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คาตอบแทน ใชสอย 
และวัสดุ 

การเบิกจาย
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ขอบเขตเนื้อหาขอบเขตเนื้อหา
 ลักษณะของรายจายที่เบิกเปนคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

 รายจายลักษณะคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ที่ไดกําหนด

หลักเกณฑไวในกฎหมาย ระเบยีบ มติคณะรัฐมนตรีและ

หนังสอืเวียนกระทรวงการคลัง

 รายจายลักษณะใดทีต่องขอทําความตกลงกับกระทรวง

การคลัง และรายจายใดที่ไมตองขอทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลัง
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กฎหมายและระเบียบการคลัง 
1. รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. กฎหมายเงินคงคลัง
3. กฎหมายวิธีการงบประมาณ
4. กฎหมายงบประมาณรายจายประจําป
5. ระเบียบการบริหารงบประมาณ

6. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง

การเก็บรักษาเงินและการนําสงคลัง
7. ระเบียบเงินทดรองราชการ
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การเบิกเงนิงบประมาณการเบิกเงนิงบประมาณ
 ประกาศใช พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปแลว
  ไดรับอนุมัติวงเงินประจํางวดแลว
  มีขอผูกพันหรือมีความจําเปนตองจายเงินแกเจาหนี้
หรือ ผูมีสิทธิ

  หนี้นั้นถึงกําหนดหรือใกลถึงกําหนดตองจายเงิน



งบประมาณ

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

จําแนกรายจายตามงบประมาณเปน 2 ลักษณะ

รายจายงบกลาง

รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ



รายจายงบกลาง

หมายถึง รายจายที่ตั้งไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใชจายตามรายการที่กําหนดดังนี้

 เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ

 เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

 คาใชจายตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ

 คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจาง

และพนักงานของรัฐ เปนตน



นอกจากรายการหลักดังกลาวดังกลาวแลว 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปอาจตั้งรายจาย      
ร า ย ก า ร อื่ น  ๆ  ไ ว ใ น ร า ย จ า ย ง บ ก ล า ง      
ตามความเหมาะสมแตละปได เชน คาใชจาย      
การปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ คาใชจาย
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน



รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

หมายถึง  รายจายซึ่ งกําหนดไวสําหรับแตละ         

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ ไดแก

 งบบุคลากร

 งบดําเนินงาน

 งบลงทุน

 งบเงินอุดหนุน

 งบรายจายอื่น



งบดําเนินงาน
หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อบริหารงานประจํา 

ไดแก รายจายที่จายในลักษณะ

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใด
ในลักษณะดังกลาว



คาตอบแทน
หมายถึง เงินที่จายตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงานให

ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เชน

เงินคาเชาบาน ขาราชการ

ค าตอบแทนกรรมการตรวจการจ างและ           
ผูควบคุมงาน

เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย

 ขาราชการ

เงินค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจัดหา           
รถประจําตําแหนง  เปนตน



คาใชสอย

หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ยกเวน       
บริการสาธารณูปโภค) รายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและ       
พิธีการและรายจายที่ เ กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ       
ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ เชน

 คาจางเหมาบริการ

 คาเบี้ยประกันภัย

 คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ (ในประเทศ)

 คาของขวัญ   เปนตน



คาวัสดุ

หมายถึง

รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพแลว       

ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม       

หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวย

หรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน       

เพื่อใหใชงานไดตามปกติ เปนตน



คาสาธารณูปโภค

หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภค เชน 

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย เปนตน



งบรายจายอื่น 

หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใด     

งบรายจายหนึ่งหรือรายจายที่สํานักงานประมาณกําหนดให     

ใชจายในงบรายจายนี้ เชน

เงินราชการลับ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

คาใชจายสําหรับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน  เปนตน



รายจายที่เบิกจายได

กระทรวงการคลัง

กฎหมาย

ระเบียบ

ขอบังคับ

คําสัง่

มติคณะรฐัมนตรี

อนุมัตใิหจายได
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รายจายประเภทคาตอบแทน

ความหมายของเงนิคาตอบแทน

เงินที่จายตอบแทนใหแกผูปฎิบัติงาน
ใหทางราชการ
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รายจายประเภทคาตอบแทน

