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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ช่ือหนวยงาน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ที่ตั้ง 
อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อูทองนอก วชิระ กทม. 

 

ประวัติความเปนมาโดยสังเขป 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหนวยงานตามโครงสรางภายในของ

มหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ปจจุบันต้ังอยู ณ อาคารศรีจุฑาภา (อาคาร 21) มีประวัติความ
เปนมา  ดังน้ี 

เมื่อ พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดต้ังโครงการบัณฑิตศึกษาข้ึน โดยมีสายงานข้ึน
ตรงตอรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ มีช่ือเรียกหนวยงานภายในวา “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ไดระบุวัตถุประสงคของการจัดต้ังเพื่อทําหนาที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
หมายถึง การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ และสาขาแรกที่เปดสอน เมื่อ พ.ศ. 2542 คือ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ 

ป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทา  ตามการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ. 2547 เมื่อ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการจัดต้ังใหเปนหนวยงานตามโครงสรางภายใน
ของมหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ที่มีการบริหารงานบุคคลและงานบริหารวิชาการของตนเอง โดยมีหนาที่กํากับมาตรฐาน
และประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วาดวยการจัดต้ังและดําเนินงานการจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 

พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของบัณฑิตวิทยาลัย คือ 1. กํากับมาตรฐาน และประสาน
การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2. ผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความเปนเลิศทาง
วิชาการและตรงกับ ความตองการของสังคม 3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ดวยการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน ตางใสใจและให

ความสําคัญกับการบริหารงาน นับเปนองคประกอบที่สําคัญอยางย่ิง ที่จะ ทําใหองคการบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยทางดานบุคลากรหรือผูปฏิบัติงาน จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดใน
บรรดาทรัพยากรทั้งหมด เพราะสามารถที่จะจัดการหรือหา วิธีที่จะดําเนินการใหองคการบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันบุคลากรจึงเปน ที่มาของความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
องคการอีกดวย ซึ่งในการบริหารประเทศก็ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
โดยกําหนดเปาหมายในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษยไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่งมนุษยลวนแลวแตมีลําดับข้ันความตองการ เพื่อที่จะประสบความสําเร็จ
ในสูงสุดในชีวิต ไดรับความตองการ ความปรารถนา และไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง ซึ่งเมื่อ
มนุษยไดรับความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงแลวก็จะยังเรียกรองความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต อไป ซึ่งถือเปน
คุณลักษณะทั่วไป 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดานการพัฒนาองคกร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ซึ่งจะทําใหองคกรบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานและกระบวนการ
ทํางาน การจัดการองคความรูเกี่ยวกับ การเบิกจายเงินงบประมาณ เพื่อเปนเครื่องมือใหบุคลากรที่
ผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ และบุคลากรของหนวยงาน สามารถใชเปนแนวทางในการเบิก
จายเงินงบประมาณไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงไดรวบรวมขอมูลดานการเบิกจายให
สอดคลองกับลักษณะงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมีลําดับข้ันตอนการ
ทํางานและมีเอกสารอางอิงในเรื่องการเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ กฎระเบียบ 
และเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหบุคลากรรูและเขาใจในกระบวนการเบิกจายเงิน และปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน 

จะเห็นไดวางานการเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่ทุกหนวยงานตองการ เพื่อใหการ
ดําเนินการทุกกระบวนการดําเนินไปได การเบิกจายจะแสดงหรือสะทอนการเปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ จากผูที่มาติดตอ และยังสามารถบงบอกถึงความไมเปนระบบ หรือดอยประสิทธิภาพ 
ดังน้ันงานการเงินและพัสดุเปนงานที่ทุกหนวยงานไมวาเปนหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน โดยเฉพาะ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําเปนตองมีแนวทางการปฏิบั ติงานที่เปนในลักษณะเดียวกัน 
ผูจัดทําใหฐานะที่มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงกับ การเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไป
ราชการ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการเบิกจาย
คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ใหมีมาตรฐานการปฏิบัติที่เปนข้ันตอน และถูกตอง 

 
คําสําคัญ: คาใชจายเดินทางไปราชการ 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายคาคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ สามารถ

ปฏิบัติงานไดถูกตอง 
2. เพื่อใหการเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ มีมาตรฐานเดียวกัน 
3. เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงานแทนกันได 

 
ประโยชนท่ีไดคาดวาจะไดรับ 

1. ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ  สามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตอง 

2. การดําเนินงานการเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ มีมาตรฐานเดียวกัน 
3. ผูปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงานแทนกันได 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. คาใชจายเดินทางไปราชการ หมายถึง คาใชจายที่ทางราชการจายใหแก ผูเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกทองที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดคาใชจายระหวางการเดินทาง เพื่อมิใหผูเดินทาง
เดือดรอน คาใชจายที่ทางราชการจายใหจะเปนรายจายที่ จําเปน ซึ่งเกิดข้ึนในการเดินทาง เงินที่ทาง
ราชการจายใหน้ีมิใชคาตอบแทนในการทํางาน แตเปนคาใชจายเพื่อใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
สวนประกอบของคาใชจายเกี่ยวกับราชการ ที่บัณฑิตวิทยาลัยใชเปนประจํา มีดังน้ี 

1) คาที่พัก หมายถึง คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
2) คาพาหนะ หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจําทางเครื่องบิน เรือและยานพาหนะอื่น

ที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทว่ั ไป เปนประจํา มีเสนทางคาโดยสารและคาระวางที่แนนอน 
3) คาเบี้ยเลี้ยง มีดังน้ี 

ประเภท ก ไดแก 

(1)  การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นที่ที่ต้ังสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ 

(2)  การเดินทางไปราชการจากอําเภอหน่ึงไปปฏิบัติราชการในอําเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน 

ประเภท ข ไดแก 

(1) การเดินทางไปราชการในทองที่อื่นนอกจากที่กําหนดในประเภท ก. 

(2) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนที่ต้ังสํานักงานซึ่งปฏิบัติ

ราชการปกติ 

2. ปญหาในเบิกจาย  หมายถึง อุปสรรคเกี่ยวกับการวางแผนเบิกจาย การเตรียมการ
เบิกจายคาใชจายการเดินทางไปราชการ และการดําเนินเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับการเดือนทางไป
ราชการ 

3. แนวทางการพัฒนาเบิกจาย หมายถึง การพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องหลักการ จัดประชุมหา
แนวทางการเบิกจาย และเทคนิคเบิกจาย 



บทท่ี 2 
 

โครงสราง ภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ และกระบวนการบริหารงาน 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มีการบริหารจัดการองคกร ดวยการแบงโครงสรางองคกรและการบริหาร 
โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  รับผิดชอบการบริหารงาน ซึ่งมีรองคณบดีฝาย
บริหาร และรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูชวยรับผิดชอบงานภายในสํานักงานคณะ และงานบริการ
วิชาการตามลําดับ มีคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาที่เปนกรรมการประจําคณะใน
การวางนโยบายและแผนงานการดําเนินงานของคณะ พิจารณาหลักสูตรใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นแกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในการบริหารงาน   

นอกจากน้ันยังสงเสริมใหการบริหารองคกรดานตาง ๆ  ในรูปของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในแตละระดับ ของทุกสาขาวิชามีสวนรวมในการจัดการองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ   
ซึ่งเปนรูปแบบการกระจายอํานาจในการบริหารองคกร 

ซึ่งในปจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปนศูนยกลางในการประสาน
และกํากับดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถเฉพาะสาขา ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในการพัฒนาประเทศ         
มีวิสัยทัศน คือ “A Leading Quality Graduate School”  เปนองคกรจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีการจัดการคุณภาพช้ันนํา และมีพันธกิจ 3 ประการ ไดแก  1) กํากับมาตรฐานและ
ประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2) ผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความเปนเลิศทาง
วิชาการและตรงกับความตองการของสังคม  3) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาดวย
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในดานตาง ๆ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในดาน
ตาง ๆ ตอไป 

บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํากรอบโครงสรางตามอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และไดกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวนงานภายในสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย และ
ผูวิจัยไดมีการดําเนินการตามกระบวนการบริหารงานประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิต
วิทยาลัยตามข้ันตอนที่กําหนดไว โดยแบงรายละเอียดตามลําดับข้ันตอนการนําเสนอ ดังน้ี 
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โครงสราง และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

โครงสรางหนวยงาน 

 
 

โครงสรางภาระงานของหนวยงาน 
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สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดโครงสรางของหนวยงาน  ตามหนาที่ความรบัผิดชอบ ดังน้ี 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
1. จัดทําแผนและงบประมาณรายไดและรายจายประจําปในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

2. จัดทําแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยประจําป และดําเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหเปนไปตามแผน 

3. ดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน จัดทําทะเบียนนักศึกษา แผนการศึกษา  
ตารางเรียน การลงทะเบียนเรียน  การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การ

สอบวิทยานิพนธและภาคนิพนธ การสําเร็จการศึกษา และทะเบียนบัณฑิต ในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือการดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิต
วิทยาลัยมอบหมาย 

4. ประสานงาน ติดตามการจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรและกํากับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร 

5. ควบคุมดูแลการเงิน ทรัพยสิน และพัสดุของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให
เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

6. พิจารณาเสนอการแตงต้ังคณาจารยบัณฑิตศึกษาใหคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิต
วิทยาลัยใหความเห็นชอบ และจัดทําทะเบียนคณาจารยบัณฑิตศึกษา 

7. พิจารณาวางขอบังคับการปฏิบัติงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัยเทาที่ไมขัดกับขอบังคับ
ของสภามหาวิทยาลัย 

8. จัดการวัดผล ประเมินผล ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย 

9. ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของสภา
มหาวิทยาลัย 

10. จัดทํารายงานประจําปของบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิต
วิทยาลัย 

11. ใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบบัญชี และการตรวจสอบอื่น ๆ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจากองคกรภายในและองคกรภายนอก 

12.  แตงต้ังคณะกรรมการหรือมอบหมายใหบุคคลดําเนินการตามขอ 1. ถึง ขอ 11. 
13.  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  เกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
14. ใหมีอํานาจออกประกาศตามที่คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
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ภาระงานรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
รองคณบดีฝายบริหาร 
1. พัฒนาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานดานการบรหิารจดัการ 
2. วางแผนโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรม เปนระยะ  ๆประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานสรุปผลและประชาสัมพันธ รวมทั้งวางแผน
ดําเนินการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนา 

3. ควบคุมการดําเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4. ใหความรู และมาตรการสงเสริมจรรยาบรรณ รวมทั้งดูแลควบคุมคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหถือปฏิบัติ 
5. พัฒนา และจัดทําระเบียบ ขอบังคับ กฎ หลักเกณฑ ของบัณฑิตวิทยาลัย และพิจารณาวาง

ขอบังคับการปฏิบัติงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัย โดยไมขัดกับขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย 
6. ดูแลงานการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติราชการ 
7. ควบคุมการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และรายงานความกาวหนา

ของบัณฑิตวิทยาลัย 
8. ควบคุมการจัดทํารายงานประจําปของบัณฑิตวิทยาลัย 
9. ควบคุมดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ 
10. วางแผนและดําเนินการบริหารขอมูลอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการใหเปนปจจุบัน 
11. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของอาจารยประจํา และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ในดาน

การปฏิบัติงาน  ที่เกี่ยวของ 
12. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของบัณฑิตวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย 
13. วางระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และ

วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
14. จัดทํางบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของบัณฑิตวิทยาลัย 
15. ควบคุม ดูแลรายงานการใชจายเงิน การวิเคราะหงบการเงิน (Financial) และกระแสเงินสด 

(Cash Flow) รวม 
16. วางระบบ กลไก และติดตามการใชงบประมาณที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละ

พันธกิจ  การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลากร 
17. กํากับขับเคลื่อนใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ

คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
18. วางระบบ กลไก และกํากับขับเคลื่อนใหมีฐานขอมูลทางการเงินและงบประมาณของ

บัณฑิตวิทยาลัย ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 
19. ควบคุมดูแลการเงิน ทรัพยสิน และพัสดุ ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให

เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 



8 

20. กํากับตรวจสอบการใชงบประมาณ การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

21. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
รองคณบดีฝายวิชาการ 
1. พัฒนาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานดานวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
2. จัดบรรยาย ประชุม สัมมนาวิชาการ ทางวิชาการ และจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนเจาภาพ หรือรวมเปน
เจาภาพ 

3. วางแผนและพัฒนางานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย และประสานงานดานวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
4. กํากับดูแล บริหารจัดการ ประสานงาน ติดตามการจัดทํา พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร และ

กํากับการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
5. กํากับดูแล และขับเคลื่อน ใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
6. กํากับดูแล หลักสูตร  การเรียนการสอน  อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และการดําเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ สกอ. และตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

7. วัดผล ประเมินผล ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย 

8. ควบคุม ดูแลการประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเขาสูประชาคมอาเซียน 
10. ประสานงานกับหลักสูตรตาง ๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
11. กําหนดนโยบาย กํากับดูแลการรับและคัดเลือกนักศึกษา 
12. สรางและพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาดานการ

ผลิตบัณฑิต 
13. จัดบรรยาย ประชุม สัมมนาวิชาการ ทางวิชาการ และจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนเจาภาพ หรือรวมเปน
เจาภาพ 

14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
1. พัฒนาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรองรบัยุทธศาสตรของบณัฑิตวิทยาลัย และการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ควบคุมดูแลงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
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4. พัฒนา จัดทํา และติดตามผลปฏิบัติราชการ และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

5. กํากับขับเคลื่อนการจัดทําแผนกลยุทธของบัณฑิตวิทยาลัย ที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

6. พัฒนา และติดตามแผนการดําเนินงาน 
7. พัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
8. ควบคุม ดูแล รักษา และพัฒนางานดานการประกันคุณภาพ ISO 9001 : 2008, ISO 

14001 : 2004 และระบบมาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยใหมีคุณภาพ 
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรูของบัณฑิตวิทยาลัย 
10. วางแผนโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม เปนระยะๆ 
11. ควบคุมการดําเนินการสํารวจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และสํารวจขอมูลความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต 
12. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
1. กํากับดูแลการบริหารงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของ

บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
2. วางระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยใหคณาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยมีการทํา

ผลงานวิจัยเพิ่ม มากข้ึน 
3. วิเคราะหนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการวิจัย และบริการวิชาการแกสังคม เพื่อ

เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
4. พัฒนานักวิจัยและแสวงหาแหลงทุน 
5. สรางเครือขายการวิจัย 
6. ฝกอบรมดานการวิจัยแกคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
7. จัดประชุมวิชาการเพื่อการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
8. จัดทําแผนการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของ

บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
9. วางระบบและกลไกการใหบริการวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย ใหสอดคลองกับผลการ

สํารวจความตองการของชุม หรือภาครัฐ หรือเอกชน 
10. บูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และประเมินผลสําเร็จ

ของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
11. ประเมินประโยชนและผลกระทบของการใหบริการวิชาการแกสังคม และนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ 
12. พัฒนากระบวนการใหบริการวิชาการ การถายทอดองคความรู/เทคโนโลยี ที่เหมาะสม

แกชุมชนและสังคม 
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13. สรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการทั้งในชุมชน และสังคม กับภาครัฐและ
เอกชน เพื่อรวมกันพัฒนางานบริการวิชาการตามความตองการของชุมชนและสังคมอยางตอเน่ือง 

14. วางระบบกลไก และกํากับขับเคลื่อนการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และใหมี
การบูรณาการกับพันธกิจดาน การเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานักศึกษา 

15. จัดทําแผนกลยุทธดานศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินการทบทวน ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงาน 

16. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
1. กํากับดูแลงานประชาสัมพันธเชิงรุก ผานชองทางการสื่อสารตางๆ ที่หลากหลาย 

2. ดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาดานตาง ๆ เพื่อสงเสริมอัตลักษณของนักศึกษา กํากับ
ดูแลกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกหลักสูตร 

3. กํากับดูแลงานสารสนเทศ เว็บไซดของบัณฑิตวิทยาลัย และประสานงานกับฝายงานตาง 
ๆ ในการปรับปรุงสารสนเทศบนเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 

4. ดูแลระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยแกนักศึกษา และ
บุคคลภายนอกไดรับทราบ 

5. พัฒนาเครือขาย และระบบฐานขอมูลนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา 
6. ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ และผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
7. ทําแผน และดําเนินการเกี่ยวกับแผนการตลาดของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
8. วางระบบและกลไกการบริหารงานวิเทศสัมพันธของบัณฑิตวิทยาลัย 
9. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษาและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยใน

ภูมิภาคอาเซียน 
10. ประสานงานการจัดโครงการพัฒนาประสบการณในตางประเทศระยะสั้นใหแกนักศึกษา 
11. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหีนาที่ความรบัผิดชอบ ดังน้ี 
1. ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาการบริหารงานของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ดูแลงานการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติราชการ 

3. วิเคราะหระบบงานในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย 

4. ติดตามผลปฏิบัติราชการ และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  
5. ควบคุมดูแลระบบบริหารงานคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย (ISO 9001 : 2008) 
6. ควบคุมดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
7. ดําเนินการเปนผูชวยเลขานุการการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

8. คัดกรองเอกสาร เสนอความคิดเห็นเบื้องตน และแจงผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการ 

9. วิเคราะหผลการศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย 
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กลุมงานภายในสํานักงานคณะ  ประกอบดวย 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป  ประกอบดวย  งานธุรการและสารบรรณ งานประชาสัมพันธ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ งานอาคาร/ยานพาหนะ งานบุคลากร และงานมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ  

2. ฝายคลังและพัสดุ ประกอบดวย งานการเงิน งานบัญชี งบประมาณ และงานพัสดุ 
3. ฝายบริการการศึกษา ประกอบดวย งานบริหารงานทั่วไป งานหลักสูตรและการสอน งาน

ทะเบียนและประมวลผลขอมูล งานการรับเขาศึกษาตอ และงานมาตรฐานวิทยานิพนธ 
4. ฝายวิเทศสัมพันธ ประกอบดวย งานวิเทศ และงานอาเซียน 
5. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบดวย งานวิเคราะหแผนงาน/งบประมาณ งาน

พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ และงานประกันคุณภพ 
6. ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบดวย งานผลิตผลงานวิจัย งานเผยแพร

ผลงานวิจัย งานผลิตวารสารวิชาการ งานบริการวิชาการแกสังคม และงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
7. ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย งานกิจการนักศึกษา งานบริหารและ

สวัสดิภาพ และงานศิลปวัฒนธรรม 
 

กรอบภาระงาน 
ภาระงานตามโครงสรางบัณฑิตวิทยาลัยมีทั้งหมด 7 ฝาย ดังน้ี 
1. ฝายบรหิารงานทั่วไป 
2. ฝายคลังและพสัดุ 
3. ฝายบรกิารการศึกษา 
4. ฝายวิเทศสัมพันธ 
5. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
6. ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
7. ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป มีทั้งหมด 6 งาน ประกอบดวย 
1. งานธุรการและสารบรรณมทีั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก   

1.1 การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก/รบัเรื่องจากนักศึกษา 
1.2 การตรวจสอบเอกสาร 
1.3 การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ 
1.4 การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ 
1.5 การคัดแยกเอกสาร 
1.6 การรบัจองหองประชุม 
1.7 การจัดประชุม 
1.8 การสรางเสนทางระบบ e-office 
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2. งานประชาสมัพันธมีทัง้หมด 9 กิจกรรมหลกั 
2.1 การประกาศขาวสาร 
2.2 การเขียนขาวประชาสัมพันธ 
2.3 การประชาสมัพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 
2.4 การถายรปูกิจกรรม 
2.5 การออกบูท 
2.6 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
2.7 การตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ 
2.8 การประชาสมัพันธบนเว็บไซต 
2.9 การวางแผนประชาสัมพันธ 

3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณมีทัง้หมด 8 กิจกรรมหลกั 
3.1 การบริการการเรียนการสอน 
3.2 การจองหองประชุม 
3.3 การถายภาพ/วีดีโอ/ตัดตอ/กราฟฟก 
3.4 การซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอปุกรณ 
3.5 การติดต้ังอปุกรณใหม 
3.6 การปรับปรงุและพัฒนาเว็บไซต 
3.7 การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ 
3.8 การเพิม่ขอมลูขาวสารเว็บไซต 

4. งานอาคาร/ยานพาหนะมีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก 
4.1 การแจงซอมขอมูลออนไลน 
4.2 การจัดทําทะเบียนประวัติซอมบํารุง 
4.3 การจัดการระบบวงจรปด 
4.4 การบริการจัดทําบัตรจอดรถ 
4.5 การตรวจสอบการใชพลังงานเช้ือเพลงิ 
4.6 การตรวจสอบซอมบํารุง 
4.7 การข้ึนทะเบียนวัสดุอปุกรณสาธารณูปโภค 
4.8 การควบคุมดูแลชางและผูรบัเหมา 
4.9 การระบบรักษาความปลอดภัย  

5. งานบุคลากรมีทัง้หมด 9 กิจกรรมหลกั 
5.1 การจัดทํากรอบอัตรากําลงั 
5.2 การประเมินการปฏิบัติงาน 
5.3 การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได) 
5.4 การจัดทําหนังสือรับรอง 
5.5 การลงเวลาปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 
5.6 การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 
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5.7 การจัดคําสั่งเดินทางไปราชการ 
5.8 การพัฒนาบุคลากร 
5.9 การสรรหาบุคลากร (บัณฑิตวิทยาลัย) 

6. งานมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพมีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก 
6.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
6.2 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
6.3 การประชุมทบทวนฝายบรหิาร 
6.4 การรบัการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
6.5 การควบคุมเอกสาร 
6.6 การจัดทําคูมือคุณภาพ 

2. ฝายคลังและพัสดุ มีทั้งหมด 2 งาน ประกอบดวย 
1. งานการเงิน/งานบญัชี/งานงบประมาณ มีทัง้หมด 15 กิจกรรมหลัก   

1.1 การจัดทําเงินเดือน 
1.2 การจัดทําสญัญาการยืมเงินทดรองราชการ 
1.3 การตรวจสอบการคืนเงินยืม 
1.4 การเบิกจายทั่วไป 
1.5 การตรวจสอบเอกสารการเบกิจายจัดซื้อจัดจาง/ เบิกจายทั่วไป 
1.6 การเบิกจายตอบแทนคาสอน เกิน 12 คาบ / อาจารยพิเศษ 
1.7 การเบิกจายคาตอบแทนลวงเวลา (OT) 
1.8 การเบิกจายเงินตามโครงการ 
1.9 การจัดทําโครงการ  
1.10 การจัดทําบันทกึขอความ 
1.11 การรบัจายเช็ค/เงินสด 
1.12 การออกใบเสรจ็พรอมรับเงิน และนําสงเงินกองคลงั 
1.13 การควบคุมการเบิกจายของโครงการ 
1.14 การจัดทํางบกําไรขาดทุนของหนวยงานและสาขา ประจําเดือนและประจําภาคเรียน 

(เฉพาะหนวยงานที่อยูในกํากบั) 
1.15 การจัดทํารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชา ประจําเดือน (เฉพาะบัณฑิต

วิทยาลัย) 
2. งานพัสดุมีทัง้หมด 9 กิจกรรมหลกั 

2.1 การจัดหาพสัดุ/จัดซือ้จัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา) 
2.2 การควบคุมวัสดุ 
2.3 การออกเลขครุภัณฑ 
2.4 การจําหนายพสัดุ 
2.5 การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป 
2.6 การจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑประจําป 
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2.7 การจัดทําทะเบียนประวัติการซอมครุภัณฑ 
2.8 การตรวจสอบสญัญาเชารถ/สัญญาจาง 
2.9 การคียจัดซือ้จัดจางภาครัฐ GFMIS 

3. ฝายบริการการศึกษา มีทั้งหมด 5 งาน ประกอบดวย 
1. งานบรหิารงานทั่วไป มีทั้งหมด 15 กิจกรรมหลัก   

1.1 การจัดทําปฏิทินวิชาการ   
1.2 การจัดคําสั่งแตงต้ังอาจารย/คณาจารยประจํา/ทีป่รกึษา/พิเศษ/หลักสูตร 
1.3 การขอเสนอศักยภาพอาจารยพเิศษ 
1.4 การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝายวิชาการ 
1.5 การจัดทําคูมืออาจารยพเิศษ 
1.6 การควบคุมตารางการใชหองเรียน  
1.7 การจัดทําใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารยพิเศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 
1.8 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชุมทัว่ไปฝายวิชาการ 
1.9 การจัดทําปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
1.10 การประกาศผลสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติ 
1.11 การจัดสอบคอมพิวเตอร/ภาษาอังกฤษ 
1.12 การขอ ID การใชงาน internet ของนักศึกษา 
1.13 การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
1.14 การจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
1.15 การจัดทําประกาศขยายเวลาใหนักศึกษา 

2. งานหลักสูตรและการสอน มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก   
2.1 การเกบ็รวบรวม มคอ. 3 – 7 
2.2 การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
2.3 การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต 
2.4 การยายสาขาวิชาหรอืคณะ (กรณียายออก) 
2.5 การพัฒนา/ปรบัปรุงหลกัสูตร (กรณีปรบัหลักสูตรที่ครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียด

ทั้งหลักสูตร)  
2.6 การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
2.7 การขอเปดรายวิชา 
2.8 การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ 
2.9 การสงหลักสูตรใหมใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)/คุรุสภา 

3. งานทะเบียนและประมวลผลขอมูลมีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก   
3.1 การเกบ็รวบรวมคาระดับคะแนน 
3.2 การเพิม่-ถอน-ยกเลกิ รายวิชา 
3.3 การเพิม่-ถอน-ยกเลกิ รายวิชาลาชา 
3.4 การสงเกรดผานระบบ Internet  
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3.5 การสงแกคาระดับคะแนน I และการขอสงระดับคะแนนลาชา กรณีไมมีช่ือ
ลงทะเบียน  

3.6 การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชําระคาลงทะเบียนลาชา 
3.7 การขอแกไขผลการเรียน 
3.8 การสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา 

4. งานการรบัเขาศึกษาตอมทีั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก   
4.1 การรบัสมัครนักศึกษา (รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย) 
4.2 การจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 

5. งานมาตรฐานวิทยานิพนธมีทัง้หมด 7 กิจกรรมหลกั   
5.1 การกลั่นกรองผูทรงคุณวุฒิ  
5.2 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
5.3 การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/ปองกันวิทยานิพนธ 
5.4 การจัดทําหนังสือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ/การเกบ็ขอมลูวิทยานิพนธ/

การคนควาอิสระ 
5.5 การตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
5.6 การสําเรจ็การศึกษา 
5.7 การจัดทําคูมือวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

4. ฝายวิเทศสัมพันธ มีท้ังหมด 2 งาน ประกอบดวย  
1. งานวิเทศ มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก 

1.1  การจัดเก็บเอกสารตอสญัญาจางชาวตางชาติ 
1.2  การตออายุ Work Permit 

2. งานอาเซียน มทีั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก 
2.1. การจัดโครงการอาเซียน 

5. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 3 งาน ประกอบดวย 
1. งานวิเคราะหแผนงาน/งบประมาณมีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลกั   

1.1 การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําป – (งบประมาณนอกงบประมาณรายได) 
1.2 การจัดทําประมาณการรายรับงบประมาณประจําป 
1.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณประจําเดือน/ไตรมาส/ป 
1.4 การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
1.5 การควบคุมติดตามการใชจายงบประมาณ 
1.6 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดําเนินงาน) 
1.7 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 
1.8 การจัดทําแผน/บรหิารความเสี่ยง 
1.9 การจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป 
1.10 การรายงานการควบคุมภายใน  
1.11 การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจําเดือน 
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1.12 การจัดทํารายงานการคํานวณตนทุนตอหนวย 
1.13 การจัดทํารายงานความคุมคา 
1.14 การจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ 

2. งานพัฒนาระบบ / ประเมินผลปฏิบัติราชการมีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลกั   
2.1 การประชุมช้ีแจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
2.2 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน/บุคคล 
2.3 การจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2.4 การติดตาม ทบทวน ผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
2.5 การรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติราชการประจําเดือนผานระบบติดตาม/

ประเมินผล 
2.6 การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน 
2.7 การประกันคุณภาพดวยระบบ EdPEx 

3. งานประกันคุณภาพมีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลกั   
3.1 การประชุมช้ีแจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ 
3.2 การจัดทําแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement) 
3.3 การจัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 
3.4 การจัดทําคูมือเกณฑการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ 
3.5 การจัดทําเลมรายงานการประเมนิตนเอง SAR 
3.6 การบันทึกขอมลูลงระบบ CHE QA online 
3.7 การรบัตรวจการประเมินประจําป/ระดับสาขา/ระดับคณะ 
3.8 การรายงานประจําปทีเ่ปนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
3.9 การจัดการความรู (KM)  
3.10 การจัดทําแผนและรายงานผลเอกลกัษณ 
3.11 การรบัการประเมินคุณภาพ โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) 
 
6. ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ มีทั้งหมด 6 งาน ประกอบดวย 

1. งานผลิตผลงานวิจัยมทีั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก   
1.1 การจัดโครงการพฒันานักวิจัย  
1.2 การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารยสงสถาบันวิจัย 

2. งานเผยแพรผลงานวิจัยมีทัง้หมด 4 กิจกรรมหลัก   
2.1 การจัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนําเสนอบทความ 
2.2 การเตรียมงานในฝายอํานวยการและฝายวิชาการ 
2.3 การประชาสมัพันธงานนําเสนอ 
2.4 การจัดทําเว็บไซตประชุมวิชาการ 

3. งานผลิตวารสารวิชาการมีทั้งหมด 5 กิจกรรมหลัก   
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3.1 การจัดทําวารสารวิชาการคณะ 
3.2 การประสานงานผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ 
3.3 การจัดรูปแบบวารสาร 
3.4 การจัดสงวารสารเพื่อการเผยแพร 
3.5 การประชาสมัพันธวารสารวิชาการบนเว็บไซตคณะ 

4. งานบริการวิชาการแกสังคมมทีั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก   
4.1 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของชุมชน  
4.2 การประชุมช้ีแจงความตองการของชุมชน 
4.3 การจัดต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ 
4.4 การลงพื้นทีบ่รกิารวิชาการ 

5. งานศูนยเรียนรูชุมชนมทีั้งหมด 10 กิจกรรมหลัก   
5.1  การจัดทําโครงการพฒันาศูนยเรียนรูชุมชน 
5.2  การจัดทําโครงการเพิ่มองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน 
5.3  การจัดทําฐานขอมลูทรพัยากรสารสนเทศ 
5.4  การรบัสมาชิกศูนยการเรียนรู 
5.5  การจัดเตรียมทรพัยากรสารสนเทศ 
5.6  การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 
5.7  การเตรียมและซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
5.8  การรายงานขอมลูสถิติการใหบริการและประเมินความพงึพอใจ 
5.9  การแนะนําศูนยการเรียนรูชุมชน 
5.10 การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

6. งาน U-rankingมีทัง้หมด 6 กิจกรรมหลัก   
6.1 การจัดประชุมแบงตัวช้ีวัดตามเกณฑ 
6.2 การติดตามผลการดําเนินงาน 
6.3 การลงขาวประชาสัมพันธกจิกรรมบนเว็บไซต 
6.4 การจัดทําฐานขอมลูศิษยเกา 
6.5 การจัดทําคลังขอมูล มคอ. 
6.6 การจัดทําฐานขอมลูทําเนียบนักศึกษาปจจบุัน 

 
7. ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มีทั้งหมด 3 งาน ประกอบดวย 

1. งานกิจการนักศึกษามีทัง้หมด 14 กิจกรรมหลัก   
1.1 การจัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
1.2 การจัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธของกิจกรรม 
1.3 การจัดทําระเบียนประวัตินักศึกษา 
1.4 การบรหิารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ 
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1.5 การจัดทําแบบสํารวจความตองการและความพงึพอใจในการใหบริการของฝาย
กิจการนักศึกษา 

1.6 การจัดทําคูมือนักศึกษา 
1.7 การบรกิารยืม-คืน วัสดุ-อุปกรณ 
1.8 การจัดทําแผนกจิกรรมประจําป 
1.9 การถายภาพกิจกรรมตาง ๆ และทําขาวหลงักิจกรรม/โครงการ/ปงบประมาณ 
1.10 การจัดทําสรุปเลมรายงานโครงการ/กจิกรรม 
1.11 การจัดทํารายงานประจําปฝายกจิการนักศึกษา 
1.12 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธของกิจกรรม 
1.13 การจัดทําฐานขอมลูศิษยเกา 
1.14 การจัดทําแผนและรายงานผลอัตลกัษณ 

2. งานบริการและสวัสดิภาพมทีั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก   
2.1 การบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
2.2 การดําเนินการขออนุมัติเงินรางวัลใหนักศึกษาที่ไดรับรางวัล และสรางช่ือเสียง 

3. งานศิลปวัฒนธรรมมีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก   
3.1 การจัดโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.2 การบันทึกขอมูลผูเขารวมกจิกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

 

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน 
บัณฑิตวิทยาลัย มีวิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค และหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝาย

งาน ดังน้ี 
วิสัยทัศน 
สงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานระดับชาติ 

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่นนองคความรูสูทองถ่ิน สรางมาตรฐานวิชาชีพครู สงเสริม 

สนับสนุน 
ดานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 
1. สรางหลักสูตรตอบสนองตอความตองการของทองถ่ินไดมาตรฐาน 

2. จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพเปนเลิศ และผลิตบัณฑิตที่มีความเปน

เลิศทางวิชาการ แขงขันไดในระดับประเทศ 

3. ผลิตผลงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ และภาคนิพนธ สามารถสรางองคความรูที่กอ

ประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา องคกร ชุมชนทองถ่ิน และคุณภาพ

ระดับชาติ  
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4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหไดคุณภาพมาตรฐาน และมีระบบขอมูลสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อการบริหารและการบริการ 

5. บริการนักศึกษาและคณาจารยดวยคุณภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และสรางความประทับใจ 

6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

7. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของชุมชน 

ภาระหนาท่ีหลักของบัณฑิตวิทยาลัย 
1. งานบริหารงานทั่วไป ครอบคลุมงานตาง ๆ ไดแก งานสารบรรณ งานประชุมดําเนินงาน 

งานสัมมนา อบรม งานยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล และงานอาคารสถานที่ 
2. งานการเบิกจายคาตอบแทน ครอบคลุมงานตาง ๆ ไดแก งานการเงินและงบประมาณ 

งานการเงินงบรายได งานตรวจสอบหลักฐาน งานพัสดุ (จัดซื้อจัดจาง) และงานบัญชีหนวยงานยอย 
3. งานสื่อสารองคกร ครอบคลุมงานตาง ๆ ไดแก  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานพัฒนาเว็บ

ไซด งานพัฒนาและซอมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอร งานประชาสัมพันธทั่วไป 
งานประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาประจําป งานการตลาด และงานกิจการนักศึกษา 

4. งานแผนงานและการจัดการคุณภาพ ครอบคลุมงานตาง ๆ ไดแก งานแผนงาน งานพัฒนา
มาตรฐาน และปรับปรุงระบบคุณภาพ งานสํารวจบัณฑิต งานจัดประชุมนําเสนอผลงานวิทยานิพนธของ
นักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา งานประชุมคณะกรรมการอํานวยการ/ประชุมผูบริหาร และงาน
ประเมินโครงการ 

5. งานมาตรฐานวิทยานิพนธ ครอบคลุมงานตาง ๆ ไดแก งานกลั่นกรองศักยภาพ
ผูทรงคุณวุฒิ งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ งานสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ งานสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ งานตรวจความสมบูรณของรูปแบบวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ งานจัดทํา
วารสารวิชาการ งานจัดทําคูมือวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ และงานทรัพยากรสารสนเทศ 

6. งานมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน ครอบคลุมงานตาง ๆ ไดแก งานจัดทําคูมือ
นักศึกษา  งานจัดทําคูมืออาจารย งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตร งานประเมินการเรียนการสอน งานจัดทํา
ปฏิทินวิชาการ และงานสําเร็จการศึกษา 

7. งานทะเบียนและวัดผล ครอบคลุมงานตาง ๆ ไดแก งานจัดทําตารางเรียนตารางสอน งาน
ลงทะเบียน งานสงผลการเรียน และงานรับสมัครนักศึกษา 
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บทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบของตําแหนงทีผู่จัดทําปฏบิัต ิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง กพอ. 
ตําแหนงประเภท  เช่ียวชาญเฉพาะ 
ช่ือสายงาน  วิชาการเงินและบัญชี 
ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติการ 
 
หนาที่ความรับผิบชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามาถในการทํางานปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใตการกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังน้ี 

1. ดานการปฏิบัติการ 
- จัดทําบัญชี จัดทํารายงานเงินรายจายคามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการ

รายได รายจายประจําป พรอมทั่งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้ง
เงินและเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของหนวยงาน รวบรวมขอมูลและรายงานการเงินของของหนวยงาน เพื่อพรอมทีจะปรับปรุงขอมูลให
ถูกตองและทันสมัย 

- ดูแลการรับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จายเงิน เพื่อใหการรับ-จายเงินของ
องคกรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบของราชการ จัดทําฏีกา ตรวจสอบการต้ังฎีกา
เบิกจายในหมวดตางๆ ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดทํา
และดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตาง ๆ  

- ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ
รายงานการเงินตางๆ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใหการปฏิบัติ และรายงานการเงินและบัญชีตางๆ ถูกตองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดใหเปนปจจุบัน 

- ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน การงบประมาณ 
และการบัญชี ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริง และแกปญหาขัดของตางๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ 
และการบัญชี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

2. ดานการการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
3. ดานการประสานงาน 

- ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว 

- ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4. ดานการบริการ 
- ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการเงินและบัญชี 

รวมทั้งตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรู
ตางๆ ที่เปนประโยชน 

- จัดเก็บขอมูลเบื้องตนและใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานวิชาการเงินและบัญชี 
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไป 
1. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
2. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
3. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ ให เปนไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงานเบิกจาย 
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แบทท่ี 3 
 
กฎระเบียบ ขอบังคับ และข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายคาใชจายเดินทาง

ไปราชการ 
 

การเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ไดดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สรุปไดดังน้ี 

1. กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวของ 
2. ข้ันตอนการออกใบเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ 

 

กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวของ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การกําหนดประเภทรายจายและเงื่อนไข

การจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้ันตอนการออกใบเบิกคาตอบแทน 
1. เปดโปรแกรม ERP (Start P2.exe และกรอก User Id., User Name, Password, 

Organize และ Division แลว Logon ในขั้นตอนน้ีทานสามารถเปลี่ยน Password โดยคลิ๊ก 
Chang Password ได 
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2. เมื่อ logon แลวระบบจะแสดงผลดังน้ี 
 

 
 

3. เลือก “บันทึกการขอเบิกจายกรณีท่ัวไป” 
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4. เมื่อเลือก “บันทึกการขอเบิกจายกรณีท่ัวไป” ระบบจะแสดงผลดังน้ี 
 

 
 

5. คลิ๊กไปท่ี “ประเภทเรื่องยอย” เพ่ือระบุประเภทเรื่องยอย 
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6. ระบบจะแสดงผล โดยเลือก “ประเภทเร่ือง” ตามประเภทท่ีจะเบิกจาย เชนตัวอยาง 
“GN01 เบิกจายใบสําคัญคาใชสอย” 

 

 
 

7. ใสชื่อเรื่องท่ีจะทําการเบิกจาย 
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8. จากน้ันคลิ๊ก “กองทุน” ในขั้นตอนตอไป 
 

 
 

9. ระบบจะแสดงผลรหัสกองทุน และชื่อกองทุน โดยเลือกรหัสกองทุน และชื่อกองทุน เชน
ตัวอยาง “0104 กองทุนท่ัวไป-ภาคพิเศษ” 

10. จากน้ันเลือก “กองทุน” ในขั้นตอนตอไป 
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11. ระบบจะแสดงผลกองทุน โดยเลือก รหัสกิจกรรม และชื่อกิจกรรม 
 

 
 

12. จากน้ันเลือก “หมวดรายจาย” ในขั้นตอนตอไป 
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13. ระบบจะแสดงผลหมวดรายจาย โดยเลือก รหัสหมวดรายจาย และชื่อหมวดรายจาย   
14. จากน้ันเลือก “ผูขอเบิก” ในขั้นตอนตอไป 

 

 
 

15. ระบบจะแสดงผลรหัสผูขอเบิก และชื่อผูขอเบิก ใหเลือกรหัสผูขอเบิก และชื่อผูขอเบิก
ตามท่ีตองการ 
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16. จากน้ันเลือก “เลขท่ีสัญญาเงินยืม รหัสลูกหน้ี และชื่อลูกหน้ี” ระบบจะแสดงผลดังน้ี   
(ถามีการคืนเงินยืม แตถาไมมีใหขามขั้นตอนน้ีไดเลย) 
 

 
 

17. ในขั้นตอนตอไป ใชในกรณีท่ีมีการยืมเงิน  
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18. จากน้ันเลือก “รายละเอียด” ในขั้นตอนตอไป 
 

 
 

19. คลิ๊กท่ีชองรูปแบบใบขอเบิก เพ่ือเลือกแบบฟอรม 
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20. ระบบจะแสดงผลรายละเอียด ดังน้ี โดยใหกรอกรายละเอียดใบขอเบิก 
 

 
 

21. จากน้ันเลือก “ผูอนุมัติเบิกจาย” ในขั้นตอนตอไป 
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22. ระบบจะแสดงผลผูอนุมัติเบิกจาย โดยเลือกรหัสผูอนุมัติ ชื่อผูอนุมัติ เชนตัวอยาง 
“THANASUWIT รศ.ดร.ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ” 
 

 
 

23. กรอกขอมูลในชองระบบเจาหน้ี เลือกชื่อหนวยงานท่ีตองชําระ 
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24. กรอกขอมูลในชองระบบประเภทเจาหน้ี 
 

 
 

25. จากน้ันใหคลิ๊กท่ีชอง รายการจายเพ่ือเลือกหมวดรายจาย ใสรายละเอียด ใสจํานวนเงิน 
และมูลคาไมคิดภาษี 
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26. ใหตรวจทานรายการหัก ใชในกรณีท่ีมีการหักภาษี ณ ท่ีจายของผูประกอบการ 
 

 
 

27. ตรวจทานรายการสั่งจาย คลิ๊กท่ีรหัสผูรับ 
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28. ระบบจะแสดงผล “รหัสผูรับ ชื่อผูรับ และสั่งจาย” ควรเลือกใหสอดคลองกับเอกสารท่ีทําเบิก 
 

 
 

29. save ขอมูล 
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30. พิมพเอกสารการใบสําคัญ โดยคลิ๊กท่ีเคร่ืองพิมพ ซึ่งระบบจะแสดงผลดังน้ี ในขั้นตอนน้ี 
ควรทานสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารอีกครั้งได กอนพิมพ 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
1. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการ 
2. แนวทางพัฒนางานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการ ใหมี

