ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารงาน
ของส่ วนราชการ
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1. รายจ่ ายของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน (ค่ าตอบแทน ค่ าใช้ สอย ค่ าวัสดุ
และค่ าสาธารณูปโภค)
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ ายอื่น

2. รายจ่ ายงบกลาง
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รายจ่ ายทีเ่ บิกจ่ ายได้
กฎหมาย
กระทรวงการคลัง

ระเบียบ

อนุมตั ใิ ห้ จ่ายได้
มติคณะรัฐมนตรี

คําสั่ ง

ข้ อบังคับ
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยการเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่าย
ในการบริหารงาน
ของส่ วนราชการ พ.ศ. 2553
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คํานิยาม (ข้อ 4)
“ส่ วนราชการ” หมายความว่ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
กระทรวง ทบวง กรม ส่ วนราชการที่เรียกชื่ ออย่ างอื่นที่มีฐานะ
เป็ นหรื อเทียบเท่ ากรม ส่ วนราชการที่เรียกชื่ ออย่ างอื่น ซึ่งไม่ มี
ฐานะเป็ นกรม แต่ มี หั ว หน้ า ส่ วนราชการเป็ นอธิ บ ดี หรื อ
ตําแหน่ งที่เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่มีฐานะเป็ นอธิบดี และราชการ
บริหารส่ วนภูมภิ าค
“หัวหน้ าส่ วนราชการ” หมายความว่ า หัวหน้ าส่ วนราชการ
เจ้ าของงบประมาณหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
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คํานิยาม (ข้อ 4)
“ค่ าใช้ จ่าย” หมายความว่ า

รายจ่ ายที่กําหนดให้ จ่ายในการบริ หารงานประจําตาม
อํานาจหน้ าที่ของส่ วนราชการ หรื อ
รายจ่ ายที่เป็ นผลสื บเนื่ องจากการปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่ าว
ตามที่กาํ หนดไว้ ในแผนงบประมาณ
เบิกจ่ ายจากงบดําเนินงาน ลักษณะค่ าตอบแทน ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ และค่ าสาธารณูปโภค หรื องบรายจ่ ายอื่นใดที่เบิกจ่ าย
ในลักษณะเดียวกัน
และรวมถึงรายจ่ ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีด้วย
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บททัว่ ไป
- การเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายตามระเบีย บนี้ ส่ ว นราชการต้ อง
ดําเนิ นการเบิกจ่ ายให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรี
- ในกรณีที่การเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายใดไม่ เป็ นไปตามระเบียบนี้
อันเป็ นเหตุให้ ทางราชการได้ รับความเสี ยหาย ให้ ดําเนินการ
ตามกฎหมายว่ าด้ วยความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
โดยเร็ว
(ข้ อ 5 และ ข้ อ 8)
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บททัว่ ไป
- ค่ า ใช้ จ่ า ยใดที่ มี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ หนั ง สื อ เวี ย น
ของกระทรวงการคลังกําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ
หรื อที่ได้ รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายดังกล่ าว
ตามรายการและอัตราทีก่ าํ หนดไว้
(ข้ อ 6)
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 ตัวอย่ าง

- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่ าย
ตามพระราชกฤษฎีกาค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 และที่แ ก้ ไ ขเพิ่มเติม ประกอบกับ ระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่ าด้ วยการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม
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- ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุ ม
ระหว่ างประเทศ เบิกจ่ ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ กอบรม การจั ด งาน และการ
ประชุมระหว่ างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ ไขเพิม่ เติม
- เงิ น ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ
เบิกจ่ ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการเบิกจ่ าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
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บททัว่ ไป
- หลักฐานการจ่ ายให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบว่ าด้ วย
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
การนําเงินส่ งคลัง
(ข้ อ 7)
- ให้ ปลัดกระทรวงการคลังรั กษาการตามระเบียบนี้
(ข้ อ 9)
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หมวด 1

