
ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวย

การเบกิจายเงินเกี่ยวกับคาใชจาย

ในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2549

โดย กิตติมา  อังกินันทน



คาใชจาย  หมายถึง คาใชจายในการ

บริหารงานของสวนราชการที่เบิกจายจาก     

งบดํ า เนินงานในลักษณะ  ค าตอบแทน     

ใชสอยและวัสดุ   คาสาธารณูปโภค  หรือ     

งบรายจายใดที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน



@ คาใชจายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวเปนการ

เฉพาะ             ใหหัวหน าสวนราชการ เจ าของ

งบประมาณเบิกจาย          คาใชจายดังกลาวตามที่

กําหนดไว เชน 

((ขอขอ  6)6)



คาใชจายที่กําหนดโดยกฎหมาย ไดแก

 กฎหมายวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ

 กฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เปนตน



คาใชจายที่กําหนดโดยระเบียบกระทรวงการคลัง ไดแก

การรับรองชาวตางประเทศ

การจัดประชุมระหวางประเทศ

การจัดฝกอบรมของสวนราชการ 

คาใชจายเกี่ยวกับศพขาราชการและลูกจางประจํา

ซึ่งถึงแกความตายในระหวางเดินทางไปราชการ เปนตน



คาใชจายที่กําหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี ไดแก

การประกันภัยทรัพยสินของรัฐ

การเชารถยนตของสวนราชการ

การจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา         

รถประจําตําแหนง เปนตน



((ขอขอ  7)7)

@ คาใชจายในการดําเนินการตามสัญญา

อนุญาโตตุลาการ การดําเนินคดี เบิกจายไดเทาที่จายจริง

ต า ม อั ต ร า ที่ กํ า ห น ด ไ ว ใ น ก ฎ ห ม า ย  สั ญ ญ า

อนุญาโตตุลาการ คําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ คําสั่งหรือ   

คําพิพากษาของศาล  แลวแตกรณี  เชน  คาปวยการ

อนุญา โตตุ ล าการ  ค าธรรม เนี ยม  ค าทนายความ 

คาเสียหาย ดอกเบี้ย การบังคับคดี



(ขอ 8)

คาสินไหมทดแทนเนื่องจากการกระทําละเมิดของ      

เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่

ใหเบิกจายตามระยะเวลาและอัตราที่กระทรวง     

การคลังกําหนด



(ขอ 9)



((ขอขอ  10)10)
@ คาเชาและคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา

คาเชาอาคารปฏิบัติงาน/เก็บเอกสาร/พัสดุ

เบิกจายไดเทาที่จายจริงไมเกิน 500 บาท/ตร.ม./เดือน

กรณีมีความจําเปน ใหจายไดไมเกิน 50,000 บาท/เดือน

 คาเชาที่ดิน

• เบิกจายไดเทาที่จายจริงไมเกิน 50,000 บาท/เดือน

หากจําเปนเบิกได  ไมเกินอัตราทองตลาดและบันทึกเหตุผล      

ที่ตองเบิกจายในอัตรานั้นดวย

กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดอัตราคาเชา  ใหเหมาะสมกับ

สภาวการณก็ได



@ คาใชจายของทางราชการในการดําเนินงานตามภารกิจปกติ
หรื อต ามนโยบาย ใหหั วหน าส วนราชการ ใช ดุ ลพินิ จ     
เบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม

คาจางเอกชนดําเนินงาน

คาวัสดุ

การเผยแพรและประชาสัมพันธ

คาสาธารณูปโภค ยกเวน ที่ทางราชการจายแทนให
ขาราชการหรือลูกจาง ใหเบิกจายตามที่กําหนด

((ขอขอ  11)11)



คาใชจายในการประชุมราชการ

คาตอบแทนลามในการแปลภาษา

คาโล ของรางวัล ของที่ระลึก ประกาศเกียรติคุณ      

 ผู เ ยี่ ยมชมสวนราชการ  ผู ใหความช วย เหลือ      

 สวนราชการ

คาซอมแซมทรัพยสินของทางราชการที่มิได

เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชํารุดจากการ       

ใชงานปกติ



คาของที่ระลึกมอบใหชาวตางประเทศ

- กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

- กรณีชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย

คาใชจายอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด



@ คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนที่ไมไดกําหนดไว        

ในระเบียบนี้

ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 

เบิกจายตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

((ขอขอ  12)12)



คาใชจายในการจางเอกชนดําเนินงานคาใชจายในการจางเอกชนดําเนินงาน

หลักเกณฑที่เกี่ยวของ

หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด 

ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541

หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 

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



คาใชจายในการประชมุราชการ

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



เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง

สําหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรถประจําตําแหนง

1. ตองเปนขาราชการผูดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรถประจํา
ตําแหนงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดแก

ขาราชการซึ่งกฎหมายบัญญัติใหเปนผูบังคับบัญชา
ตั้ งแตระดับผู ช วยหัวหน าสวนราชการ  รองหัวหน า       
สวนราชการ หัวหนาสวนราชการขึ้นไป ผูตรวจราชการ
ระดับกระทรวง และเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง



ขาราชการประจําในตางประเทศ ไดแก เอกอัครราชทูต 
อัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผูชวยทูตฝายกิจการ
พิเศษ กงสุลใหญ และหัวหนาสํานักงานในตางประเทศ

หัวหนาสวนราชการอาจพิจารณาจัดสรรรถประจําตําแหนง
สําหรับผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิในระดับ 11 
และระดับ 10

- ซึ่งเคยดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับการจัดรถประจํา
ตําแหนงมาแลว

- และไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ      
ใหรับผิดชอบงานดานบริหารที่มีอํานาจการบังคับบัญชา



ขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2525 
ไดแก 

-นายทหารยศชั้นนายพลดํารงตําแหนงตั้งแตเจากรม
หรือเทียบเทาขึ้นไป

-นายทหารยศชั้ นน ายพล  พัน เ อก  นาว า เ อก         
นาวาอากาศเอก ที่รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
และนาวาอากาศเอกพิเศษซึ่งดํารงตําแหนงเปนรอง ผูชวย และ         
เสนาธิการหรือเทียบเทาตําแหนงขางตน

-นายทหารชั้นยศนายพลที่เทียบกับขาราชการของ
สวนราชการนอกกระทรวงกลาโหม ซึ่ง ค.ร.ม. อนุมัติใหไดรับ
รถประจําตําแหนง



2. ใ ห ข า ร า ช ก า ร ผู มี สิ ท ธิ เ ป น ผู เ ลื อ ก จ ะ รั บ ร ถ ห รื อ เ งิ น     

เลือกแลวเปลี่ยนไมได เวนแต ดํารงตําแหนงสูงขึ้น

3. เมื่อเลือกรับเงิน ใหขาราชการจัดหารถยนตสวนตัวที่เหมาะสมกับ

เกียรติและฐานะที่ดํารงอยูมาใชในการปฏิบัติราชการ

4. อัตราการจาย

•ระดับรองอธิบดีหรือเทียบเทา 25,400 บาท/คน/เดือน

•ระดับอธิบดีหรือเทียบเทา 31,800 บาท/คน/เดือน

•ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา41,000 บาท/คน/เดือน



5. หามนํารถยนตสวนกลางหรือรถประจําตําแหนงของ

สวนราชการมาใชในการปฏิบัติราชการ หากฝาฝนถือเปน

ความผิดวินัย

ยกเวน กรณีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

6. การเปลี่ยนแปลงประเภทรถ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 9

7. เบิ กจ า ย 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

ให ย ก เ ลิ ก มติ คณะรั ฐ มนตรี  เ มื่ อ วั นที่  28 

กุมภาพันธ 2538 และวันที่ 5 สิงหาคม 2540



หลักเกณฑ

สถานที่ราชการภายในประเทศ

•ถือหลักประกันตนเอง

•เวนแต  สถานที่ราชการหรือทรัพยสินของ       

รัฐวิสาหกิจที่มีคลังเก็บสิ่งของหรือโรงงานที่อาจ        

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 าหนดขอบ เขตการจั ด เอ าประกันภั ย
ทรัพยสินอื่น

-กําหนดความหมายของ  “ทรัพยสินของ         
ทางราชการ”และ “สถานที่ราชการ”

-พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องที่สวนราชการ
เสนอขอจัดเอาประกันภัย

-เชิญเจาหนาที่เจาของเรื่องและเจาหนาที่ของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ เขารวม
พิ จ า รณ าห รื อ ชี้ แ จ ง แสด ง ค ว า มคิ ด เ ห็ น ต อ            
คณะกรรมการ



การประกันภัยรถราชการ

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548

แจงตามหนังสือ  สลค . ดวนที่สุด  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

- ที่ไดมาโดยการซื้อ รับบริจาคหรือความชวยเหลือ
จากรัฐบาลตางประเทศ

- และขึ้นทะเบียนครุภัณฑแลว



 ประเภทภาคบังคับ

สวนราชการตองจัดทําประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 ประเภทภาคสมัครใจ

- ใหพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมกับภารกิจ

- เสนอเรื่องขออนุมัติตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัติกอนการเบิกจาย



หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ได รับมอบหมาย     

ใชดุลพินิจเบิกจายคาใชจายในการทําประกันภัย

เบิกจ ายจากเงินงบประมาณ  งบดํ า เนินงาน 

ลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  หรืองบอื่นๆ          

ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

หรือเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใชเงินงบประมาณ 

เชน เงินรายได เงินบํารุง เปนตน



รถที่ไมสามารถจัดทําประกันภัยได

รถยนตที่สวนราชการจัดหาโดยการเชา ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546

รถยนตสวนตัวของขาราชการผูที่เลือกรับเงินคาตอบแทน

เหมาจายฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และ

19 กันยายน 2549

รถราชการของสวนราชการในตางประเทศใหถือปฏิบัติตาม    

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548



ขอบคุณคะ
กิตติมา  อังกินันทน   นิตกิร 7 ว.

โทร. 02-273-9573

มือถือ. 081-703-9940

e – mail…kittimun@cgd.go.th