ประสิทธิภาพ 
3. ขอเสนอแนะ 

 
ปญหาและอุปสรรคในการเบิกจายคาตอบแทน 

ปญหาในการจัดเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการ ผูจัดทําสามารถสรุปเปนประเด็นตาง ๆ 
ไดดังน้ี 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัย ไดรับลาชาไมสามารถทําเบิกจายไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 
2. เอกสารการเบิกจายไมถูกตอง  
3. เอกสารการเบิกจายไมครบ 
4. ปริมาณงานมากทําใหเวลาในการพัฒนางานนอย 
5. ผูทําการเบิกจายไมเขาใจระเบียบการเบิกจาย 
6. ผูทําการเบิกจายไมดําเนินการใหทันเวลาที่กําหนด 
7. ขาดการติดตามและประเมินผลเบิกจาย 
 

แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานการเบิกจายคาเดินทางไปราชการ ใหมี
ประสิทธิภาพ 
 ดานการวางแผนและการเตรียมการเบิกจายคาเดินทางไปราชการ 

1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการในใบขอเบิก 
2. ลงทะเบียนรับ-สง เอกสาร 
3. จัดทําใบรายงานเบิกจายคาเดินทางไปราชการ ในระบบ ERP 
4. พิมพรายงานใบรายงานเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการ  
5. เสนอเอกสารเบิกจายเพื่ออนุมัติ 
6. ถาเอกสารถูกตองผูขอเบิกและประธานสาขา ลงนาในเอกสาร “ใบรายงานเบิกจาย

คาใชจายเดินทางไปราชการในระบบ ERP” 
7. เสนอคณบดีลงนามเพื่ออนุมัติ และอนุมัติในระบบ ERP 
8. เสนอรองอธิการบดีเพื่ออนุมัติ 
9. ตรวจสอบการลงนามอนุมัติใหครบถวน และสงมอบเอกสาร 
10. ตรวจสอบเอกสารและนําสงฝายการเงิน 
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ดานการดําเนินการ 
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการในใบขอเบิก 
2. ลงทะเบียนรับ-สง เอกสาร 
3. จัดทําใบรายงานเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการในระบบ ERP 
4. พิมพรายงานใบรายงานเบิกจายคาเดินทางไปราชการ 
5. เสนอเอกสารเบิกจายเพื่ออนุมัติ 
6. ถาเอกสารถูกตองผูขอเบิกและประธานสาขา ลงนามในเอกสาร “ใบรายงานเบิกจายคา

เดินทางไปราชการ ในระบบ ERP” 
7. เสนอคณบดีลงนามเพื่ออนุมัติ และอนุมัติในระบบ ERP 
8. ตรวจสอบการลงนามอนุมัติใหครบถวน และสงมอบเอกสาร 
9. ตรวจสอบเอกสารและนําสงฝายการเงิน 
 
การติดตามและประเมินผลเบิกจาย 
1. มีการนําเสนอรายงานเบิกจายใหผูเกี่ยวของทราบ 
2. มีการติดตามการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
3. มีการจัดเก็บบันทึกเบิกจายไวเปนหลักฐานอางอิงอยางเปนระบบ 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษารูปแบบเบิกจายที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชในการจัดเบิกจายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2. ควรมีระยะเวลาในการเบิกจาย 
3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอเบิกจายคาเดินทางไปราชการที่มีประสิทธิภาพ 
4. ควรมีการประเมินผลเบิกจาย เพื่อนําไปใชเปนขอสนเทศในเบิกจายครั้งตอไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน “กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน” สืบคนจาก  
http://home.kku.ac.th/praudit/law/05_journey/09_mof_journey_vol.1_2550.
pdf  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การกําหนดประเภทรายจายและเงื่อนไขการจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 
ระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ระเบียบการะทรวงการคลัง 
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๘/๑  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๖  
มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๗๐  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก      

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก         

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก        

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
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(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก         
ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก      
ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทาง   
พ.ศ.  ๒๕๓๓   

(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

(๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเคร่ืองแตงตัวขาราชการที่เดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเคร่ืองแตงตัวขาราชการที่เดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูของขาราชการ 
หรือลูกจางในกรณีคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คาเชาที่พัก”  หมายความวา  คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
“ยานพาหนะประจําทาง”  หมายความวา  รถไฟ  รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายวาดวย 

การขนสงทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย  และ 
ใหหมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจําโดยมีเสนทาง 
อัตราคาโดยสารและคาระวางที่แนนอน 

“พาหนะสวนตัว”  หมายความวา  รถยนตสวนบุคคล  หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล 
ซ่ึงมิใชของทางราชการ  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม 

“พ.ข.ต.”  หมายความวา   เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา 
อยูในตางประเทศตามระเบียบวาดวยการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา
อยูในตางประเทศ 
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ขอ ๕ การอนุมั ติระยะเวลาเดินทางไปราชการ   ใหผูมีอํ านาจอนุมั ติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  
อนุมัติระยะเวลาเดินทางลวงหนาหรือระยะเวลาหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการไดตามความจําเปน        
และเหมาะสม 

กรณีผูเดินทางไปราชการไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้นแลว  
ใหขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งดวย 

การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  ใหอนุมัติระยะเวลา       
ออกเดินทางลวงหนากอนเร่ิมปฏิบัติราชการ  และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ
ภายในกําหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข  ๑  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ในกรณีที่สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหขอทําความตกลง        
กับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวดที่  ๑ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 

 

ขอ ๘ ใหผูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกคาใชจายไดตามบัญชีทายระเบียบ      
ดังตอไปนี้ 

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๒   
(๒) คาเชาที่พัก  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๓ 
(๓) คาขนยายส่ิงของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจํา  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๔ 
การเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว  ใหหัวหนา 

สวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาเชาที่พักสูงกวาอัตราที่กําหนด
เพิ่มข้ึนอีกไมเกินรอยละย่ีสิบหา 

ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้  ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง       
ตามความจําเปน  เหมาะสมและประหยัด 

ขอ ๙ การเดินทางไปราชการใหใชยานพาหนะประจําทาง  และใหเบิกคาพาหนะได      
เทาที่จายจริงโดยประหยัด  ไมเกินสิทธิที่ผูเดินทางจะพึงไดรับตามประเภทของพาหนะที่ใชเดินทาง 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง  ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  เวนแตกรณีจําเปนที่ผูเดินทางถูกเรียกเก็บเงิน 
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คาพาหนะเกินกวาอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  ก็ใหเบิกคาพาหนะ
เดินทางไดเทาที่จายจริง 

การเดินทางโดยรถไฟ  ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง  สําหรับการเดินทาง 
โดยรถดวนหรือรถดวนพิเศษ  ชั้นที่  ๑  นั่งนอนปรับอากาศ  (บนอ.ป.)  ใหเบิกไดเฉพาะผูดํารงตําแหนง
ระดับ  ๖  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๑  ข้ึนไป  หรือ
ขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๒  ข้ึนไป  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท   
นาวาอากาศโทขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโทข้ึนไป 

ขอ ๑๐ การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด  ระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  
หรือสถานที่ปฏิบั ติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานที่ จัดพาหนะที่ตองใช 
ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ  ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง  แตไมเกินอัตรา          
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๑ การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ  ให เบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะ 
ในลักษณะเหมาจายใหแกผูเดินทางไปราชการ  ซ่ึงเปนเจาของหรือผูครอบครองแลวแตกรณีในอัตรา 
ตอ  ๑   คัน   ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดยใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชย 
ตามเสนทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง  ซ่ึงสามารถเดินทางไดโดยสะดวกและปลอดภัย 

ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวง  ใหใชระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอื่นที่ตัดผาน  
เชน  เสนทางของเทศบาล  เปนตน  และในกรณีที่ไมมีเสนทางกรมทางหลวงและของหนวยงานอื่น   
ใหผูเดินทางเปนผูรับรองระยะทางในการเดินทาง 

หมวดที่  ๒ 
การเดินทางไปราชการตางประเทศ 

 
 

ขอ ๑๒ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายไดตามบัญชีทายระเบียบนี้  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  หรือคาอาหาร  คาเครื่องด่ืม  คาภาษีและคาบริการที่โรงแรม  ภัตตาคาร  
หรือรานคาเรียกเก็บ  คาใชสอยเบ็ดเตล็ดและคาทําความสะอาดเสื้อผา  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๖ 

(๒) คาเชาที่พัก  ใหเบิกเทาที่จายจริง  แตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๗   
ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้  ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง   

ตามความจําเปน  เหมาะสมโดยประหยัด 
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ขอ ๑๓ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวซ่ึงจะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับ 
คูสมรสตามมาตรา  ๕๕  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖       
ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาพาหนะเดินทางของคูสมรสไดในอัตราเดียวกับผูเดินทาง 

คาเชาที่พักของผู เ ดินทางและคูสมรสให เบิกได เทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู   
ไมเกินคนละรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียวที่ผูเดินทางมีสิทธิจะพึงไดรับ 

ในกรณีที่ผูเดินทางมีตําแหนงตามที่กําหนดในบัญชีหมายเลข  ๕  ใหงดเบิกคาเชาที่พักของ 
คูสมรสของบุคคลดังกลาว 

ขอ ๑๔ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคารับรองในการเดินทางไปราชการ
ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูเดินทางซึ่งดํารงตําแหนงดังตอไปนี้  ใหเบิกเงินคารับรองไดเทาที่จายจริง 
 (ก) ประธานองคมนตรี  หรือองคมนตรี 
 (ข) นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรี 
 (ค) ประธาน  หรือรองประธานของสภาซึ่งเปนองคกรนิติบัญญัติ 
 (ง) ประธาน  ศาลฎีกา  รองประธานศาลฎีกา  หรือประธานศาลอุทธรณ 
(๒) ผูเดินทางนอกจากที่กลาวใน  (๑)  ใหเบิกคารับรองไดเทาที่จายจริง  ทั้งในกรณีเดินทาง 

ไปราชการเปนคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว  ไมเกินอัตรา  ดังตอไปนี้ 
 (ก) กรณีเดินทางไมเกิน  ๑๕  วัน  ไมเกิน  ๖๗,๐๐๐  บาท 
 (ข) กรณีเดินทางเกิน  ๑๕  วัน  ไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกคารับรองตาม  (๒)  ได  ตองเปนการเดินทางกรณีใดกรณหีนึง่  

ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล  ผูแทนรัฐสภา  

หรือผูแทนสวนราชการ  แตไมรวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ 
 (ข) เปนผูเดินทางไปเจรจาธุรกิจ  เจรจากูเงินหรือขอความชวยเหลือจากตางประเทศ 

ในฐานะผูแทนรัฐบาลไทย 
 (ค) เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเขารวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง

หนวยงานของรัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ 
 (ง) เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของ

รัฐบาลตางประเทศ 
 (จ) เปนผูเดินทางไปรวมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ 
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 (ฉ) เปนผูเดินทางไปจัดงานแสดงสินคาไทย  หรือสงเสริมสินคาไทยในตางประเทศ  
หรือสงเสริมการลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย  หรือสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ 

 (ช) เปนผูเดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 
ขอ ๑๕ ใหผู เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายอื่นที่ จําเปนตองจาย 

เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลงักําหนดไดเทาที่จายจริง 
ขอ ๑๖ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  โดยไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ  

หรือจากหนวยงานใด  ๆ  นอยกวาสิทธิที่พึงไดรับตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการใหเบิกคาใชจายสมทบได  ดังตอไปนี้ 

(๑) คาโดยสารเครื่องบิน  กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาโดยสารเครื่องบินใหเบิก 
คาโดยสารเครื่องบินไป  -  กลับ  ไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสาร
เคร่ืองบินไป  -  กลับแลว  ใหงดเบิกเงินสมทบคาโดยสารเครื่องบิน  แมความชวยเหลือนั้นชั้นที่นั่ง      
จะตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  และกรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว  ใหเบิก 
คาโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ไดรับความชวยเหลือ  แตตองไมสูงกวาสิทธิ 
ที่พึงไดรับ 

(๒) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  กรณีที่ไมไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  หรือผูใหความชวยเหลือ
จัดเลี้ยงอาหารให  ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ถาไดรับความชวยเหลือตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด   
ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแลว  จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

 (ข) ถาผูใหความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ  ใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ในกรณีที่
จัดเลี้ยงอาหาร  ๒  มื้อ  ใหเบิกไดไมเกิน  ๑  ใน  ๓  ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย  และกรณี 
จัดเลี้ยงอาหาร  ๑  มื้อ  ใหเบิกไดไมเกิน  ๒  ใน  ๓  ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 

(๓) คาเชาที่พัก  กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาเชาที่พักให  ใหเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิ
ของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาเชาที่พักตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด
ตามจํานวนที่ไดจายจริง  ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเชาที่พักที่ไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิ 
ที่พึงไดรับ  และกรณีที่ผูใหความชวยเหลือจัดที่พักให  ใหงดเบิกคาเชาที่พัก 

(๔) คาเคร่ืองแตงตัว  กรณีไมไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัว  ใหเบิกคาเคร่ืองแตงตัว 
ไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาเคร่ืองแตงตัวตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิก 
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คาเคร่ืองแตงตัวสมทบเฉพาะสวนที่ขาด  ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเคร่ืองแตงตัวที่ไดรับความชวยเหลือแลว  
จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

(๕) คารับรอง  ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับเงินคารับรองตาม  ขอ  ๑๔ 
(๖) คาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับ 

สถานียานพาหนะ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ  กรณีที่มิไดรับความชวยเหลือ
ใหเบิกไดตามสิทธิ  กรณีไดรับความชวยเหลือตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด       
ตามจํานวนที่ไดจายจริง  รวมแลวตองไมเกินกวาสิทธิที่พึงไดรับ 

การเดินทางเพื่อดูงาน  ใหเบิกคาใชจายสมทบตามวรรคหนึ่งได  แตทั้งนี้  ตองไมเกินวงเงิน 
ที่ไดรับความชวยเหลือ 

ขอ ๑๗ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาใหผู เดินทางไปราชการ  
ตางประเทศชั่วคราวเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง  ตามความจําเปน  เหมาะสม  และประหยัด  หรือ 
จะเบิกตามสิทธิของตนก็ไดในกรณี  ดังตอไปนี้   

(๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ  หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรวมกับหัวหนาคณะ
ที่ดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง 

(๒) การเดินทางไปปฏิบั ติภารกิจรวมกับหัวหนาคณะผูดํารงตําแหนงระดับ  ๙  ข้ึนไป 
หรือเทียบเทา  ทั้งนี้  ตองไมเกินสิทธิของหัวหนาคณะนั้น 