ค่ าตอบแทน
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1. ค่ าใช้ จ่ายสํ าหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงาน
ให้ ส่ วนราชการ ให้ หั ว หน้ า ส่ วนราชการเบิ ก จ่ า ย
เป็ นค่ าตอบแทนได้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
(ข้ อ 10)
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2. ค่ าใช้ จ่ายดังต่ อไปนี้ ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ าย
ได้ ตามความจําเป็ น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ ของ
ทางราชการ
(1) ค่ าตอบแทนล่ า มในการแปลภาษาท้ องถิ่ น
ภาษาต่ างประเทศ หรื อภาษามือ
(2) ค่ าตอบแทนในการแปลหนังสื อหรื อเอกสาร
(3) ค่ า ตอบแทนในการจั ด เก็ บ หรื อ สํ า รวจข้ อ มู ล
เฉพาะในช่ วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรื อสํ ารวจข้ อมูล
ในกรณี ท่ี ผ้ ู แ ปล หรื อ ผู้ จั ด เก็บ หรื อ ผู้ สํ า รวจข้ อ มู ล
เป็ นเจ้ า หน้ า ที่ ข องส่ วนราชการนั้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่
มิให้ ได้ รับค่ าตอบแทน (ข้ อ 11)
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หมวด 2

ค่ าใช้ สอย
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- ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นค่ าใช้ สอย ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ าย
ตามความจํ า เป็ น เหมาะสม ประหยั ด และเพื่ อ ประโยชน์
ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด (ข้ อ 12)
(1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเตรี ย มการ ระหว่ า งการรั บ เสด็ จ
ส่ งเสด็จ หรื อเกีย่ วเนื่องกับการรับเสด็จ ส่ งเสด็จ พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

(2) ค่ าจ้ างเอกชนดําเนินงานของส่ วนราชการ
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ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเอกชนดําเนินงาน
- มติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่ อง การกําหนด
อัตรากําลังคน
เป็ นมาตรการกําหนดขนาดกําลังคนภาครัฐ โดยให้ ส่วนราชการ
ทบทวนงานที่สามารถถ่ ายโอนให้ เอกชนรับไปดําเนินการแทน
- มติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เรื่ อง มาตรการ
ปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ : ลูกจ้ างประจํา
โดยให้ ยุบเลิกตําแหน่ งลูกจ้ างประจําในหมวดแรงงานเมื่ อ
ตําแหน่ งว่ างลง

หนังสือสัง่ การ
- ด่ วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41 เรื่ อง การเบิกค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างเอกชนดําเนินงานของส่ วนราชการ
- ที่ กค 0409.6/ว 86 ลว. 17 ก.พ. 48 เรื่ อง ซ้ อมความเข้ าใจเกี่ย วกับ
การเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการจ้ างเอกชนดําเนินงานของส่ วนราชการ
- ด่ วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลว. 14 ก.ค. 53 เรื่ อง การจ้ า งเอกชน
ดําเนินงาน
- ด่ วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 337 ลว. 17 ก.ย. 53 เรื่ อง ซ้ อมความเข้ าใจ
เกีย่ วกับการจ้ างเอกชนดําเนินงาน
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จ้างเอกชนดําเนินงานของส่วนราชการ
ส่ วนราชการจําเป็ นต้ องจ้ างเอกชนดําเนินงาน

 ไม่ มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็ นงาน/โครงการใหม่

 มีผ้ ูปฏิบัติงาน แต่ ไม่ สามารถแล้ วเสร็จตามกําหนด เนื่องจาก

- ปริมาณงานมาก

- ตําแหน่ งว่ างลง/ถูกยุบเลิก




 วิธีการจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบสํ านักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม (ปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
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ไม่ ถือเป็ นการจ้ างลูกจ้ างของส่ วนราชการ
เป็ นการจ้ างทําของ ไม่ ถือเป็ นการจ้ างแรงงาน
ไม่ มนี ิตสิ ั มพันธ์ ในฐานะ “นายจ้ าง - ลูกจ้ าง”
ไม่ ต้องนําเงินส่ งสมทบกองทุนประกันสั งคม
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มุ่งผลสํ าเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ส่ วนราชการผู้ว่าจ้ างไม่ มีอํานาจควบคุมบังคับบัญชา

