาดเครื่ องยนต์

22. เครื่ องตรวจสอบหัวฉีดเครื่ องยนต์

23. เครื่ องอัดฉีดเครื่ องจักร

24. เครื่ องมือถอดสปริ งลิ้น

25. เครื่ องสําหรับดูดบูช๊ และลูกปื น
26. เครื่ องตรวจทุ่นไดนาโม
27. เครื่ องดูดลม
28. แท่นกลึง
29. เครื่ องคว้าน
30. เครื่ องทําเกลียว
31. เครื่ องทําเฟื อง
32. เครื่ องดูดเฟื อง
33. เครื่ องถอดและต่อโซ่
34. เครื่ องปรับความถี่และกําลังดัน
35. ทัง่ ระดับเหล็ก
36. เครื่ องกลัน่
37. เครื่ องกว้าน
38. เครื่ องโม่หิน
39. เครื่ องย่อยหิ น
40. เครื่ องอัดจารบี
41. เครื่ องปั๊ มนํามันไฟฟ้ า
42. เครื่ องหยอดนํ้ามัน
43. มอเตอร์หินเจียร
44. เครื่ องเจียร
45. เครื่ องขัดกระดาษทราย
46. เครื่ องลอกบัว
47.เครื่ องเป่ าลม
48.เครื่ องมือต่างๆ เช่น เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ า เลื่อยฉลุไฟฟ้ า ไขควงไฟฟ้ า กบไฟฟ้ า สว่านไฟฟ้ า เป็ นต้น
ครุ ภัณฑ์ กฬ
ี า
1. แทรมโปลิน
3. โต๊ะเทเบิลเทนนิส
5. เหล็กยกนํ้าหนัก
7. บาร์ ต่างระดับ
9. ม้าขวาง
ครุ ภัณฑ์ สารวจ
1. กล้องส่ องทางไกล
3. กล้องระดับ
5. โซ่ลาน

2. บ๊อกซ์สแตนด์
4. จักรยานออกก าลังกาย
6. บาร์ คู่
8. ม้าหู

2. เครื่ องเจาะสํารวจ
4. กล้องวัดมุม
6. ไม้สตาฟฟ์
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ครุ ภัณฑ์ อาวุธ
1. ปื น
3. ปื นพก