(๓) การเดินทางไปประชุมระหวางประเทศ  การเจรจาธุรกิจ  หรือปฏิบัติหนาที่อยางอื่น   
ซ่ึงหนวยงานที่ เชิญหรือประเทศเจาภาพกําหนดใหผู เดินทางพักแรมในสถานที่ที่ จัดเตรียมไวให       
หรือสํารองที่พักใหซ่ึงมิใชกรณีที่สวนราชการหรือผูเดินทางรองขอหรือกระทําการใด  ๆ  เพื่อให
หนวยงานที่ เชิญหรือประเทศเจาภาพกําหนดที่พัก   หรือจัดเตรียมที่พักตามความตองการของ 
สวนราชการหรือผูเดินทาง 

(๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณไมปลอดภัย  ยากจน  ทุรกันดาร  หรืออยูในชวง
ฤดูกาลทองเที่ยวหรือสถานที่พักแรมที่มีอัตราคาเชาตามสิทธิถูกสํารองหมด   

ขอ ๑๘ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่จะเบิกคาเคร่ืองแตงตัวสําหรับตนเอง 
และคูสมรสตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๘  ได  ตองอยูในหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนกรณีที่ จําเปนตองใชเคร่ืองแตงตัวพิ เศษ  หรือกรณีจําเปนอื่นโดยไดรับอนุมั ติ 
จากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ   

(๒) เปนการเดินทางไปราชการตางประเทศซึ่งมิใชประเทศตามรายชื่อที่กําหนดไวในบัญชี
หมายเลข  ๙  ทายระเบียบนี้  หรือที่กระทรวงการคลังจะกําหนดเพิ่มเติม 
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(๓) ผูซ่ึงเคยไดรับคาเคร่ืองแตงตัวในการเดินทางไปราชการ  หรือเคยไดรับคาเครื่องแตงตัว
จากทางราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด  หรือไดรับ 
ความชวยเหลือจากหนวยงานใด  ๆ  ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ  มีสิทธิเบิกคาเคร่ืองแตงตัวได   
เมื่อการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวคร้ังใหมมีระยะเวลาหางจากการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวคร้ังสุดทายเกินกวาสองป  นับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศ  หรือมีระยะเวลา
หางจากการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศครั้งสุดทายเกินกวาสองปนับแตวันที่เดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย 

กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใชความผิดของผูเดินทาง  และผูเดินทางไดจายเงิน
คาเคร่ืองแตงตัวไปแลว  หรือมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเคร่ืองแตงตัวโดยสุจริต  โดยมีหลักฐานก็ให 
เบิกคาเครื่องแตงตัวได  และใหถือวาวันที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวนั้นเปนวันเดินทางออกจากประเทศไทย 

ขอ ๑๙ ใหผู เดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ   เบิกคาเครื่องแตงตัวตามบัญชี
หมายเลข  ๑๐  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๒๐ การเ ดินทางไปราชการของลูกจ างที่สวนราชการในตางประเทศเปนผูจาง   
ใหหัวหนาสวนราชการในตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศเปนผูกําหนดอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและคาเชาที่พักของลูกจาง  ทั้งนี้  ไมเกินอัตราตํ่าสุดของกลุมระดับตําแหนงที่กําหนดตามบัญชี     
หมายเลข  ๖  และบัญชีหมายเลข  ๗  ทายระเบียบนี้ 

กรณีที่มีความจําเปนตองส่ังใหลูกจางที่ประจําสํานักงานในตางประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราว
ในประเทศไทย  เพราะไมอาจหาเจาหนาที่อื่นในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกลาวได  การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
และคาเชาที่พักในประเทศไทยใหเบิกจายเชนเดียวกับกรณีลูกจางของสวนราชการในประเทศไทย 
ซ่ึงเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 

ขอ ๒๑ ใหขาราชการหรือลูกจางที่มีตําแหนงหนาที่ประจําในตางประเทศ  เบิกคาใชจาย 
ในการยายถิ่นที่อยู  สําหรับคูสมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยกอนผูเดินทางในลักษณะ 
เหมาจายตามหลกัเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนขาราชการหรือลูกจางซ่ึงไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัดใหคูสมรส 
หรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอนผู เดินทาง  สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง 
ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ   

(๒) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาหนึ่งปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละสามสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละหาของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 
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(๓) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาสองปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละหกสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละสิบของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 

(๔) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาสามปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละเกาสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละสิบหาของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 

(๕) การนับเวลาที่ไดไปอยูตางประเทศตาม  (๒)  -  (๔)  ใหถือจํานวนเดือนที่ไดรับ  พ.ข.ต.  
เพิ่มสําหรับคูสมรสและบุตรเปนเกณฑคํานวณ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ในเดือนหนึ่งถามีสิทธิไดรับ  พ.ข.ต.  เกินกวาสิบหาวันใหนับเปนหนึ่งเดือน 
 (ข) ใหนับเวลาที่ไดรับ  พ.ข.ต.  สิบสองเดือนเปนหนึ่งป 
 การเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูตามวรรคหนึ่ง  หามมิใหนํามาใชบังคับในกรณีที่ 

คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลาไมเกินหนึ่งป 
หมวด  ๓ 

การเบิกจายเงิน 
 

 

ขอ ๒๒ แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  และเอกสาร
ประกอบที่ใชในการเบิกจายเงิน  ใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๒๓ การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง  ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือ 
ใบแจงรายการของโรงแรม  หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว  
โดยเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ป  และจํานวนเงินที่ไดรับ       
เพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

การเบิกคาเชาที่พักในตางประเทศ  ผูเดินทางจะใชใบแจงรายการคาเชาที่พักที่บันทึกดวย 
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสที่แสดงวาไดรับชําระเงินจากผูเดินทางแลว  เปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พัก  
โดยไมตองมีลายมือชื่อเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได  แตทั้งนี้ผูเดินทางจะตอง 
ลงลายมือชื่อรับรองวาผูเดินทางไดชําระคาเชาที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บนั้น 

ขอ ๒๔ การเบิกคาเชาที่พักในอัตราหองพักคูที่ผูเดินทางไปราชการใชสิทธิเบิกคาใชจาย   
ในการเดินทางอยูตางสังกัดกัน  แตตองใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม  หรือที่พักแรม
ชุดเดียวกัน  ใหผูเดินทางฝายหนึ่งใชตนฉบับ  อีกฝายหนึ่งใชสําเนาภาพถายที่ผูนั้นรับรองสําเนาถูกตอง  
โดยใหมีบันทึกแนบทายระบุวารายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเปนผูเบิกฝายเดียว  และรายการใด 
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ทั้งคูจะเปนผู เบิกฝายละเปนจํานวนเทาใด  ทั้งตนฉบับและฉบับสําเนาภาพถายและลงลายมือชื่อ 
ของผูเดินทางทั้งคูในแตละฉบับ 

ขอ ๒๕ การเบิกค า เช าที่พั กกรณีที่ เ จ าภาพผู จัดประชุม เปนผู เ รี ยกเก็บค า เช าที่พั ก   
จากผูเดินทางไปราชการโดยตรง  ใหผูเดินทางใชใบเสรจ็รับเงินหรือใบแจงรายการที่เจาภาพผูจัดประชุม      
ไดเรียกเก็บคาเชาที่พักเปนหลักฐานเพื่อขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

ขอ ๒๖ การเบิกจายเงินและหลักฐานการจายซ่ึงมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



 
บัญชีหมายเลข  ๑ 

ระยะเวลาอนุมัติการเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
 

 
ประเทศท่ีเดนิทางไปราชการ 

 
กอนเร่ิมปฏิบตัิราชการ หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ 

(ก)  ประเทศในทวีปเอเชีย 
 
(ข)  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
ประเทศในทวีปยุโรป 
หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 

 
(ค)  ประเทศในทวีปอเมริกาใต หรือ
ประเทศในทวีปแอฟริกา            

ไมเกิน  ๒๔ ช่ัวโมง 
 

ไมเกิน  ๔๘ ช่ัวโมง 

 
ไมเกิน  ๗๒  ช่ัวโมง 

ไมเกิน  ๒๔  ช่ัวโมง 
 

ไมเกิน  ๔๘  ช่ัวโมง 

 
ไมเกิน  ๗๒  ช่ัวโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีหมายเลข  ๒ 

อัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางในราชอาณาจักร 
ในลักษณะเหมาจาย  

บาท : วัน 
ขาราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา
หรือพลทหารถึงจ าสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก
หรือพลตํารวจถึงจาสิบตํารวจ 

๑๘๐ ๑๐๘ 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา
หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือ
ผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ  จาสิบเอก
พันจาเอก พันจาอากาศเอก อัตราเงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ
พันจาเอกพิเศษ พันจาอากาศพิเศษถึงพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกหรือขาราชการตํารวจ ซึ่งมียศนายดาบตํารวจ 
ถึงพันตํารวจเอก 

๒๑๐ ๑๒๖ 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือ 
ขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหาร
ซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน 
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือ 
ขาราชการตํารวจ  ซึ ่งมียศพันตํารวจเอกอ ัตราเง ิน เด ือน 
พันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๒๔๐ ๑๔๔ 

 
ประเภท ก.  ไดแก 
(๑) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพ้ืนท่ีท่ีตั้งสํานักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 
(๒) การเดินทางไปราชการจากอําเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอําเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน 
 
ประเภท ข.  ไดแก 
(๑) การเดินทางไปราชการในทองท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก. 
(๒) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนท่ีตั้งสํานักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีหมายเลข  ๓ 
อัตราคาเชาท่ีพักในราชอาณาจักร 

 
 ขาราชการ บาท : วัน 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘  ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษาหรือ
ดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา
หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา
หรือขาราชการตํารวจ ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 

   เหมาจาย  ไมเกิน  ๑,๐๐๐

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทาหรือขาราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน ๔  หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจ
เอกพิเศษ 

   เหมาจาย  ไมเกิน  ๑,๖๐๐
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการ ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน  ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพลตํารวจตรีขึ้นไป 
กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ หากผูดํารงตําแหนงดังกลาว
ขางตนเปนหัวหนาคณะและมีความจําเปนตองใชสถานท่ีเดียวกันกับท่ีพัก
เพ่ือเปนท่ีประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอ่ืน ใหเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึ้น
สําหรับหองพักอีกหนึ่งหอง หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได 

เทาท่ีจายจริง  ไมเกิน          
๒,๕๐๐ 
 
กรณีเพ่ิมอีกหนึ่งหอง           
เบิกเพ่ิมไดเทาท่ีจายจริง        
ไมเกิน  ๒,๕๐๐  
กรณี เช าหองชุดเบิกได เทาท่ี 
จายจริงไมเกิน ๕,๐๐๐  

 
หมายเหตุ กรณีผูดํารงตําแหนงระดับ ๘  ลงมา  และผูดํารงตําแหนงระดับ ๙  หัวหนาสวนราชการสามารถ
กําหนดหลักเกณฑอัตราคาเชาท่ีพักเหมาจายต่ํากวาท่ีกําหนดได โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖               
แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๔ 
อัตราคาขนยายส่ิงของสวนตวัในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 

  
ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) 

๑ – ๕๐ 
๕๑ – ๑๐๐ 
๑๐๑ – ๑๕๐ 
๑๕๑ – ๒๐๐ 
๒๐๑ – ๒๕๐ 
๒๕๑ – ๓๐๐ 
๓๐๑ – ๓๕๐ 
๓๕๑ – ๔๐๐ 
๔๐๑ – ๔๕๐ 
๔๕๑ – ๕๐๐ 
๕๐๑ – ๕๕๐ 
๕๕๑ – ๖๐๐ 
๖๐๑ – ๖๕๐ 
๖๕๑ – ๗๐๐ 
๗๐๑ – ๗๕๐ 
๗๕๑ – ๘๐๐ 
๘๐๑ – ๘๕๐ 
๘๕๑ – ๙๐๐ 
๙๐๑ – ๙๕๐ 
๙๕๑ – ๑๐๐๐ 
๑๐๐๑ – ๑๐๕๐ 
๑๐๕๑ – ๑๑๐๐ 
๑๑๐๑ – ๑๑๕๐ 
๑๑๕๑ – ๑๒๐๐ 
๑๒๐๑ – ๑๒๕๐ 
๑๒๕๑ – ๑๓๐๐ 
๑๓๐๑ – ๑๓๕๐ 
๑๓๕๑ – ๑๔๐๐ 
๑๔๐๑ – ๑๔๕๐ 
๑๔๕๑ – ๑๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๖,๕๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๘,๕๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๙,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 
๑๑,๕๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 
๑๓,๕๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๕๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 
๑๗,๐๐๐ 
๑๗,๕๐๐ 
๑๘,๕๐๐ 
๑๙,๐๐๐ 
๑๙,๕๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๕๐๐ 

 
 สําหรับระยะทางที่เกิน ๑๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไปใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
ตนสังกัดท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดตามความจําเปนเหมาะสม 
 
 



บัญชีหมายเลข  ๕ 
ผูมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนและเหมาะสม 

 
 ตําแหนง 

๑. องคมนตรี  ๒๔. ผูบัญชาการทหารบก  
๒. รัฐบุรุษ  ๒๕. ผูบัญชาการทหารเรือ  
๓. นายกรัฐมนตรี  ๒๖. ผูบัญชาการทหารอากาศ  
๔. รองนายกรัฐมนตรี  ๒๗. ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ
๕. รัฐมนตรี   ๒๘. อัยการสูงสุด   
๖. ประธานศาลฎีกา  ๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
๗. รองประธานศาลฎีกา  ๓๐. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
๘.  ประธานศาลอุทธรณ ๓๑. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๙. ประธานศาลปกครองสูงสุด ๓๒. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๑๐. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๓๓. เลขาธิการสํานักพระราชวัง 
๑๑. ประธานวุฒิสภา  ๓๔. ราชเลขาธิการ  
๑๒. ประธานสภาผูแทนราษฎร ๓๕. นายกราชบัณฑิตยสถาน   
๑๓. เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ๓๖. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
๑๔. เลขาธิการวุฒิสภา  ๓๗. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
๑๕. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ๓๘. ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ
๑๖. ปลัดกระทรวง  ๓๙. เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาต ิ
๑๗. ปลัดทบวง  ๔๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ 
๑๘. รองปลัดกระทรวงกลาโหม  และสังคมแหงชาติ 
๑๙. สมุหราชองครักษ  ๔๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๐. จเรทหารท่ัวไป  ๔๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๑. ผูบัญชาการทหารสูงสุด ๔๓. เลขาธิการสภาการศึกษา 
๒๒. รองผูบัญชาการทหารสูงสุด ๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒๓. เสนาธิการทหาร  ๔๕. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
 