มีอาํ นาจเพียงตรวจตรางาน สั่ งปรับปรุงแก้ ไข ไม่ อยู่ภายใต้
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับตามที่ลูกจ้ างของทางราชการต้ อง
ปฏิบัติ
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 อัตราค่ าจ้ างไม่ จําต้ องจ่ ายตามวุฒิการศึกษา ให้ พจิ ารณาจาก
ความรู้ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้ จริ ง
หรื ออัตราตลาด
 การจ่ ายค่ าจ้ างตามข้ อตกลงการจ้ างหรื อสั ญญาจ้ างจะจ่ าย
ได้ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารตรวจรั บ งานจ้ า งโดยคณะกรรมการตรวจรั บ
เรียบร้ อยแล้ ว

 ห้ ามจ้ างงานที่เกี่ยวข้ องกับความลับของทางราชการหรื อ
งานซึ่ งหากมีการเผยแพร่ ข้อมูลจะเกิดความเสี ยหายต่ อทาง
ราชการ หรื องานที่มีลักษณะของการบังคับใช้ กฎหมายที่มี
ผลกระทบต่ อประชาชน
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จ้ างเอกชนทีม่ ีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลหรื อบุคคลธรรมดาก็ได้
หากเป็ นการจ้ า งบุ ค คลธรรมดาให้ จ้ า งได้ เ ฉพาะ
โครงการหรื อ เฉพาะครั้ ง คราวที่ มี ค วามจํ า เป็ นเพื่ อ เสริ ม
การปฏิ บั ติ ง าน และห้ า มมิ ใ ห้ ทํ า ข้ อ ตกลงหรื อ สั ญ ญาจ้ า ง
ในลักษณะต่ อเนื่อง
 ลักษณะงานที่จ้างควรเป็ นงานที่ส่วนราชการซื้ อบริ การ
เป็ นรายชิ้น
23

หากผู้รับจ้ างประสงค์ จะได้ รับประโยชน์ ของผู้ประกันตน
สามารถสมั ค รได้ ตามมาตรา 40 ของกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ประกันสั งคม
หากมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งและราชการได้ รั บ ความ
เสี ย หายให้ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้ าหน้ าทีโ่ ดยเร็ว
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 “ไม่ จําต้ องทําข้ อตกลงการจ้ างหรื อสั ญญาจ้ างเต็ม
ปี งบประมาณ”
ให้ ส่วนราชการคํานึงถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานตาม
สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงเป็ นสํ า คั ญ โดยจะต้ อ งมี ส่ วนสั ม พั น ธ์
โดยตรงกั บ เนื้ อ งานที่ ป ระสงค์ จ ะจ้ า ง แม้ ว่ า การจ้ า งเอกชน
ดํ า เนิ น งานจะใช้ จ่ า ยจากงบดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง ตามปกติ ก ารทํ า
สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงจะกระทํ า ในลั ก ษณะปี ต่ อ ปี แต่ ห าก
งานโครงการหรื อ งานเฉพาะครั้ ง คราวที่ ป ระสงค์ จ ะจ้ า งใช้
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ เต็มปี งบประมาณ ก็ให้ ทําสั ญญา
หรื อข้ อตกลงตามระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านจริง
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 “มิให้ ทําข้ อตกลงการจ้ างหรื อสั ญญาจ้ าง
ในลักษณะต่ อเนื่อง”
การทําสั ญญาหรื อข้ อตกลงกับคู่สัญญารายเดิม
ภายหลั ง จากที่ สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงการจ้ า งสิ้ น สุ ด ลง
ทั้ ง กรณี ก ารจ้ างเต็ ม ปี งบประมาณหรื อเฉพาะช่ วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยส่ วนราชการมิ ไ ด้ ดํ า เนิ น
กระบวนการจัดหาใหม่ จะไม่ สามารถกระทําได้
26