ความหมาย : เงินที่จายตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงาน  
ใหแกทางราชการ
ลักษณะ  เงินเดือน

 นอกเหนือเงินเดือน

นอกเวลาราชการปกติ
นอกเหนืองานในหนาที่
เงินเพิ่มรายเดือน
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ระเบยีบ กค. วาดวยคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน     
ของขาราชการ และลูกจางประจําฯ  2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

1. ขาราชการไดเงนิเดือน + ตําแหนง ใหไดคาตอบแทน
หลักเกณฑ

เทากับเงนิตําแหนง  เวน  ระดบั 7
2. ขาราชการที่ไดเงนิเดือนระดบั 8 8ว หรือเทียบเทา
ใหไดรับ 3,500 บาท  

3. ขาราชการ 1-7 - เงนิเดือนยังไมเต็มขั้น
- เงนิเดือนเต็มขั้น
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(1) มีขั้นเหลืออยู 1.5 ขั้น ใหไดรับเงินคาตอบแทนเพิ่ม 2% ของอัตราเงินเดือน
หรือคาจางที่ถึงขั้นสูง  

(2) มีขั้นเหลืออยู 1 ขั้น ใหไดรับเงินคาตอบแทนเพิ่ม  4% ของอัตราเงินเดือนฯ  

(3) มีขั้นเหลืออยู 0.5 ขั้น ใหไดรับเงินคาตอบแทนเพิ่ม 6% ของอัตราเงนิเดือนฯ

4. หากไดรับเงินเดือนหรือคาจางขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงและไดรับเงนิตอบ
แทนพิเศษตามระเบียบ พ.ศ. 2544 และไดปรับเงินเดือนหรือคาจางแลว   
ใหไดรับเงินคาตอบแทนเพิ่ม 8% ของอัตราเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงขั้นสูง  

5. หากพนหรือเลื่อนอันดับหรือตําแหนง ใหงดจายเงินคาตอบแทน  

(4) ไดรับเงินเดือนหรือคาจางขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง ใหไดรับเงิน
คาตอบแทนเพิ่ม 8% ของอัตราเงินเดือนฯ
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ระเบยีบวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548

และที่แกไขเพิ่มเติม

ผูมีสิทธิ
- ขาราชการพลเรือน

- ขาราชการทหาร ไมรวมถึงนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหมและทหารกองประจําการ

- ขาราชการตํารวจ ไมรวม พลตํารวจสํารอง

- ลูกจางประจํา
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1. ผูมีสิทธิไดรับเงินเดือนหรืออัตราคาจางไมเกินเดือนละ 11,700 บาท ไดรับ 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แตเมื่อรวมกับเงินเดือนฯ 
แลวตองไมเกินเดือนละ 11,700 บาท

แตถาเงินเพิ่มฯ รวมกับเงินเดือนฯ แลวไมถึง 8,200 บาท ใหไดรับ       
เงินเพิ่มฯ เพิ่มขึ้น เมื่อรวมกับเงินเดือนฯ เปน 8,200 บาท   

2. การเบิกจายจากเงินงบประมาณงบใด รายการใด ใหเปนไปตามที่สํานัก
งบประมาณกําหนด

เกณฑการจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
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เงนิตอบแทน            
การปฏิบัตงิานนอกเวลา



23

“เงินตอบแทน” หมายความว า  เงินที่ จ ายใหแก   
ขาราชการที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ โดยลักษณะ
งานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและ   
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน 
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอก   
ที่ตั้งสํานักงาน และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน และหรือโดยลักษณะงานปกติ
ตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและ   
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน”
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“การปฏิบัติงานเปนผลัดหรือกะ หมายความวา 
การปฏิบัติงานประจําตามหนาที่ปกติของ      
ขาราชการในสวนราชการนั้น ๆ ซึ่งจัดใหมี
การปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 
24 ชั่ ว โ ม ง  ช ว ง เ ว ล า ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น      
ดั ง กล า วถื อ เป น เ วล า ร าชก ารปกติ ของ      
ขาราชการผูนั้น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในผลัด
หรื อกะหนึ่ ง  ๆ  ต อ งมี เ วล าไม น อ ยกว า      
7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก)”
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ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณ ใหใหพิจารณาเฉพาะชวงเวลาที่จําเปน 
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ใหคํานึงถึง
ความ เหมาะสมและสอดคล องกับระบบและ       
วิธีการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