 
 



บัญชีหมายเลข  ๖ 
อัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายอ่ืน 

 
(๑) กรณีเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจาย 
 

ขาราชการ 
อัตรา 

(บาท : วัน) 
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษา หรือ
ดะโตะยุติธรรมหรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา  หรือ 
ขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือ 
ขาราชการตํารวจ  ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 

๒,๑๐๐ 
 
 
 
 
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ
เอกพิเศษขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก อัตรา
เงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๓,๑๐๐ 

 
(๒) กรณีมิไดเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจาย  ใหเบิกคาใชจาย  ดังนี้ 
 (๒.๑) คาอาหาร – คาเคร่ืองดื่ม คาภาษี – คาบริการท่ีโรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคา   
เรียกเก็บใหเบิกเทาท่ีจายจริงไมเกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท 
 (๒.๒) คาทําความสะอาดเส้ือผา สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน ๗ วัน ใหเบิกเทาท่ีจายจริงไมเกิน             
วันละ ๕๐๐ บาท 
 (๒.๓) คาใชสอยเบ็ดเตล็ด ใหเบิกในลักษณะเหมาจายไมเกินวันละ ๕๐๐ บาท 
 คาใชจายตาม  (๒.๑) – (๒.๒)  ใหคิดคํานวณเบิกจายในแตละวัน  จํานวนเงินสวนท่ีเหลือจาย
ในวันใดจะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไมได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีหมายเลข  ๗ 
คาเชาท่ีพักในการเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

  บาท : วัน : คน 
ขาราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนง 
ที ่เ ท ียบ เท า  หร ือข า ราชการต ุลากา ร 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๒  ลงมา  หรือผูชวย 
ผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม  หรือขาราชการ
อัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา 
หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกลงมา  หรือขาราชการตํารวจ
ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 
 

ไมเกิน ๗,๕๐๐ ไมเกิน ๕,๐๐๐ ไมเกิน ๓,๑๐๐ 

ผู ดํา ร งตํา แหน ง ร ะด ับ  ๙  ขึ ้น ไ ป
หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือขาราชการ
อัยการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป
หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป
หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ไมเกิน ๗,๐๐๐ ไมเกิน ๔,๕๐๐ 

 
หมายเหตุ ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึ้นจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละส่ีสิบ ไดแก  
ประเทศ  รัฐ  เมือง 
 ๑. ญี่ปุน  
 ๒. สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 ๓. สหพันธรัฐรัสเซีย 
 ๔. สมาพันธรัฐสวิส 
 ๕. สาธารณรัฐอิตาลี 
 
 
 

/ ประเทศท่ีมีสิทธิ  . . . 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
  ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึน้จากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละยี่สิบหา ไดแก  
ประเทศ  รัฐ เมือง 
  ๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  
  ๒. ราชอาณาจักรสเปน  
  ๓. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
  ๔. สหรัฐอเมริกา 
  ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 
  ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
  ๗. สาธารณรัฐสิงคโปร 
 
  ประเภท ก.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
  ๑. แคนาดา 
  ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 
  ๓. ไตหวนั 
  ๔. เติรกเมนิสถาน 
  ๕. นิวซีแลนด 
  ๖. บอสเนียและเฮอรเซโกวนีา 
  ๗. ปาปวนวิกีน ี
  ๘. มาเลเซีย 
  ๙. ราชรัฐโมนาโก 
  ๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิรก 
  ๑๑. ราชรัฐอันดอรรา 
  ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ๑๓. ราชอาณาจักรเดนมารก 
  ๑๔. ราชอาณาจักรนอรเวย 
  ๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 
  ๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
  ๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด 

๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
 
 

/๑๙ ... 
 
 
 



 
- ๓ - 

 
 ๑๙. รัฐสุลตานโอมาน 
 ๒๐. โรมาเนีย 
 ๒๑. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 
 ๒๒. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
 ๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส 
 ๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี  (เกาหลีใต) 
 ๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
 ๒๖. สาธารณรัฐชิลี 
 ๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 
 ๒๘. สาธารณรัฐตุรกี 
 ๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
 ๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 ๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
 ๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต 
 ๓๓. สาธารณรัฐเปรู 
 ๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด 
 ๓๕. สาธารณรัฐฟนแลนด 
 ๓๖. สาธารณรัฐฟลิปปนส 
 ๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส 
 ๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 
 ๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
 ๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
 ๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
 ๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 
 ๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
 ๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 
 ๔๕. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน 
 ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 
 
 

/๔๘ ... 
 
 
 



 
 

- ๔ - 
 

๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

 ๕๐. สาธารณรัฐไอซแลนด 
 ๕๑. สาธารณรัฐไอรแลนด 
 ๕๒. สาธารณรัฐฮังการี 
 ๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (กรีซ) 
 ๕๔. ฮองกง 
 
  ประเภท ข.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
 ๑. เครือรัฐบาฮามาส 
 ๒. จอรเจีย 
 ๓. จาเมกา 
 ๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
 ๕. มาซิโดเนีย 
 ๖. ยูเครน 
 ๗. รัฐกาตาร 
 ๘. รัฐคูเวต 
 ๙. รัฐบาหเรน 
 ๑๐. รัฐอิสราเอล 
 ๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
 ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
 ๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล 
 ๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน 
 ๑๕. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 
 ๑๖. สหภาพพมา 
 ๑๗. สหรัฐเม็กซิโก 
 ๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
 ๑๙. สาธารณรัฐกานา 
 ๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย 

 

/๒๑ ... 
 
 



 
 
 

- ๕ - 
 
 ๒๑. สาธารณรัฐโกตดิววัร  (ไอเวอร่ีโคส) 
 ๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
 ๒๓. สาธารณรัฐคีรกิซ 
 ๒๔. สาธารณรัฐเคนยา 
 ๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
 ๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
 ๒๗. สาธารณรัฐจิบูต ี
 ๒๘. สาธารณรัฐชาด 
 ๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว 
 ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล 
 ๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย 
 ๓๒. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน 
 ๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส 
 ๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
 ๓๕. สาธารณรัฐตูนเิซีย 
 ๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
 ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร 
 ๓๘. สาธารณรัฐบุรุนด ี
 ๓๙. สาธารณรัฐเบนนิ 
 ๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 
 ๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
 ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
 ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
 ๔๔. สาธารณรัฐมาลี 
 ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 
 ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตนิา 

 

/๕๐ ... 
 



 
- ๖ - 

 
 ๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย 
 ๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 
 ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 
 ๕๓. สาธารณรัฐอิรัก 
 ๕๔. สาธารณอิสลามปากีสถาน 
 ๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
 ๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 
 ๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
 ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
 
 ประเภท ค.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมืองอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก.               
และประเภท ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีหมายเลข  ๘ 

คาเคร่ืองแตงตวัในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
 

ขาราชการ อัตรา  (บาท : คน) 
 ผูดํารงตําแหนงระดับ ๕ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
หรือผูชวยผูพิพากษา หรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่ง 
รับเงินเดือนชั้น ๑ หรือขาราชการทหาร ซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรีลงมาหรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจตรีลงมา 

เหมาจาย  ๗,๕๐๐ 

 ผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
หรือขาราชการตุลาการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๑ ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการ 
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๒ ขึ้นไป  หรือขาราชการทหาร  ซ่ึงมียศพันโท นาวาโท
นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโทขึ้นไป 

เหมาจาย  ๙,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๙ 
 

ประเทศท่ีผูเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไมสามารถเบิกคาเคร่ืองแตงตัวได 
 ๑. สหภาพพมา             ๘. สาธารณรัฐสิงคโปร 

 ๒. เนการาบรูไนดารุซาลาม ๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 
      ศรีลังกา 

 ๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๑๐. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๑๑. สาธารณรัฐหมูเกาะฟจ ิ
 ๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑๒. ปาปวนวิกีน ี
 ๖. มาเลเซีย  ๑๓. รัฐเอกราชซามัว 
 ๗. สาธารณรัฐฟลิปปนส ๑๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีหมายเลข  ๑๐ 

คาเคร่ืองแตงตวัสําหรับผูเดนิทางไปราชการประจําในตางประเทศ 
 

ลําดับท่ี ตําแหนง ประเภท ก. ประเภท ข. 
๑. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๕  ลงมา 

ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๒. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๖ ถึงระดับ ๙ 
ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๔๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๓๒,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๓. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๑๐ 
ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๖๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ 
๑. ประเภท ก. ไดแก ประเทศอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกําหนดในประเภท ข. 
๒. ประเภท ข.  ไดแก ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพมา มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา                   
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และเนการาบรูไนดารุซาลาม 
๓. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๕ ขึ้นไป  ซ่ึงมีความจําเปนตองใชเคร่ืองแตงตัวราตรีสโมสร (White  tie)  
หรือเคร่ืองแตงตัวมอรนิ่งโคต  เพราะมีหนาท่ีตองเขางานพิธีตาง ๆ และตามประเพณีของประเทศนั้น                   
จําตองแตงตัวแบบเชนวานั้น  ใหปลัดกระทรวงเจาสังกัด  สวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงให
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกคาเคร่ืองแตงตัว            
ดังกลาว อยางละ ๑ ชุด  เพ่ิมขึ้นอีกไดเทาท่ีจายจริง  แตไมเกินชุดละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๘/๑  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๖  
มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๗๐  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก      

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก         

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก        

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
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(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก         
ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก      
ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทาง   
พ.ศ.  ๒๕๓๓   

(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

(๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเคร่ืองแตงตัวขาราชการที่เดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเคร่ืองแตงตัวขาราชการที่เดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูของขาราชการ 
หรือลูกจางในกรณีคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คาเชาที่พัก”  หมายความวา  คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
“ยานพาหนะประจําทาง”  หมายความวา  รถไฟ  รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายวาดวย 

การขนสงทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย  และ 
ใหหมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจําโดยมีเสนทาง 
อัตราคาโดยสารและคาระวางที่แนนอน 

“พาหนะสวนตัว”  หมายความวา  รถยนตสวนบุคคล  หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล 
ซ่ึงมิใชของทางราชการ  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม 

“พ.ข.ต.”  หมายความวา   เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา 
อยูในตางประเทศตามระเบียบวาดวยการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา
อยูในตางประเทศ 
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ขอ ๕ การอนุมั ติระยะเวลาเดินทางไปราชการ   ใหผูมีอํ านาจอนุมั ติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  
อนุมัติระยะเวลาเดินทางลวงหนาหรือระยะเวลาหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการไดตามความจําเปน        
และเหมาะสม 

กรณีผูเดินทางไปราชการไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้นแลว  
ใหขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งดวย 

การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  ใหอนุมัติระยะเวลา       
ออกเดินทางลวงหนากอนเร่ิมปฏิบัติราชการ  และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ
ภายในกําหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข  ๑  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ในกรณีที่สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหขอทําความตกลง        
กับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวดที่  ๑ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 

 

ขอ ๘ ใหผูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกคาใชจายไดตามบัญชีทายระเบียบ      
ดังตอไปนี้ 

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๒   
(๒) คาเชาที่พัก  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๓ 
(๓) คาขนยายส่ิงของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจํา  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๔ 
การเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว  ใหหัวหนา 

สวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาเชาที่พักสูงกวาอัตราที่กําหนด
เพิ่มข้ึนอีกไมเกินรอยละย่ีสิบหา 

ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้  ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง       
ตามความจําเปน  เหมาะสมและประหยัด 

ขอ ๙ การเดินทางไปราชการใหใชยานพาหนะประจําทาง  และใหเบิกคาพาหนะได      
เทาที่จายจริงโดยประหยัด  ไมเกินสิทธิที่ผูเดินทางจะพึงไดรับตามประเภทของพาหนะที่ใชเดินทาง 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง  ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  เวนแตกรณีจําเปนที่ผูเดินทางถูกเรียกเก็บเงิน 
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คาพาหนะเกินกวาอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  ก็ใหเบิกคาพาหนะ
เดินทางไดเทาที่จายจริง 

การเดินทางโดยรถไฟ  ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง  สําหรับการเดินทาง 
โดยรถดวนหรือรถดวนพิเศษ  ชั้นที่  ๑  นั่งนอนปรับอากาศ  (บนอ.ป.)  ใหเบิกไดเฉพาะผูดํารงตําแหนง
ระดับ  ๖  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๑  ข้ึนไป  หรือ
ขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๒  ข้ึนไป  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท   
นาวาอากาศโทขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโทข้ึนไป 

ขอ ๑๐ การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด  ระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  
หรือสถานที่ปฏิบั ติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานที่ จัดพาหนะที่ตองใช 
ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ  ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง  แตไมเกินอัตรา          
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๑ การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ  ให เบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะ 
ในลักษณะเหมาจายใหแกผูเดินทางไปราชการ  ซ่ึงเปนเจาของหรือผูครอบครองแลวแตกรณีในอัตรา 
ตอ  ๑   คัน   ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดยใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชย 
ตามเสนทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง  ซ่ึงสามารถเดินทางไดโดยสะดวกและปลอดภัย 

ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวง  ใหใชระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอื่นที่ตัดผาน  
เชน  เสนทางของเทศบาล  เปนตน  และในกรณีที่ไมมีเสนทางกรมทางหลวงและของหนวยงานอื่น   
ใหผูเดินทางเปนผูรับรองระยะทางในการเดินทาง 

หมวดที่  ๒ 
การเดินทางไปราชการตางประเทศ 

 
 

ขอ ๑๒ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายไดตามบัญชีทายระเบียบนี้  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  หรือคาอาหาร  คาเครื่องด่ืม  คาภาษีและคาบริการที่โรงแรม  ภัตตาคาร  
หรือรานคาเรียกเก็บ  คาใชสอยเบ็ดเตล็ดและคาทําความสะอาดเสื้อผา  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๖ 

(๒) คาเชาที่พัก  ใหเบิกเทาที่จายจริง  แตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๗   
ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้  ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง   

ตามความจําเปน  เหมาะสมโดยประหยัด 
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ขอ ๑๓ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวซ่ึงจะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับ 
คูสมรสตามมาตรา  ๕๕  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖       
ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาพาหนะเดินทางของคูสมรสไดในอัตราเดียวกับผูเดินทาง 

คาเชาที่พักของผู เ ดินทางและคูสมรสให เบิกได เทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู   
ไมเกินคนละรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียวที่ผูเดินทางมีสิทธิจะพึงไดรับ 

ในกรณีที่ผูเดินทางมีตําแหนงตามที่กําหนดในบัญชีหมายเลข  ๕  ใหงดเบิกคาเชาที่พักของ 
คูสมรสของบุคคลดังกลาว 