 กรณีที่ส่ว นราชการใดมีความจําเป็ นต้ องจัด หาบุ คคล

มาปฏิ บั ติ ง านเป็ นการประจํ า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ
ข้ าราชการ ลูกจ้ างของส่ วนราชการ หรื อพนักงานราชการ
ให้ ดํ า เนิ น การจ้ า งในลั ก ษณะจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวจาก
เงินนอกงบประมาณ โดยการจ้ างดังกล่ าวต้ องไม่ ขัดกับ
ระเบียบเงินนอกงบประมาณแต่ ละประเภท หรื อขออนุมตั ิ
กรอบอัตราพนักงานราชการจากสํ านักงาน ก.พ.
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(3) ค่ าใช้ จ่ายในการเผยแพร่ หรื อการประชาสั มพันธ์ งาน
ของส่ วนราชการ
(4) ค่ าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน
พุ่ ม ทอง กรวยดอกไม้ พ วงมาลั ย ช่ อดอกไม้ กระเช้ าดอกไม้
หรื อ พวงมาลา สํ า หรั บ วางอนุ ส าวรี ย์ หรื อ ใช้ ในการจั ด งาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่ าง ๆ
ค่ าหรี ด หรื อพวงมาลา สํ าหรั บสั กการะศพ ให้ เบิกจ่ าย
ในนามของส่ วนราชการเป็ นส่ วนรวม เฉพาะสั ก การะศพ
ผู้ ที่ เ คยให้ ค วามช่ วยเหลื อ หรื อ เป็ นผู้ เ คยทํ า ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่
ประเทศหรื อส่ วนราชการจนเป็ นที่ประจักษ์ ชัด

28

(5) ค่ าใช้ จ่ายในการจัดประชุ มราชการ และให้ หมายรวมถึง
การประชุ มราชการทางไกลผ่ านดาวเทียม เช่ น ค่ าอาหารว่ างและ
เครื่ องดื่ ม ค่ าอาหารในกรณีที่มีการประชุ มคาบเกี่ยวมื้ออาหาร
ค่ าเช่ าห้ องประชุ ม ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็ น เป็ นต้ น
(6) ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ มสํ าหรั บกรณีหน่ วยงานอื่น
หรื อบุคคลภายนอกเข้ าดูงานหรื อเยีย่ มชมส่ วนราชการ หรื อกรณี
การตรวจเยี่ ยมหรื อตรวจราชการตามภารกิจปกติ ของบุ คลากร
ภายในส่ วนราชการ การแถลงข่ าวของส่ วนราชการ การมอบเงิน
หรื อสิ่ งของบริจาค
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(7) ค่ าซ่ อมแซมทรั พย์ สินของส่ วนราชการ ที่เกิดจากการ

เสื่ อมสภาพ หรื อชํารุ ดเสี ยหายจากการใช้ งานปกติ

ค่ า ซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น ของส่ วนราชการที่ ไ ด้ รั บ ความ
เสี ยหาย ซึ่ งมิได้ เกิดจากการเสื่ อมสภาพหรื อชํ ารุ ดเสี ยหายจากการ
ใช้ งานปกติ เมื่อส่ วนราชการจ่ ายค่ าใช้ จ่ายดังกล่ าวแล้ ว ให้ ดาํ เนินการ
หาผู้รับผิดทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบว่ าด้ วยความรั บผิด
ทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
30