กรณีที่มีราชการจําเปนเรงดวนตองปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ใหดําเนินการขออนุมัติจากผูมี
อํ า น า จ โ ด ย ไ ม ชั ก ช า  แ ล ะ ใ ห แ จ ง เ ห ตุ แ ห ง       
ความจําเปนที่ไมอาจขออนุมัติกอนได
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☺ ขาราชการไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
ไมมีสิทธิไดรับเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ 
เวนแต  ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลา     
ราชการกอนการเดินทาง  เมื่ อการเดินทาง     
ไ ป ร า ช ก า ร นั้ น เ ส ร็ จ สิ้ น ห รื อ เ ส ร็ จ สิ้ น     
การฝกอบรมในแตละวันและกลับถึงสํานักงาน
ในวันเดียวกัน
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การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ 
ใ ห มี สิ ท ธิ เ บิ ก ไ ด ไ ม เ กิ น วั น ล ะ  4 ชั่ ว โ ม ง    
ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท

การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ใหมีสิทธิ
เบิกค าตอบแทนได ไม เกินวันละ  7 ชั่ ว โมง     
ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท
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☺กรณีมีความจําเปนตองปฏิบัติงานซึ่งเปนภารกิจ

หลักของหนวยงานเปนครั้งคราวหรือเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายใหหนวยงานปฏิบัติมี
กําหนดระยะเวลาแนนอนและมี ลักษณะเรงดวน    
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือประโยชน
ส าธ า รณะ  หั วหน า ส วนร าชก า รอ าจสั่ ง ก า ร ให    
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดตอกัน โดยใหมีสิทธิเบิก
เงินตอบแทนเปนรายครั้งไมเกินครั้งละ 7 ชั่วโมง  ใน
อัตราชั่วโมงละ 60 บาท
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 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลาย
ชวงเวลาภายในวันเดียวกนัใหนับเวลาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการทุกชวงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงิน
ตอบแทนสําหรับวันนั้น

 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนอื่นของทางราชการสําหรับ
การปฏิบัติงานนั้นแลว ใหเบิกไดทางเดียว
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 ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง กํ า ห น ด
แบบฟอรมประกอบการ เบิ กจ าย      
ซึ่ ง ส ว น ร า ช ก า ร อ า จ กํ า ห น ด
รายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบฟอรมได
ตามความเหมาะสม
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เบี้ยประชมุกรรมการ



32

เบี้ยประชมุกรรมการ
ยกเลิก

1. พ.ร.ฎ. เบี้ยประชมุกรรมการ พ.ศ. 2523

2. พ.ร.ฎ. เบี้ยประชมุและคาตอบแทนที่ปรึกษา          
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง พ.ศ. 2523

3. มติ ครม. กําหนดเงินสมนาคุณรายเดอืน

พ.ร.ฎ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 (มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป) และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2550 (มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เปนตนไป)
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คณะกรรมการคณะอนกุรรมการที่มีสิทธไิดรับเบี้ยประชุม

แตงตั้งโดย

(1) ก.ม. /ประกาศพระบรมราชโองการ

(2) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนฯ  ประธานวฒุิสภา

(3) คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรีเจาสังกัด ซึ่งไดรับอนมุัตจิาก ครม.

(4) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล

(5) คณะกรรมการ

คณะกรรมการ         (1) – (4)

คณะอนุกรรมการ    (1) – (5)
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ลักษณะเบี้ยประชุม
กรรมการ

(1) รายเดอืน :
- แตงตั้งโดย ก.ม. ประกาศพระบรมราชโองการ

- มีหนาที่ความรบัผิดชอบสูง กําหนดนโยบายซึ่งมีผลกระทบ
ตอการบริหาร เศรษฐกจิ สังคม

- รายชื่อและอตัราตามที่ ร.ม.ต. คลังกาํหนด

(2) รายครัง้ :
- แตงตั้งโดย กม. ประกาศพระบรมราชโองการ นอกจาก (1)

- โดยประธานรัฐสภา ประธานสภา ผูแทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา

- โดย ค.ร.ม. นายก หรอื ร.ม.ต. ซึ่งไดรบัอนุมัติจาก ค.ร.ม.
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อนุกรรมการ
(1) รายเดอืน :