ขอ ๑๔ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคารับรองในการเดินทางไปราชการ
ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูเดินทางซึ่งดํารงตําแหนงดังตอไปนี้  ใหเบิกเงินคารับรองไดเทาที่จายจริง 
 (ก) ประธานองคมนตรี  หรือองคมนตรี 
 (ข) นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรี 
 (ค) ประธาน  หรือรองประธานของสภาซึ่งเปนองคกรนิติบัญญัติ 
 (ง) ประธาน  ศาลฎีกา  รองประธานศาลฎีกา  หรือประธานศาลอุทธรณ 
(๒) ผูเดินทางนอกจากที่กลาวใน  (๑)  ใหเบิกคารับรองไดเทาที่จายจริง  ทั้งในกรณีเดินทาง 

ไปราชการเปนคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว  ไมเกินอัตรา  ดังตอไปนี้ 
 (ก) กรณีเดินทางไมเกิน  ๑๕  วัน  ไมเกิน  ๖๗,๐๐๐  บาท 
 (ข) กรณีเดินทางเกิน  ๑๕  วัน  ไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกคารับรองตาม  (๒)  ได  ตองเปนการเดินทางกรณีใดกรณหีนึง่  

ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล  ผูแทนรัฐสภา  

หรือผูแทนสวนราชการ  แตไมรวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ 
 (ข) เปนผูเดินทางไปเจรจาธุรกิจ  เจรจากูเงินหรือขอความชวยเหลือจากตางประเทศ 

ในฐานะผูแทนรัฐบาลไทย 
 (ค) เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเขารวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง

หนวยงานของรัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ 
 (ง) เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของ

รัฐบาลตางประเทศ 
 (จ) เปนผูเดินทางไปรวมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ 
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 (ฉ) เปนผูเดินทางไปจัดงานแสดงสินคาไทย  หรือสงเสริมสินคาไทยในตางประเทศ  
หรือสงเสริมการลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย  หรือสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ 

 (ช) เปนผูเดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 
ขอ ๑๕ ใหผู เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายอื่นที่ จําเปนตองจาย 

เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลงักําหนดไดเทาที่จายจริง 
ขอ ๑๖ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  โดยไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ  

หรือจากหนวยงานใด  ๆ  นอยกวาสิทธิที่พึงไดรับตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการใหเบิกคาใชจายสมทบได  ดังตอไปนี้ 

(๑) คาโดยสารเครื่องบิน  กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาโดยสารเครื่องบินใหเบิก 
คาโดยสารเครื่องบินไป  -  กลับ  ไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสาร
เคร่ืองบินไป  -  กลับแลว  ใหงดเบิกเงินสมทบคาโดยสารเครื่องบิน  แมความชวยเหลือนั้นชั้นที่นั่ง      
จะตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  และกรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว  ใหเบิก 
คาโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ไดรับความชวยเหลือ  แตตองไมสูงกวาสิทธิ 
ที่พึงไดรับ 

(๒) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  กรณีที่ไมไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  หรือผูใหความชวยเหลือ
จัดเลี้ยงอาหารให  ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ถาไดรับความชวยเหลือตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด   
ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแลว  จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

 (ข) ถาผูใหความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ  ใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ในกรณีที่
จัดเลี้ยงอาหาร  ๒  มื้อ  ใหเบิกไดไมเกิน  ๑  ใน  ๓  ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย  และกรณี 
จัดเลี้ยงอาหาร  ๑  มื้อ  ใหเบิกไดไมเกิน  ๒  ใน  ๓  ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 

(๓) คาเชาที่พัก  กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาเชาที่พักให  ใหเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิ
ของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาเชาที่พักตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด
ตามจํานวนที่ไดจายจริง  ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเชาที่พักที่ไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิ 
ที่พึงไดรับ  และกรณีที่ผูใหความชวยเหลือจัดที่พักให  ใหงดเบิกคาเชาที่พัก 

(๔) คาเคร่ืองแตงตัว  กรณีไมไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัว  ใหเบิกคาเคร่ืองแตงตัว 
ไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาเคร่ืองแตงตัวตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิก 
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คาเคร่ืองแตงตัวสมทบเฉพาะสวนที่ขาด  ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเคร่ืองแตงตัวที่ไดรับความชวยเหลือแลว  
จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

(๕) คารับรอง  ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับเงินคารับรองตาม  ขอ  ๑๔ 
(๖) คาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับ 

สถานียานพาหนะ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ  กรณีที่มิไดรับความชวยเหลือ
ใหเบิกไดตามสิทธิ  กรณีไดรับความชวยเหลือตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด       
ตามจํานวนที่ไดจายจริง  รวมแลวตองไมเกินกวาสิทธิที่พึงไดรับ 

การเดินทางเพื่อดูงาน  ใหเบิกคาใชจายสมทบตามวรรคหนึ่งได  แตทั้งนี้  ตองไมเกินวงเงิน 
ที่ไดรับความชวยเหลือ 

ขอ ๑๗ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาใหผู เดินทางไปราชการ  
ตางประเทศชั่วคราวเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง  ตามความจําเปน  เหมาะสม  และประหยัด  หรือ 
จะเบิกตามสิทธิของตนก็ไดในกรณี  ดังตอไปนี้   

(๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ  หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรวมกับหัวหนาคณะ
ที่ดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง 

(๒) การเดินทางไปปฏิบั ติภารกิจรวมกับหัวหนาคณะผูดํารงตําแหนงระดับ  ๙  ข้ึนไป 
หรือเทียบเทา  ทั้งนี้  ตองไมเกินสิทธิของหัวหนาคณะนั้น 

(๓) การเดินทางไปประชุมระหวางประเทศ  การเจรจาธุรกิจ  หรือปฏิบัติหนาที่อยางอื่น   
ซ่ึงหนวยงานที่ เชิญหรือประเทศเจาภาพกําหนดใหผู เดินทางพักแรมในสถานที่ที่ จัดเตรียมไวให       
หรือสํารองที่พักใหซ่ึงมิใชกรณีที่สวนราชการหรือผูเดินทางรองขอหรือกระทําการใด  ๆ  เพื่อให
หนวยงานที่ เชิญหรือประเทศเจาภาพกําหนดที่พัก   หรือจัดเตรียมที่พักตามความตองการของ 
สวนราชการหรือผูเดินทาง 

(๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณไมปลอดภัย  ยากจน  ทุรกันดาร  หรืออยูในชวง
ฤดูกาลทองเที่ยวหรือสถานที่พักแรมที่มีอัตราคาเชาตามสิทธิถูกสํารองหมด   

ขอ ๑๘ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่จะเบิกคาเคร่ืองแตงตัวสําหรับตนเอง 
และคูสมรสตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๘  ได  ตองอยูในหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนกรณีที่ จําเปนตองใชเคร่ืองแตงตัวพิ เศษ  หรือกรณีจําเปนอื่นโดยไดรับอนุมั ติ 
จากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ   

(๒) เปนการเดินทางไปราชการตางประเทศซึ่งมิใชประเทศตามรายชื่อที่กําหนดไวในบัญชี
หมายเลข  ๙  ทายระเบียบนี้  หรือที่กระทรวงการคลังจะกําหนดเพิ่มเติม 
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(๓) ผูซ่ึงเคยไดรับคาเคร่ืองแตงตัวในการเดินทางไปราชการ  หรือเคยไดรับคาเครื่องแตงตัว
จากทางราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด  หรือไดรับ 
ความชวยเหลือจากหนวยงานใด  ๆ  ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ  มีสิทธิเบิกคาเคร่ืองแตงตัวได   
เมื่อการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวคร้ังใหมมีระยะเวลาหางจากการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวคร้ังสุดทายเกินกวาสองป  นับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศ  หรือมีระยะเวลา
หางจากการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศครั้งสุดทายเกินกวาสองปนับแตวันที่เดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย 

กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใชความผิดของผูเดินทาง  และผูเดินทางไดจายเงิน
คาเคร่ืองแตงตัวไปแลว  หรือมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเคร่ืองแตงตัวโดยสุจริต  โดยมีหลักฐานก็ให 
เบิกคาเครื่องแตงตัวได  และใหถือวาวันที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวนั้นเปนวันเดินทางออกจากประเทศไทย 

ขอ ๑๙ ใหผู เดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ   เบิกคาเครื่องแตงตัวตามบัญชี
หมายเลข  ๑๐  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๒๐ การเ ดินทางไปราชการของลูกจ างที่สวนราชการในตางประเทศเปนผูจาง   
ใหหัวหนาสวนราชการในตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศเปนผูกําหนดอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและคาเชาที่พักของลูกจาง  ทั้งนี้  ไมเกินอัตราตํ่าสุดของกลุมระดับตําแหนงที่กําหนดตามบัญชี     
หมายเลข  ๖  และบัญชีหมายเลข  ๗  ทายระเบียบนี้ 

กรณีที่มีความจําเปนตองส่ังใหลูกจางที่ประจําสํานักงานในตางประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราว
ในประเทศไทย  เพราะไมอาจหาเจาหนาที่อื่นในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกลาวได  การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
และคาเชาที่พักในประเทศไทยใหเบิกจายเชนเดียวกับกรณีลูกจางของสวนราชการในประเทศไทย 
ซ่ึงเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 

ขอ ๒๑ ใหขาราชการหรือลูกจางที่มีตําแหนงหนาที่ประจําในตางประเทศ  เบิกคาใชจาย 
ในการยายถิ่นที่อยู  สําหรับคูสมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยกอนผูเดินทางในลักษณะ 
เหมาจายตามหลกัเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนขาราชการหรือลูกจางซ่ึงไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัดใหคูสมรส 
หรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอนผู เดินทาง  สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง 
ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ   

(๒) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาหนึ่งปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละสามสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละหาของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 
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(๓) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาสองปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละหกสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละสิบของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 

(๔) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาสามปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละเกาสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละสิบหาของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 

(๕) การนับเวลาที่ไดไปอยูตางประเทศตาม  (๒)  -  (๔)  ใหถือจํานวนเดือนที่ไดรับ  พ.ข.ต.  
เพิ่มสําหรับคูสมรสและบุตรเปนเกณฑคํานวณ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ในเดือนหนึ่งถามีสิทธิไดรับ  พ.ข.ต.  เกินกวาสิบหาวันใหนับเปนหนึ่งเดือน 
 (ข) ใหนับเวลาที่ไดรับ  พ.ข.ต.  สิบสองเดือนเปนหนึ่งป 
 การเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูตามวรรคหนึ่ง  หามมิใหนํามาใชบังคับในกรณีที่ 

คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลาไมเกินหนึ่งป 
หมวด  ๓ 

การเบิกจายเงิน 
 

 

ขอ ๒๒ แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  และเอกสาร
ประกอบที่ใชในการเบิกจายเงิน  ใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๒๓ การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง  ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือ 
ใบแจงรายการของโรงแรม  หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว  
โดยเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ป  และจํานวนเงินที่ไดรับ       
เพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

การเบิกคาเชาที่พักในตางประเทศ  ผูเดินทางจะใชใบแจงรายการคาเชาที่พักที่บันทึกดวย 
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสที่แสดงวาไดรับชําระเงินจากผูเดินทางแลว  เปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พัก  
โดยไมตองมีลายมือชื่อเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได  แตทั้งนี้ผูเดินทางจะตอง 
ลงลายมือชื่อรับรองวาผูเดินทางไดชําระคาเชาที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บนั้น 

ขอ ๒๔ การเบิกคาเชาที่พักในอัตราหองพักคูที่ผูเดินทางไปราชการใชสิทธิเบิกคาใชจาย   
ในการเดินทางอยูตางสังกัดกัน  แตตองใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม  หรือที่พักแรม
ชุดเดียวกัน  ใหผูเดินทางฝายหนึ่งใชตนฉบับ  อีกฝายหนึ่งใชสําเนาภาพถายที่ผูนั้นรับรองสําเนาถูกตอง  
โดยใหมีบันทึกแนบทายระบุวารายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเปนผูเบิกฝายเดียว  และรายการใด 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ทั้งคูจะเปนผู เบิกฝายละเปนจํานวนเทาใด  ทั้งตนฉบับและฉบับสําเนาภาพถายและลงลายมือชื่อ 
ของผูเดินทางทั้งคูในแตละฉบับ 

ขอ ๒๕ การเบิกค า เช าที่พั กกรณีที่ เ จ าภาพผู จัดประชุม เปนผู เ รี ยกเก็บค า เช าที่พั ก   
จากผูเดินทางไปราชการโดยตรง  ใหผูเดินทางใชใบเสรจ็รับเงินหรือใบแจงรายการที่เจาภาพผูจัดประชุม      
ไดเรียกเก็บคาเชาที่พักเปนหลักฐานเพื่อขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

ขอ ๒๖ การเบิกจายเงินและหลักฐานการจายซ่ึงมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



 
บัญชีหมายเลข  ๑ 

ระยะเวลาอนุมัติการเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
 

 
ประเทศท่ีเดนิทางไปราชการ 

 
กอนเร่ิมปฏิบตัิราชการ หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ 

(ก)  ประเทศในทวีปเอเชีย 
 
(ข)  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
ประเทศในทวีปยุโรป 
หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 

 
(ค)  ประเทศในทวีปอเมริกาใต หรือ
ประเทศในทวีปแอฟริกา            

ไมเกิน  ๒๔ ช่ัวโมง 
 

ไมเกิน  ๔๘ ช่ัวโมง 

 
ไมเกิน  ๗๒  ช่ัวโมง 

ไมเกิน  ๒๔  ช่ัวโมง 
 

ไมเกิน  ๔๘  ช่ัวโมง 

 
ไมเกิน  ๗๒  ช่ัวโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีหมายเลข  ๒ 

อัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางในราชอาณาจักร 
ในลักษณะเหมาจาย  

บาท : วัน 
ขาราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา
หรือพลทหารถึงจ าสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก
หรือพลตํารวจถึงจาสิบตํารวจ 

๑๘๐ ๑๐๘ 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา
หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือ
ผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ  จาสิบเอก
พันจาเอก พันจาอากาศเอก อัตราเงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ
พันจาเอกพิเศษ พันจาอากาศพิเศษถึงพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกหรือขาราชการตํารวจ ซึ่งมียศนายดาบตํารวจ 
ถึงพันตํารวจเอก 

๒๑๐ ๑๒๖ 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือ 
ขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหาร
ซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน 
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือ 
ขาราชการตํารวจ  ซึ ่งมียศพันตํารวจเอกอ ัตราเง ิน เด ือน 
พันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๒๔๐ ๑๔๔ 