(8) ค่ าของขวัญหรื อของที่ร ะลึกที่ม อบให้ ชาวต่ างประเทศ
กรณีเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว กรณีชาวต่ างประเทศ
เดินทางมาประเทศไทย ในนามของส่ วนราชการเป็ นส่ วนรวม
ค่ า ของขวัญ หรื อ ของที่ ร ะลึก ที่ ม อบให้ ก รณี ห น่ ว ยงาน
ทีใ่ ห้ ความช่ วยเหลือส่ วนราชการ หรื อกรณีการเยีย่ มชมส่ วนราชการ
ในนามของส่ วนราชการเป็ นส่ วนรวม
(9) ค่ าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ
ของขวั ญ ของรางวั ล ของที่ ร ะลึ ก สํ าหรั บ ข้ าราชการหรื อ
ลูกจ้ างประจําที่เกษียณอายุ หรื อผู้ให้ ความช่ วยเหลือหรื อควรได้ รับ
การยกย่ องจากทางราชการ
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(10) ค่ าใช้ จ่ายในการจัดทําเว็บไซต์ และส่ วนอื่ นที่เกี่ยวข้ อง

ในการจัดทําเว็บไซต์
(11) ค่ าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลีย่ นบัตรโดยสารพาหนะ
ในการเดินทางไปราชการ หรื อค่ าบัตรโดยสารที่ไม่ สามารถคื น
หรื อ เปลี่ ย นบั ต รได้ ก รณี เ ลื่ อ นการเดิ น ทางไปราชการ กรณี
ส่ วนราชการสั่ งให้ งด หรื อเลื่ อนการเดินทางไปราชการ และให้
รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ทําให้ ไม่ สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้
ต้ องมิได้ เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็ นเหตุ
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(12) ค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มใิ ช่ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามข้ อ 18 (5)
(13) ค่ าใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ
(14) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ สถานที่ ชั่ ว คราวของส่ วนราชการ หรื อ
หน่ วยงานอื่นของรัฐ
(15) ค่ าใช้ จ่ายในการประดับ ตกแต่ งอาคารสถานที่ของส่ วนราชการ
(16) ค่ าบริ การ หรื อค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรื อ
สั ต ว์ ที่ อ าจเป็ นพาหะนํ า โรคร้ า ยมาสู่ คน และให้ ห มายความรวมถึ ง
การกําจัดเชื้อโรคหรื อเชื้อราตามส่ วนราชการหรื อบ้ านพักที่ทางราชการ
จัดไว้ ให้
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(17) ค่ าใช้ จ่ายในการจัดหาอาหารสํ าหรั บผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วย
โรคเรื้ อ น ของสถานบริ ก ารของส่ วนราชการ หรื อ สํ า หรั บ ผู้ ถู ก
ควบคุม คุมขัง กักขัง คุมความประพฤติ หรื อผู้ที่ถูกใช้ มาตรการ
อื่นใดอันมีลักษณะเป็ นการจํากัดสิ ทธิเสรี ภาพซึ่งต้ องหาว่ ากระทํา
ความผิ ด หรื อ อาหาร นม อาหารเสริ ม สํ า หรั บ เด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นการ
สงเคราะห์ ของทางราชการ หรื อหน่ วยงานของทางราชการ
(18) ค่ าใช้ จ่ายในการเป็ นสมาชิก หรื อการจัดซื้อหนังสื อ จุลสาร
วารสาร หนั งสื อพิมพ์ หนั งสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่ อใช้ ในราชการ
โดยส่ วนรวม
(19) ค่ า บริ ก ารในการกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล จั ด เก็ บ ขยะของ
ส่ วนราชการ ค่ าบริ การในการกําจัดสิ่ งปฏิกูล บ้ านพักของทาง
ราชการกรณีไม่ มีผู้พกั อาศัย
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(20) ค่ าผ่ านทางด่ วนพิ เ ศษ ค่ าบริ ก ารจอดรถในการ
เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ร าชการ สํ า หรั บ รถยนต์ ของส่ วนราชการ
ตามระเบียบว่ าด้ วยรถราชการ ซึ่ งส่ วนราชการได้ มาโดยวิธีการซื้ อ
การยื ม หรื อ รั บ บริ จ าค หรื อ ได้ รั บ ความช่ วยเหลื อ จากรั ฐ บาล
ต่ า งประเทศหรื อ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ และขึ้น ทะเบี ย นเป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ ของส่ วนราชการนั้น การเช่ า หรื อรถส่ วนตัวของข้ าราชการ
ผู้ เ ลื อ กรั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนเหมาจ่ า ยแทนการจั ด หารถประจํ า
ตําแหน่ งสํ าหรั บข้ าราชการผู้ มีสิทธิ ได้ รับรถประจําตําแหน่ งที่ได้
จัดหามาใช้ ในการปฏิบัตริ าชการ
35