- คณะอนกุรรมการในคณะกรรมการที่ไดรับรายเดือน
- มีหนาทีค่วามรับผดิชอบสาํคญัพิเศษ

(2) รายครัง้ :
- คณะอนกุรรมการนอกจาก (1)

- อ.ก.พ. กระทรวง ทบวง กรม ใหไดรับเฉพาะ

ลักษณะเบีย้ประชมุ (ตอ)

บุคคลตางสวนราชการและบคุคลภายนอก

- ตามรายชื่อและอัตราที่ ร.ม.ต. คลังกําหนด
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รายเดือน

- ตามรายชื่อและอัตราที ่ร.ม.ต. คลังประกาศกําหนด

- ไดรับเฉพาะเดือนที่เขารวมประชุม

รายครั้ง

- กรรมการ          ครั้งละไมเกิน  1,200   บาท

- อนุกรรมการ                ” 800    บาท

- ประธานเพิ่ม  1 ใน 4

- รองประธานเพิ่ม  1 ใน 8

- เลขานุการไมเกิน 1 คน  ผูชวยเลขานุการไมเกิน 2 คน

อัตราเบีย้ประชุม
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ           
ไดรับเบี้ยประชมุเชนเดียวกับกรรมการ    
และเฉพาะที่ปรึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งโดย

กฎหมาย/ประกาศพระบรมราชโองการ
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ตองมีกรรมการ อนุกรรมการ          

มาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่ง           

จึงจะเปนองคประชุมและ             

มีสิทธิเบิกเบี้ยประชุม



39

กรรมการหรืออนุกรรมการแตงตั้งโดยตําแหนง      

ไมสามารถเขารวมประชุมได แตมอบหมายใหผูอื่น      

เขารวมประชุมแทน โดยทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐาน

การมอบหมาย ถือเปนผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการ ใหนับเปน

องคประชุมและมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม



ระเบียบกระทรวงการคลงั

วาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจาย

ในการบริหารงานของสวนราชการ 

พ.ศ. 2549



เจตนารมณของระเบียบ

เพื่อใหสวนราชการสามารถเบิกจายเงิน

เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน ไดสะดวก 

คลองตัว มีความยืดหยุน สามารถใชบริหาร

จัดการ ไดอยางเหมาะสม โดยไมตองอางอิง

หนังสือสั่งการหลายฉบับ



ในระเบียบนี้  
สวนราชการ  หมายถึง  สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเปนหรือเทียบเทา กระทรวง ทบวง กรม สวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมี
หัวหนาสวนราชการซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี และราชการ
บริหารสวนภมูิภาค



คาใชจาย  หมายถึง คาใชจายในการ

บริหารงานของสวนราชการที่เบิกจายจาก     

งบดํ า เนินงานในลักษณะ  ค าตอบแทน     

ใชสอยและวัสดุ   คาสาธารณูปโภค  หรือ     

งบรายจายใดที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน



1. คาใชจายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

หรือมติคณะรัฐมนตรี กํ าหนดไว เปนการ เฉพาะ           

ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเบิกจาย          

คาใชจายดังกลาวตามที่กําหนดไว เชน 

((ขอขอ  6)6)



คาใชจายที่กําหนดโดยกฎหมาย ไดแก

 กฎหมายวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ

 กฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เปนตน



คาใชจายที่กําหนดโดยระเบียบกระทรวงการคลัง ไดแก
การรับรองชาวตางประเทศ

การจัดประชุมระหวางประเทศ

การจัดฝกอบรมของสวนราชการ เปนตน

คาเครื่องแตงตัวขาราชการที่เดินทางไปราชการ

ตางประเทศชั่วคราว

คาใชจายเกี่ยวกับศพขาราชการและลูกจางประจํา

ซึ่งถึงแกความตายในระหวางเดินทางไปราชการ เปนตน



คาใชจายที่กําหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี ไดแก

การประกันภัยทรัพยสินของรัฐ

การเชารถยนตของสวนราชการ

การจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา         

รถประจําตําแหนง เปนตน



คาใชจายที่กําหนดโดยหนังสือเวียน สั่งการ ไดแก

• คาใชจายในการจัดงาน

• คาผานทางดวนพิเศษ เปนตน



((ขอขอ  7)7)

2. คาใชจายในการดําเนินการตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

เชน คาปวยการอนุญาโตตลุาการ

 คาใชจายในการดําเนินคดี เชน คาธรรมเนียม คาทนายความ 

คาเสียหาย ดอกเบี้ย การบังคับคดี

 ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเบิกจายไดเทาที่

จายจริงตามอัตราที่กําหนดไวในกฎหมาย สัญญาอนุญาโตตุลาการ 

คําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ  คําสั่ งหรือคําพิพากษาของศาล        

แลวแตกรณี



(ขอ 8)

คาสินไหมทดแทนเนื่องจากการกระทําละเมิดของ      

เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่

ใหเบิกจายตามระยะเวลาและอัตราที่กระทรวง     

การคลังกําหนด



(ขอ 9)

การเบิกจายเงินคาใชจายในการดําเนินการตามสัญญา

อนุญาโตตุลาการ การดําเนินคดีและคาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหม

ทดแทน

ใหเบิกจายไดโดยพลัน แตตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่

กําหนดในสัญญา  ได รับแจงคําชี้ขาด  คําสั่งหรือคําพิพากษา        

ถึงที่สุดหรือระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด

เวนแต มีเหตุจําเปนไมอาจเบิกจายไดทัน ใหเบิกจาย    

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่อาจเบิกจายได



((ขอขอ  10)10)

3. คาเชาและคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา

คาเชาอาคารปฏิบัติงาน/เก็บเอกสาร

เบิกจายไดเทาที่จายจริงไมเกิน 500 บาท/ตร.ม./เดือน

กรณีมีความจําเปน ใหจายไดไมเกิน 50,000 บาท/เดือน

 คาเชาที่ดิน

เบิกจายไดเทาที่จายจริงไมเกิน 50,000 บาท/เดือน



หากจําเปนตองเบิกจายเกินอัตราที่กลาวใหหัวหนา

สวนราชการเบิกจายไดตามที่จายจริง ไมเกินอัตราทองตลาด

และบันทึกเหตุผลที่ตองเบิกจายในอัตรานั้นดวย

กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดอัตราคาเชา   

ใหเหมาะสมกับสภาวการณก็ได



4. คาใชจ ายในการดํา เนินงานตามภารกิจปกติหรือ      
ตามนโยบายดังตอไปนี้ ใหหัวหนาสวนราชการใชดุลพินิจ      
เบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม ไดแก

คาจางเหมาบริการ

คาวัสดุ

การเผยแพรและประชาสัมพันธ

คาสาธารณูปโภค ยกเวน ที่ทางราชการจายแทน
ใหขาราชการหรือลูกจาง ใหเบิกจายตามที่กําหนด

((ขอขอ  11)11)



คาใชจายในการประชุมราชการ

คาตอบแทนลามในการแปลภาษา

คาโล ของรางวัล ของที่ระลึก

คาซอมแซมทรัพยสินของทางราชการที่มิได

เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชํารุดจากการ       

ใชงานปกติ



คาของที่ระลึกมอบใหชาวตางประเทศ

- กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

- กรณีชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย

คาใชจายอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด
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ที่ กค 0502 / ว 101 ลว. 10 ก.ค. 2533

 จายเงินหรือกอหนี้ผูกพันในหมวดคาตอบแทน   ใชสอยและ    
วัสดุ หรือ หมวดอื่นๆ ที่เบิกจายในลักษณะหมวดดังกลาว

 กรณีที่ไมมี กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคบั มติ ค.ร.ม. หรือ 
รายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหจายในเรื่องนั้นๆ ไวแลว

 ดุลยพินิจ หนส.ราชการอนุมัติจายได เทาที่จายจริง จําเปน 
ประหยดั ประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ของหนวยงาน
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ที่ กค 0526.5 / ว 28596 ลว. 5 ส.ค. 2540

 คาใชจายในหมวดคาตอบแทน ฯลฯ หรือหมวดอื่น ฯลฯ    
ใหเปนไปตามการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

 การมอบหมาย เปนไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารราชการ
แผนดนิ พ.ศ. 2534

 คาใชจายที่ หน. สวนราชการเจาของงบประมาณ             
ไมสามารถใชดุลพินิจพิจารณาอนุญาต

 ตองเปนคาใชจายในการปฏิบัติหนาที่หลักโดยตรง         
ตามกฎหมายหรือที่ไดรับมอบหมายจาก ค.ร.ม.