 
ประเภท ก.  ไดแก 
(๑) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพ้ืนท่ีท่ีตั้งสํานักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 
(๒) การเดินทางไปราชการจากอําเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอําเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน 
 
ประเภท ข.  ไดแก 
(๑) การเดินทางไปราชการในทองท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก. 
(๒) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนท่ีตั้งสํานักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีหมายเลข  ๓ 
อัตราคาเชาท่ีพักในราชอาณาจักร 

 
 ขาราชการ บาท : วัน 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘  ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษาหรือ
ดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา
หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา
หรือขาราชการตํารวจ ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 

   เหมาจาย  ไมเกิน  ๑,๐๐๐

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทาหรือขาราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน ๔  หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจ
เอกพิเศษ 

   เหมาจาย  ไมเกิน  ๑,๖๐๐
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการ ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน  ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพลตํารวจตรีขึ้นไป 
กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ หากผูดํารงตําแหนงดังกลาว
ขางตนเปนหัวหนาคณะและมีความจําเปนตองใชสถานท่ีเดียวกันกับท่ีพัก
เพ่ือเปนท่ีประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอ่ืน ใหเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึ้น
สําหรับหองพักอีกหนึ่งหอง หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได 

เทาท่ีจายจริง  ไมเกิน          
๒,๕๐๐ 
 
กรณีเพ่ิมอีกหนึ่งหอง           
เบิกเพ่ิมไดเทาท่ีจายจริง        
ไมเกิน  ๒,๕๐๐  
กรณี เช าหองชุดเบิกได เทาท่ี 
จายจริงไมเกิน ๕,๐๐๐  

 
หมายเหตุ กรณีผูดํารงตําแหนงระดับ ๘  ลงมา  และผูดํารงตําแหนงระดับ ๙  หัวหนาสวนราชการสามารถ
กําหนดหลักเกณฑอัตราคาเชาท่ีพักเหมาจายต่ํากวาท่ีกําหนดได โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖               
แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๔ 
อัตราคาขนยายส่ิงของสวนตวัในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 

  
ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) 

๑ – ๕๐ 
๕๑ – ๑๐๐ 
๑๐๑ – ๑๕๐ 
๑๕๑ – ๒๐๐ 
๒๐๑ – ๒๕๐ 
๒๕๑ – ๓๐๐ 
๓๐๑ – ๓๕๐ 
๓๕๑ – ๔๐๐ 
๔๐๑ – ๔๕๐ 
๔๕๑ – ๕๐๐ 
๕๐๑ – ๕๕๐ 
๕๕๑ – ๖๐๐ 
๖๐๑ – ๖๕๐ 
๖๕๑ – ๗๐๐ 
๗๐๑ – ๗๕๐ 
๗๕๑ – ๘๐๐ 
๘๐๑ – ๘๕๐ 
๘๕๑ – ๙๐๐ 
๙๐๑ – ๙๕๐ 
๙๕๑ – ๑๐๐๐ 
๑๐๐๑ – ๑๐๕๐ 
๑๐๕๑ – ๑๑๐๐ 
๑๑๐๑ – ๑๑๕๐ 
๑๑๕๑ – ๑๒๐๐ 
๑๒๐๑ – ๑๒๕๐ 
๑๒๕๑ – ๑๓๐๐ 
๑๓๐๑ – ๑๓๕๐ 
๑๓๕๑ – ๑๔๐๐ 
๑๔๐๑ – ๑๔๕๐ 
๑๔๕๑ – ๑๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๖,๕๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๘,๕๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๙,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 
๑๑,๕๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 
๑๓,๕๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๕๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 
๑๗,๐๐๐ 
๑๗,๕๐๐ 
๑๘,๕๐๐ 
๑๙,๐๐๐ 
๑๙,๕๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๕๐๐ 

 
 สําหรับระยะทางที่เกิน ๑๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไปใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
ตนสังกัดท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดตามความจําเปนเหมาะสม 
 
 



บัญชีหมายเลข  ๕ 
ผูมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนและเหมาะสม 

 
 ตําแหนง 

๑. องคมนตรี  ๒๔. ผูบัญชาการทหารบก  
๒. รัฐบุรุษ  ๒๕. ผูบัญชาการทหารเรือ  
๓. นายกรัฐมนตรี  ๒๖. ผูบัญชาการทหารอากาศ  
๔. รองนายกรัฐมนตรี  ๒๗. ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ
๕. รัฐมนตรี   ๒๘. อัยการสูงสุด   
๖. ประธานศาลฎีกา  ๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
๗. รองประธานศาลฎีกา  ๓๐. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
๘.  ประธานศาลอุทธรณ ๓๑. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๙. ประธานศาลปกครองสูงสุด ๓๒. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๑๐. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๓๓. เลขาธิการสํานักพระราชวัง 
๑๑. ประธานวุฒิสภา  ๓๔. ราชเลขาธิการ  
๑๒. ประธานสภาผูแทนราษฎร ๓๕. นายกราชบัณฑิตยสถาน   
๑๓. เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ๓๖. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
๑๔. เลขาธิการวุฒิสภา  ๓๗. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
๑๕. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ๓๘. ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ
๑๖. ปลัดกระทรวง  ๓๙. เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาต ิ
๑๗. ปลัดทบวง  ๔๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ 
๑๘. รองปลัดกระทรวงกลาโหม  และสังคมแหงชาติ 
๑๙. สมุหราชองครักษ  ๔๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๐. จเรทหารท่ัวไป  ๔๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๑. ผูบัญชาการทหารสูงสุด ๔๓. เลขาธิการสภาการศึกษา 
๒๒. รองผูบัญชาการทหารสูงสุด ๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒๓. เสนาธิการทหาร  ๔๕. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
 
 
 



บัญชีหมายเลข  ๖ 
อัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายอ่ืน 

 
(๑) กรณีเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจาย 
 

ขาราชการ 
อัตรา 

(บาท : วัน) 
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษา หรือ
ดะโตะยุติธรรมหรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา  หรือ 
ขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือ 
ขาราชการตํารวจ  ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 

๒,๑๐๐ 
 
 
 
 
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ
เอกพิเศษขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก อัตรา
เงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๓,๑๐๐ 

 
(๒) กรณีมิไดเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจาย  ใหเบิกคาใชจาย  ดังนี้ 
 (๒.๑) คาอาหาร – คาเคร่ืองดื่ม คาภาษี – คาบริการท่ีโรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคา   
เรียกเก็บใหเบิกเทาท่ีจายจริงไมเกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท 
 (๒.๒) คาทําความสะอาดเส้ือผา สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน ๗ วัน ใหเบิกเทาท่ีจายจริงไมเกิน             
วันละ ๕๐๐ บาท 
 (๒.๓) คาใชสอยเบ็ดเตล็ด ใหเบิกในลักษณะเหมาจายไมเกินวันละ ๕๐๐ บาท 
 คาใชจายตาม  (๒.๑) – (๒.๒)  ใหคิดคํานวณเบิกจายในแตละวัน  จํานวนเงินสวนท่ีเหลือจาย
ในวันใดจะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไมได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีหมายเลข  ๗ 
คาเชาท่ีพักในการเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

  บาท : วัน : คน 
ขาราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนง 
ที ่เ ท ียบ เท า  หร ือข า ราชการต ุลากา ร 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๒  ลงมา  หรือผูชวย 
ผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม  หรือขาราชการ
อัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา 
หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกลงมา  หรือขาราชการตํารวจ
ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 
 

ไมเกิน ๗,๕๐๐ ไมเกิน ๕,๐๐๐ ไมเกิน ๓,๑๐๐ 

ผู ดํา ร งตํา แหน ง ร ะด ับ  ๙  ขึ ้น ไ ป
หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือขาราชการ
อัยการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป
หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป
หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ไมเกิน ๗,๐๐๐ ไมเกิน ๔,๕๐๐ 

 
หมายเหตุ ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึ้นจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละส่ีสิบ ไดแก  
ประเทศ  รัฐ  เมือง 
 ๑. ญี่ปุน  
 ๒. สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 ๓. สหพันธรัฐรัสเซีย 
 ๔. สมาพันธรัฐสวิส 
 ๕. สาธารณรัฐอิตาลี 
 
 
 

/ ประเทศท่ีมีสิทธิ  . . . 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
  ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึน้จากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละยี่สิบหา ไดแก  
ประเทศ  รัฐ เมือง 
  ๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  
  ๒. ราชอาณาจักรสเปน  
  ๓. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
  ๔. สหรัฐอเมริกา 
  ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 
  ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
  ๗. สาธารณรัฐสิงคโปร 
 
  ประเภท ก.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
  ๑. แคนาดา 
  ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 
  ๓. ไตหวนั 
  ๔. เติรกเมนิสถาน 
  ๕. นิวซีแลนด 
  ๖. บอสเนียและเฮอรเซโกวนีา 
  ๗. ปาปวนวิกีน ี
  ๘. มาเลเซีย 
  ๙. ราชรัฐโมนาโก 
  ๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิรก 
  ๑๑. ราชรัฐอันดอรรา 
  ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ๑๓. ราชอาณาจักรเดนมารก 
  ๑๔. ราชอาณาจักรนอรเวย 
  ๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 
  ๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
  ๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด 

๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
 
 

/๑๙ ... 
 
 
 



 
- ๓ - 

 
 ๑๙. รัฐสุลตานโอมาน 
 ๒๐. โรมาเนีย 
 ๒๑. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 
 ๒๒. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
 ๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส 
 ๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี  (เกาหลีใต) 
 ๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
 ๒๖. สาธารณรัฐชิลี 
 ๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 
 ๒๘. สาธารณรัฐตุรกี 
 ๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
 ๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 ๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
 ๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต 
 ๓๓. สาธารณรัฐเปรู 
 ๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด 
 ๓๕. สาธารณรัฐฟนแลนด 
 ๓๖. สาธารณรัฐฟลิปปนส 
 ๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส 
 ๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 
 ๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
 ๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
 ๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
 ๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 
 ๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
 ๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 
 ๔๕. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน 
 ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 
 
 

/๔๘ ... 
 
 
 



 
 

- ๔ - 
 

๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

 ๕๐. สาธารณรัฐไอซแลนด 
 ๕๑. สาธารณรัฐไอรแลนด 
 ๕๒. สาธารณรัฐฮังการี 
 ๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (กรีซ) 
 ๕๔. ฮองกง 
 
  ประเภท ข.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
 ๑. เครือรัฐบาฮามาส 
 ๒. จอรเจีย 
 ๓. จาเมกา 
 ๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
 ๕. มาซิโดเนีย 
 ๖. ยูเครน 
 ๗. รัฐกาตาร 
 ๘. รัฐคูเวต 
 ๙. รัฐบาหเรน 
 ๑๐. รัฐอิสราเอล 
 ๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
 ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
 ๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล 
 ๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน 
 ๑๕. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 
 ๑๖. สหภาพพมา 
 ๑๗. สหรัฐเม็กซิโก 
 ๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
 ๑๙. สาธารณรัฐกานา 
 ๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย 

 

/๒๑ ... 
 
 



 
 
 

- ๕ - 
 
 ๒๑. สาธารณรัฐโกตดิววัร  (ไอเวอร่ีโคส) 
 ๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
 ๒๓. สาธารณรัฐคีรกิซ 
 ๒๔. สาธารณรัฐเคนยา 
 ๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
 ๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
 ๒๗. สาธารณรัฐจิบูต ี
 ๒๘. สาธารณรัฐชาด 
 ๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว 
 ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล 
 ๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย 
 ๓๒. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน 
 ๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส 
 ๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
 ๓๕. สาธารณรัฐตูนเิซีย 
 ๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
 ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร 
 ๓๘. สาธารณรัฐบุรุนด ี
 ๓๙. สาธารณรัฐเบนนิ 
 ๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 
 ๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
 ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
 ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
 ๔๔. สาธารณรัฐมาลี 
 ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 
 ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตนิา 

 

/๕๐ ... 
 



 
- ๖ - 

 
 ๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย 
 ๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 
 ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 
 ๕๓. สาธารณรัฐอิรัก 
 ๕๔. สาธารณอิสลามปากีสถาน 
 ๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
 ๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 
 ๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
 ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
 
 ประเภท ค.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมืองอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก.               
และประเภท ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีหมายเลข  ๘ 

คาเคร่ืองแตงตวัในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
 

ขาราชการ อัตรา  (บาท : คน) 
 ผูดํารงตําแหนงระดับ ๕ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
หรือผูชวยผูพิพากษา หรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่ง 
รับเงินเดือนชั้น ๑ หรือขาราชการทหาร ซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรีลงมาหรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจตรีลงมา 

เหมาจาย  ๗,๕๐๐ 

 ผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
หรือขาราชการตุลาการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๑ ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการ 
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๒ ขึ้นไป  หรือขาราชการทหาร  ซ่ึงมียศพันโท นาวาโท
นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโทขึ้นไป 

เหมาจาย  ๙,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๙ 
 

ประเทศท่ีผูเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไมสามารถเบิกคาเคร่ืองแตงตัวได 
 ๑. สหภาพพมา             ๘. สาธารณรัฐสิงคโปร 

 ๒. เนการาบรูไนดารุซาลาม ๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 
      ศรีลังกา 

 ๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๑๐. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๑๑. สาธารณรัฐหมูเกาะฟจ ิ
 ๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑๒. ปาปวนวิกีน ี
 ๖. มาเลเซีย  ๑๓. รัฐเอกราชซามัว 
 ๗. สาธารณรัฐฟลิปปนส ๑๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีหมายเลข  ๑๐ 

คาเคร่ืองแตงตวัสําหรับผูเดนิทางไปราชการประจําในตางประเทศ 
 

ลําดับท่ี ตําแหนง ประเภท ก. ประเภท ข. 
๑. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๕  ลงมา 

ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๒. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๖ ถึงระดับ ๙ 
ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๔๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๓๒,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๓. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๑๐ 
ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๖๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ 
๑. ประเภท ก. ไดแก ประเทศอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกําหนดในประเภท ข. 
๒. ประเภท ข.  ไดแก ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพมา มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา                   
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และเนการาบรูไนดารุซาลาม 
๓. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๕ ขึ้นไป  ซ่ึงมีความจําเปนตองใชเคร่ืองแตงตัวราตรีสโมสร (White  tie)  
หรือเคร่ืองแตงตัวมอรนิ่งโคต  เพราะมีหนาท่ีตองเขางานพิธีตาง ๆ และตามประเพณีของประเทศนั้น                   
จําตองแตงตัวแบบเชนวานั้น  ใหปลัดกระทรวงเจาสังกัด  สวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงให
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกคาเคร่ืองแตงตัว            
ดังกลาว อยางละ ๑ ชุด  เพ่ิมขึ้นอีกไดเทาท่ีจายจริง  แตไมเกินชุดละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
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