(21) ค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ย วกั บ การจั ด ผลิ ต รายการ และถ่ ายทอดทาง
สถานีโทรทัศน์ และวิทยุ
(22) ค่ า พาหนะกรณี ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ร าชการ
ซึ่งส่ วนราชการไม่ สามารถจัดรถยนต์ ส่วนกลางให้ ได้
(23) ค่ าตรวจสอบเพื่อการรั บรองระบบการทํางานหรื อมาตรฐานการ
ทํางาน
(24) ค่ าระวาง บรรทุ ก ขนส่ งพัสดุ หรื อพัสดุ ภัณฑ์ ของส่ วนราชการ
ยกเว้ น ค่ า ระวาง บรรทุ ก ขนส่ งพัส ดุ ห รื อ พัส ดุ ภั ณ ฑ์ ใ นการฝึ กอบรม
การจัดงาน และการประชุ มระหว่ างประเทศ
36

(25) ค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ พสั ดุที่ยืมจากหน่ วยงานอื่น
เพื่อใช้ ปฏิบัตริ าชการกรณีจาํ เป็ นเร่ งด่ วนเป็ นการชั่วคราว
(26) ค่ าตรวจร่ างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพ
รั งสี และเชื้ อเอชไอวี จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ ถือเป็ น
สวัสดิการการรั กษาพยาบาลที่ข้าราชการหรื อลูกจ้ างประจําที่จะใช้ สิทธิ
เบิกจ่ ายตามกฎหมายเกีย่ วกับการเบิกจ่ ายค่ ารักษาพยาบาล
(27) ค่ า รั ก ษาพยาบาลสั ต ว์ แ ละค่ า ตรวจสุ ข ภาพสั ต ว์ สํ า หรั บ
หน่ วยงานทีม่ ีภารกิจปกติในการดูแลสั ตว์

หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค 0406.4/ว 96

ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
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ค่ าใช้ สอยดังต่ อไปนี้ มิให้ เบิกจ่ าย