2. ปื นลูกซอง

ครุ ภัณฑ์ ดนตรี และนาฏศิลป์
1. ปี่ คาลิเน็ท
2. แตรทรัมเป็ ท
3. แตรทรัมโบน
4. แตรบาริ โทน
5. แตรยูฟอร์ เนียม
6. แตรบาสซูน
7. แซกโซโฟน
8. ไวโอลิน
9. วิโอล่า
10. เซลโล่
11. เบส
12. เปี ยโน
13. ออร์แกนไฟฟ้ า
14. ระนาด
15. ฆ้องวง
16. ขิม
17. ศีรษะโขนละคร 18. เครื่ องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1. มอนิเตอร์
2. เครื่ องพิมพ์
3. พล็อตเตอร์
4. เครื่ องแปลงรหัสสัญญาณ
5.เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ ข้ ึนจอภาพ
6.เครื่ องปรับระดับกระแสไฟ
7. สแกนเนอร์
8. ดิจิไทเซอร์
9. เครื่ องสํารองกระแสไฟฟ้ า
10. เครื่ องแยกกระดาษ
11. เครื่ องป้ อนกระดาษ
12. เครื่ องอ่านข้อมูล
13. เครื่ องอ่านและบันทึกข้อมูล
14. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งหรื อชุดหนึ่งเกินกว่า 20,000 บาท
หมายเหตุ
1. รายการสิ่ งของที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าวข้างต้น เป็ นเพียงตัวอย่างรายการสิ่ งของที่จดั เป็ นครุ ภณั ฑ์เท่านั้น
ซึ่ ง ในการพิจารณาสิ่ งของที่จดั เป็ นครุ ภณั ฑ์ดงั กล่าว จะต้องพิจารณาได้วา่ สิ่ งของนั้นมีลกั ษณะคงทนถาวร
มีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงสิ่ งของที่มีลกั ษณะทํานอง
เดียวกันด้วย
2. การจัดประเภทของครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ ซึ่ งส่ วนราชการอาจพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่การบริ หารจัดการทางพัสดุได้ท้ งั นี้ การจัด
ประเภทของ ครุ ภณ
ั ฑ์ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการใช้งานของส่ วนราชการแต่ละแห่ง
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การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเพือ่ ใช้ ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
หนังสื อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว462 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
การจัดทารายงานขอซื้อนา้ มันเชื้อเพลิง
การจัดซื้ อนํ้ามันเชื้ อเพลิงในแต่ละครั้ง ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทํารายงานขอซื้ อเสนอหัวหน้าส่ วน
ราชการหรื อผู้ ได้รับมอบอํานาจ ตามนัยระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 ดังนี้
1. กรณี วงเงินจัดซื้ อในแต่ละครั้งไม่เกิน 100,000 บาท ให้ใช้วธิ ี ตกลงราคา เมื่อการจัดซื้ อ
นํ้ามันเชื้ อเพลิงมี วงเงินสะสมครบใกล้จะครบ 100,000 บาท จึงให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทํารายงาน
ขอซื้ อฉบับใหม่
2. กรณี วงเงินจัดซื้ อในแต่ละครั้งเกิน 100,000 บาท ให้ใช้วธิ ีพิเศษ ตามนัยระเบียบฯ พ.ศ.
2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23(8) โดยอนุโลม
การดาเนินการจัดซื้อนา้ มันเชื้อเพลิง
1. กรณีจัดซื้อจากสถานีบริการนา้ มันเชื้อเพลิงทีใ่ ห้ เครดิตแก่ ส่วนราชการ
 การจัดซื้ อนํ้ามันเชื้ อเพลิงแต่ละครั้ง ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ เป็ นผูล้ งนามในใบสั่งจ่ายนํ้ามันที่
สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็ นผูจ้ ดั หาให้
 ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุส่งมอบใบสั่งจ่ายนํ้ามันส่ วนหนึ่ งให้แก่ผจู ้ ดั ซื้ อนํ้ามันเชื้ อเพลิง
 ภายหลังจากการจัดซื้ อนํ้ามันเชื้อเพลิงแล้ว ให้ผจู ้ ดั ซื้ อนํ้ามันเชื้อเพลิงเขียนข้อความใน ใบบันทึก
รายการขาย (sales slip) ที่สถานีบริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิงออกให้วา่ “ได้รับมอบนํ้ามันเชื้อเพลิงตามรายการ
ข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว” พร้อมทั้งลงชื่ อกํากับและให้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่พสั ดุ
เก็บรักษา เป็ นหลักฐานไว้รวมกับใบสัง่ จ่ายนํ้ามันส่ วนที่เหลือโดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็ นหลักฐาน
การตรวจรับพัสดุ
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สถานีบริการนา้ มันเชื้อเพลิงทีใ่ ห้ เครดิตแก่ทางราชการ ต้ องให้ บริการดังนี้
1. ใบสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลงนามโดยหัวหน้าฝ่ ายพัสดุ) ที่มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ข้อความระบุวา่ เป็ น ใบสั่งจ่ายนํ้ามัน
1.2 ข้อความระบุเล่มที่ และเลขที่ ของใบสั่งจ่ายนํ้ามัน
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีบริ การนํ้ามัน ประกอบด้วย ชื่ อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
1.4 ส่ วนราชการผูส้ ั่งจ่ายนํ้ามัน
1.5 วัน เดือน ปี ที่สั่งจ่ายนํ้ามัน
1.6 หมายเลขทะเบียนรถ
1.7 ประเภท จํานวน และราคา
1.8 ลายมือชื่อผูส้ ั่งจ่ายนํ้ามัน ผูต้ รวจรับ