คาใชจายในการจางเอกชนดําเนินงานคาใชจายในการจางเอกชนดําเนินงาน

หลักเกณฑที่เกี่ยวของ

 หนังสือกระทรวงการคลัง   ดวนที่สุด 

ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541

 หนั ง สื อ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  ด ว น ที่ สุ ด 

ที่ กค 0409.6/ว 86 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548



หลักเกณฑ

สวนราชการจําเปนตองจางเอกชนดําเนินงาน

 ไมมีผูปฏิบัติงานซึ่งเปนงาน/โครงการใหม

 มีผูปฏิบัติงาน แตไมสามารถแลวเสร็จตามกําหนด 

เนื่องจาก 

- ปริมาณงานมาก

- ตําแหนงวางลง/ถูกยุบเลิก



 สามารถจางเอกชนดําเนินงานนั้นได

 เบิกจายจากงบดําเนินงาน ลักษณะคาใชสอย        

หากเงินงบประมาณไมเพียงพอสามารถนําเงินนอก        

งบประมาณมาสมทบจายได

 วิ ธีการจ าง ให เปนไปตามระเบียบสํ านัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข        

เพิ่มเติม



ไมถือเปนการจางลูกจางของสวนราชการ

เปนการจางทําของ ไมถือเปนการจางแรงงาน

ไมมีนิติสัมพันธในฐานะ “นายจาง – ลูกจาง”

ไมตองนําเงินสงสมทบกองทุนประกันสังคม

มุงผลสําเร็จของงานที่จางภายในระยะเวลาที่กําหนด

จางเอกชนที่มีฐานะเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได



คาตอบแทนอื่น ๆ คาลวงเวลา คาใชจายในการ

เดินทางตองกําหนดไวในสัญญาจาง

สวนราชการผูวาจางไมมีอํานาจควบคุม บังคับ

บัญชา มีอํานาจเพียงตรวจตรางาน  สั่งปรับปรุงแกไข 

ไมอยูภายใตกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตามที่ ลูกจางของ        

ทางราชการตองปฏิบัติ



การเบิกจายเงินคาใชจายในการประชุมราชการ

ตามระเบียบฯ  หัวหนาสวนราชการใชดุลพินิจ        

เบิกจายไดตามความจําเปนและเหมาะสม

หลักเกณฑตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 

ที่ กค 0409.6/ว 102 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2548

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร

- คาใชจายอื่นที่จํ า เปนและเกี่ยวของกับการจัด

ประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไมตกแตงสถานที่ 

เปนตน



5. คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนที่ไมไดกําหนดไว        

ในระเบียบนี้

ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 

เบิกจายตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

((ขอขอ  12)12)



(ขอ 13)

6. ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกํากับดูแล

การเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ

หากเบิกจายไมเปนไปตามระเบียบและทางราชการ         

ไดรับความเสียหายใหดําเนินการตามระเบียบวาดวย         

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่



(ขอ 14)

7. กรณีเบิกจายคาใชจายตามหลักเกณฑหนังสือสั่งการ     

ที่มีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยังไมแลวเสร็จ

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ/หนังสือสั่งการนั้น        

ตอไปจนแลวเสร็จ



การเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจาย

แทนการจัดหารถประจําตําแหนงสําหรับ

ขาราชการผูมีสิทธิไดรถประจําตําแหนง



หลักเกณฑที่เกี่ยวของ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  31 สิงหาคม  2547 แจงตาม
หนังสือ สลค. ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 182 ลงวันที่ 10 กันยายน 2547

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 114
ลงวันที่ 30 กันยายน 2547

หนั งสื อกรมบัญชี กลาง  ที่  กค  0409.6/ว  519 ลงวันที่      
28 ธันวาคม 2548

หนั งสื อสํ านั ก งบประมาณ  ที่  นร  0714/ว  3 ลงวั นที่      
15 ตุลาคม 2547

หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนมาก ที่ นร 0714/ว 50 ลงวันที่ 
19 มกราคม 2548

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551



หลักเกณฑ

1. ตองเปนขาราชการผูดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรถประจํา
ตําแหนงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดแก

ขาราชการซึ่งกฎหมายบัญญัติใหเปนผูบังคับบัญชา
ตั้ งแตระดับผูช วยหัวหน าสวนราชการ  รองหัวหนา       
สวนราชการ หัวหนาสวนราชการขึ้นไป ผูตรวจราชการ
ระดับกระทรวง และเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง



ขาราชการประจําในตางประเทศ ไดแก เอกอัครราชทูต 
อัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผูชวยทูตฝายกิจการ
พิเศษ กงสุลใหญ และหัวหนาสํานักงานในตางประเทศ

หัวหนาสวนราชการอาจพิจารณาจัดสรรรถประจํา
ตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิใน
ระดับ 11 และระดับ 10

- ซึ่งเคยดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับการจัดรถประจํา
ตําแหนงมาแลว

- และไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ      
ใหรับผิดชอบงานดานบริหารที่มีอํานาจการบังคับบัญชาได



ขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2525 
ไดแก 

-นายทหารยศชั้นนายพลดํารงตําแหนงตั้งแตเจากรม
หรือเทียบเทาขึ้นไป

-นายทหารยศชั้นนายพล พันเอก นายาเอก นาวา
อากาศเอก ที่รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษและ
นาวาอากาศเอกพิเศษซึ่งดํารงตําแหนงเปนรอง ผูชวย และ         
เสนาธิการหรือเทียบเทาตําแหนงขางตน

-นายทหารชั้นยศนายพลที่เทียบกับขาราชการของ
สวนราชการนอกกระทรวงกลาโหม ซึ่ง ค.ร.ม. อนุมัติใหไดรับรถ
ประจําตําแหนง



2. อัตราการจาย

•ระดับรองอธิบดีหรือเทียบเทา 25,000 บาท/คน/เดือน

•ระดับอธิบดีหรือเทียบเทา 31,800 บาท/คน/เดือน

•ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา41,000 บาท/คน/เดือน



74

• 3. ใหขาราชการผูมีสิทธิเปนผูเลือกวาจะใชรถประจําตําแหนง

หรือรับเงินคาตอบแทนเหมาจายฯ

3.1 ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการสามารถใชสิทธิเลือก

ไดใหม ตั้งแตวันที่ 2 ธ.ค. 2551 (ครม. มีมติ) ทั้งกรณีเลือกรับ

รถประจําตําแหนงหรือรับเงินคาตอบแทนฯ โดยมีเงื่อนไขวา

เมื่อใชสิทธิเลือกแลว จะเปลี่ยนแปลงไดตอเมื่อผูดํารงตําแหนง

ดังกลาวเลื่อนระดับหรือโยกยายไปดํารงตําแหนงใหม

กรณีรองหัวหนาสวนราชการที่มีสิทธิฯ อยูกอนและหลัง

มติ ครม. ในครั้งนี้ คงตองถือปฏิบัติตามสิทธิที่เลือกไวเดิม
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3.2 ผูมีสิทธิที่จะเกษียณอายุในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แต

ไดเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจายฯ กอนแลว หากประสงค

ขอใหหนวยงานจัดรถประจําตําแหนงให หากสวนราชการไมมี

รถใหดํ า เนินการจ าง เหมาบริการโดยทําสัญญาไม เกิน         

1 ปงบประมาณ

• 4. เมื่อเลือกรับเงินแลว ใหขาราชการจัดหารถยนตสวนตัว         

ที่เหมาะสมกับเกียรติและฐานะที่ดํารงอยูมาใชในการปฏิบัติ         

ราชการ



5. หามนํารถยนตสวนกลางหรือรถประจําตําแหนงของ

สวนราชการมาใชในการปฏิบัติราชการ หากฝาฝนถือเปน

ความผิดวินัย

ยกเวน กรณีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

6. การเปลี่ยนแปลงประเภทรถ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 9

7. เบิ กจ าย เ งินฯ  ตามที่ สํ านั กงบประมาณกํ าหนด          

(งบดําเนินงานลักษณะคาตอบแทน)



การทําประกันภัยของภาคราชการ

 การประกันภัยทรัพยสินของรัฐ

 การประกันภัยรถราชการ



การประกันภัยทรัพยสินของรัฐ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548

แจงตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0505/ว (ล) 5843 ลงวันที่     