1) ค่ า จั ด ทํ า สมุ ด บั น ทึ ก สมุ ด ฉี ก หรื อ ของชํ า ร่ ว ยเนื่ อ งใน
โอกาสต่ าง ๆ
2) ค่ าจัดพิมพ์ ค่ าจัดส่ ง ค่ าฝากส่ งเป็ นรายเดือน สํ าหรั บบัตร
อวยพรในเทศกาลต่ าง ๆ และค่ าจัดพิมพ์ นามบัตรให้ กับบุคลากร
ภายในส่ วนราชการ
3) ค่ าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรื อของเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อ
มอบให้ กับ ส่ วนราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หน่ ว ยงานเอกชน
บุคคล เนื่องในโอกาสต่ าง ๆ
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4) ค่ าทิป
5) เงินหรื อสิ่ งของบริจาค
6) ค่ าใช้ จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรื อการจัดกิจกรรม
นันทนาการภายในส่ วนราชการ
ค่ าใช้ สอยที่ไม่ ให้ เบิกจ่ ายนอกเหนื อจากที่กําหนดไว้
ตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
(ข้ อ 13)
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ค่ าใช้ จ่ายในการเช่ าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่ าบริการอื่นใดที่เกีย่ วกับ
การเช่ า ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ ายเท่ าทีจ่ ่ ายจริงตามอัตรา ดังนี้
(1) การเช่ าอาคารเพื่อใช้ ในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรื อพัสดุ
ต่ า ง ๆ ให้ เ บิ ก จ่ า ยเท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ไม่ เ กิน อัต ราตารางเมตรละ 500 บาท
ต่ อเดื อน หรื อในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็ นต้ องเช่ าในอัตราเกินตาราง
เมตรละ 500 บาทต่ อเดือน ให้ เบิกจ่ ายในวงเงินไม่ เกิน 50,000 บาทต่ อเดือน
(2) การเช่ าที่ดินเพื่อใช้ ในราชการ ให้ เบิกจ่ ายเท่ าที่จ่ายจริ ง ไม่ เกิน
อัตรา 50,000 บาทต่ อเดือน
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นที่จะต้ องเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายตาม (1) หรื อ (2)
เกินอัตราที่กําหนดไว้ ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ ายเท่ าที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้
อัตราที่เบิกจ่ ายต้ องไม่ สูงกว่ าอัตราตามท้ องตลาด และต้ องบันทึกเหตุผล
40
ทีต่ ้ องเบิกจ่ ายในอัตรานั้นไว้ ด้วย (ข้ อ 14)

- ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้ อพิพาท
โดยการอนุญาโตตุลาการ ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ าย
เท่ าทีจ่ ่ ายจริง (ข้ อ 15)
- ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับค่ าสิ นไหมทดแทนที่ผ้ ูเสี ยหายยื่นคําขอ
ให้ ส่วนราชการชดใช้ กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ของส่ วนราชการได้
กระทํ า ละเมิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ ายโดยปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบว่ าด้ วยการนั้น (ข้ อ 16)
41

หมวด 3

ค่ าวัสดุ
42

- ค่ าวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ
ของสํ านักงบประมาณ ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ ายเท่ าที่จ่ายจริง
ตามความจําเป็ น เหมาะสม ประหยัด และเพื่ อประโยชน์ ของทาง
ราชการ เว้ น แต่ รายการต่ อ ไปนี้ ให้ เ บิ ก จ่ า ยตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกําหนดหรื อได้ รับอนุมัตจิ ากกระทรวงการคลัง
(1) ค่ า เครื่ อ งแบบ เครื่ อ งแต่ ง กายที่ จั ด ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ว้ ใ ช้
ในการปฏิบัตงิ านตามหน้ าที่
(2) ค่ าเครื่ องแบบยามรักษาการณ์
(3) ค่ าวัสดุทใี่ ช้ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ผู้ปฏิบัตงิ าน
(ข้ อ 17)
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หมวด 4

ค่ าสาธารณูปโภค
44

- ค่ าสาธารณูปโภคและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กีย่ วข้ องกับสาธารณูปโภค
ดัง ต่ อ ไปนี้ ให้ หั ว หน้ า ส่ วนราชการเบิ ก จ่ า ยได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ตาม
ความจําเป็ น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ
(1) ค่ าไฟฟ้ า ค่ านํ้า ค่ าโทรศั พท์ ของส่ ว นราชการ และ
บ้ านพักราชการทีไ่ ม่ มีผ้ ูพกั อาศัย ให้ จ่ายเท่ าทีจ่ ่ ายจริง
ในกรณีมีผ้ ูพกั อาศัยให้ หัวหน้ าส่ วนราชการเบิกจ่ ายตาม
มติคณะรัฐมนตรี หรื อตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(2) ค่ า บริ ก ารไปรษณี ย์ ค่ า ฝากส่ งไปรษณี ย์ ค่ า บริ ก าร
ไปรษณีย์ตอบรับ ค่ าดวงตราไปรษณีย์ หรื อค่ าเช่ าตู้ไปรษณีย์
45