*** หมายเหตุ :
• ใบสั่งจ่ายนํ้ามันมี 2 ส่ วน ซึ่ งมีขอ้ ความเหมือนกัน โดยมอบไว้แก่ส่วนราชการที่ขอรับเครดิต
• ใบบันทึกรายการขาย (sales slip) ให้แก่ส่วนราชการภายหลังจากเติมนํ้ามันแล้ว เพื่อใช้เป็ น
หลักฐาน
•
จัดส่ งเอกสารใบแจ้งยอดการจัดซื้ อนํ้ามันของแต่ละเดือน ไปยังส่ วนราชการให้
ทราบล่วงหน้าก่อน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อให้ส่วนราชการท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องและชําระ ในวันที่15 ของเดือน
ในกรณี วนั ที่ 10 ของเดือน เป็ นวันหยุดทําการของราชการ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อวันเสาร์ -อาทิตย์)
ให้ส่งเอกสารดังกล่าวไปยังส่ วนราชการในวันทําการวันสุ ดท้ายก่อนวันหยุดราชการเพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถ ชําระ ค่านํ้ามันได้ในวันที่ 15 ของเดือน
2. กรณีจัดซื้อจากสถานีบริการนา้ มันเชื้อเพลิงทีไ่ ม่ ให้ เครดิตแก่ส่วนราชการ
ให้ส่วนราชการจัดซื้ อนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยจ่ายจากเงินทดรองราชการ ภายหลังจากการจัดซื้ อ
นํ้ามัน เชื้ อเพลิงแล้วให้ผจู ้ ดั ซื้ อนํ้ามันเชื้อเพลิงร้องขอให้สถานีบริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิงออกใบเสร็ จรับเงิน
และใบกํากับภาษี โดยให้ผจู ้ ดั ซื้ อนํ้ามันเชื้อเพลิงเขียนข้อความในเอกสารดังกล่าวว่า “ได้รับมอบนํ้ามัน
เชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกํากับ และให้ส่งมอบ
เอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่พสั ดุโดยให้ถือว่า เอกสารดังกล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ

กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

110

3. การใช้ บัตรเติมนา้ มันรถราชการ (Fleet Card)
ช่วยให้หน่วยงานมีระบบการบริ หารจัดการเกี่ยวกับการเติมนํ้ามันรถราชการที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ ขึ้น
ในเรื่ องความโปร่ งใสและการตรวจสอบประกอบกับกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การใช้บตั ร
เติมนํ้ามัน เชื้อเพลิงรถราชการในลักษณะเปิ ดกว้าง สอดคล้องกับสภาพความก้าวหน้าในปั จจุบนั โดยจาก
เดิมที่เป็ นการจัดซื้ อ นํ้ามันเชื้ อเพลิงเฉพาะจากบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และมีบริ ษทั บัตรกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) เป็ นสถาบันผู ้ ออกบัตร ปรับปรุ งเป็ นให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ผูจ้ ดั
จําหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและให้บริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงประสานกับสถาบันผูอ้ อกบัตรเติม
นํ้ามันรถราชการ ซึ่ งเป็ นคู่คา้ ทางธุ รกิจต่อไป ดังนั้น ส่ วน ราชการสามารถเลือกดําเนิ นการจัดซื้ อนํ้ามัน
เชื้อเพลิงสําหรับรถราชการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บตั รเติม นํ้ามันรถราชการได้ โดยไม่จาํ ต้อง
ถือปฏิบตั ิตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
***หมายเหตุ : การจัดซื้อนา้ มันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ เนื่องจากค่านํ้ามันเชื้อเพลิงในการ
เดินทาง ไปราชการ ถือเป็ นค่าพาหนะของผูเ้ ดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น การจัดซื้ อนํ้ามันเชื้อเพลิงในกรณี ดงั กล่าว จึงไม่
จําต้องถือปฏิบตั ิตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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