9 พฤษภาคม 2548

ใหยกเลิกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 

2538 และวันที่ 5 สิงหาคม 2540



หลักเกณฑ

สถานที่ราชการภายในประเทศ

•ถือหลักประกันตนเอง

•เวนแต  สถานที่ราชการหรือทรัพยสินของ       

รัฐวิสาหกิจที่ มีคลังเก็บสิ่งของหรือโรงงานที่อาจ        

เสียหายมาก เมื่อเกิดอัคคีภัยใหประกันภัยได

สถานที่ราชการในตางประเทศที่ เปนกรรมสิทธิ์       

ของรัฐบาลใหประกันได



การประกันภัยรถยนตราชการของสํานักงานในตางประเทศ

•รถยนตสวนกลางและรถประจําตําแหนงใหประกันได
ในแบบคุมครองบุคคลที่ 3 หรือตามที่กฎหมายประเทศนั้น
กําหนด

•หากจําเปนตองทําประกันภัยแตกตางไปจากที่กลาว
เนื่องจากสถานการณในประเทศนั้นไมปลอดภัยฯ ใหประกันได
ตามความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ

•สถานฑูต สถานกงสุลที่ตั้งอยูในประเทศที่มีเขตแดน   
ติดกับประเทศไทย ใหทําประกันภัยรถยนตกับบริษัทประกันภัย
ในประเทศไทยได โดยคุมครองความเสียหายถึงประเทศนั้น



• หากจะประกันภัยทรัพยสินอื่น ๆ ใหเสนอคณะกรรมการ

กลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพยสินของรัฐพิจารณา

องคประกอบคณะกรรมการ

ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ

ผูแทนสํานักงบประมาณ กรมการประกันภัย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด

และกรมธนารักษ เปนกรรมการและเลขานุการ



อํานาจหนาที่

-กํ าหนดขอบเขตการจัด เอาประกันภั ย
ทรัพยสินอื่น

-กําหนดความหมายของ  “ทรัพยสินของ         
ทางราชการ”และ “สถานที่ราชการ”

-พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องที่สวนราชการ
เสนอขอจัดเอาประกันภัย

-เชิญเจาหนาที่เจาของเรื่องและเจาหนาที่ของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ เขารวม
พิ จ า รณ าหรื อ ชี้ แ จ ง แสด งคว ามคิ ด เ ห็ น ต อ            
คณะกรรมการ



การประกันภัยรถราชการ

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548

แจ งตามหนั งสื อ  สลค . ด วนที่ สุ ด  ที่  นร 

0504/8203 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548

- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่  กค  0409.6/ว  349

ลงวันที่ 8 กันยายน 2548



หลักเกณฑ

รถราชการ หมายถึง รถราชการตามระเบียบสํานัก      
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไข
เพิ่มเติม ไดแก รถสวนกลาง รถประจําตําแหนง รถรับรอง 
รถรับรองประจําจังหวัดและรถอารักขา

- ที่ไดมาโดยการซี้อ รับบริจาคหรือความชวยเหลือ
จากรัฐบาลตางประเทศ

- และขึ้นทะเบียนครุภัณฑแลว



 ประเภทภาคบังคับ

สวนราชการตองจัดทําประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 ประเภทภาคสมัครใจ

- ใหพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมกับภารกิจ

- เสนอเรื่องขออนุมัติตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัติกอนการเบิกจาย



หัวหนาสวนราชการหรือผู ที่ไดรับมอบหมาย  

ใชดุลพินิจเบิกจายคาใชจายในการทําประกันภัย

เบิกจ ายจากเงินงบประมาณ  งบดํา เนินงาน 

ลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  หรืองบอื่นๆ         

ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

หรือเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใชเงินงบประมาณ 

เชน เงินรายได เงินบํารุง เปนตน



รถที่ไมสามารถจัดทําประกันภัยได

รถยนตที่สวนราชการจัดหาโดยการเชา ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546

รถยนตสวนตัวของขาราชการผูที่เลือกรับเงินคาตอบแทน

เหมาจายฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547

รถราชการของสวนราชการในตางประเทศใหถือปฏิบัติตาม    

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548
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นางนิโลบล  แวววับศรี

ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและระเบียบดานคาใชจาย       

ในการบริหาร

โทร. 0 - 2270 - 0300

Fax  0 - 2273 - 9609

E – mail      NILOBOWA@cgd.go.th