(3) ค่ าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่ าใช้ จ่ายเพื่ อให้
ได้ มาซึ่งบริการสื่ อสารและโทรคมนาคม เช่ น ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับ
การใช้ ระบบและค่ าใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต ค่ าเคเบิ้ลทีวี ค่ าเช่ า
ช่ องสั ญญาณดาวเทียม ค่ าสื่ อสารผ่ านดาวเทียม ค่ าวิทยุสื่อสาร
วิทยุตดิ ตามตัว เป็ นต้ น
(4) ค่ าเช่ าพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ และค่ าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้ อง
(5) ค่ าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทําธุ รกรรมทางการเงิน
เพื่ อความสะดวกของส่ วนราชการที่มิใช่ เป็ นการร้ องขอของ
ผู้มีสิทธิรับเงิน
(ข้ อ 18)
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หมวด 5
บทเฉพาะกาล
47

- บรรดาความตกลงที่เกี่ยวกับค่ าใช้ จ่ายที่มิได้ กําหนดไว้ ใน
ระเบียบนี้ และมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนีใ้ ช้ บังคับ ให้ มีผลใช้
บังคับต่ อไปจนกว่ าจะมีการยกเลิกหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
(ข้ อ 19)
- การเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายใดที่ได้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
หรื อแนวทางการปฏิบัติตามหนังสื อเวียนของกระทรวง
การคลังใดที่กําหนดไว้ ก่ อนวันที่ระเบียบนี้ใช้ บังคับ และ
ยังไม่ แล้ วเสร็ จ ให้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ หรื อแนวทาง
การปฏิบัตนิ ้ันต่ อไปจนแล้ วเสร็จ
(ข้ อ 20)
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บทสรุป
การเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารงานตามระเบียบนี้ จะต้ อง
เป็ นรายการค่ าใช้ จ่ายที่เบิกจ่ ายจากงบดําเนินงาน ลักษณะค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย ค่ าวัสดุ และค่ าสาธารณูปโภค หรื องบรายจ่ ายอื่นใดที่เบิกจ่ าย
ในลักษณะเดียวกับค่ าตอบแทน ค่ าใช้ สอย ค่ าวัสดุ และค่ าสาธารณูปโภค
เฉพาะกรณีที่ไม่ มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ มติคณะรั ฐมนตรี
หรื อหนังสื อกระทรวงการคลังกําหนดให้ จ่ายในเรื่ องนั้น ๆ ไว้ แล้ว
*** ค่ าใช้ จ่ายทีม่ กี ฎหมาย หรื อระเบียบกําหนดไว้ เฉพาะ เช่ น
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุ มระหว่ าง
ประเทศ
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บทสรุป
หัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณสามารถใช้ ดุลพินิจ
เบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการบริหารงานได้ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ในระเบียบนี้ เช่ น
ค่ า ตอบแทนล่ า ม หรื อ การแปลหนั ง สื อ หรื อ การจัด เก็บ หรื อ สํ า รวจ
ข้ อมูล ค่ าใช้ สอยรายการที่กระทรวงการคลังกําหนด ค่ าใช้ จ่ายในการ
เช่ า อาคารและที่ ดิน ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น คดี ช้ั น ศาล ค่ า วัส ดุ ที่ใ ช้
ในการปฏิบัตงิ านประจําตามหน้ าที่ ค่ าสาธารณูปโภค
ค่ าใช้ จ่ายที่ส่วนราชการจะต้ องขอทําความตกลงกับกระทรวง
การคลั ง ก่ อ นจึ ง จะเบิ ก จ่ า ยได้ เช่ น ค่ า ตอบแทนบุ ค คลภายนอก
ที่ปฏิบัติงานให้ ส่วนราชการ ค่ าวัสดุรายการเครื่ องแต่ งกายที่จัดให้
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เจ้ าหน้ าทีไ่ ว้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์

