
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 กระทรวงการคลังกำหนดระเบียบเกี ่ยวกับการเบิกจ่ายเง ินเพื ่อให้หน่วยงานราชการปฏิบัติ               
ในการเบิกจ่ายเงินราชการทุกประเภท ได้แก่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง พ.ศ.2562 
ประกอบกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560          
มีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ2560   

จากการดำเนินการที่ผ่านมา ของงานการเงิน และงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัดลำพูน และการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก         
ในการตรวจสอบเอกสารตามกระบวนการพัสดุและการเบิกจ่ายเงินราชการ ที่หน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุข ได้จัดทำและส่งเบิกเงิน พบว่าเอกสารที ่เกี ่ยวข้องไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นไปตาม               
ที ่ กระทรวงการคลังกำหนด  เพื ่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงาน          
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ไห้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารหลักฐานตามกระบวนการพัสดุและ        
การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กฎ ระเบียบกำหนด  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ขึ้นโดยมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางปฏิบัติและตัวอย่างรูปแบบเอกสารและรายละเอียดรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ  
เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและงาน
พัสดุของทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานในสังกัดที่มีส่วนร่วมในการดำ เนินการ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนทุกหน่วยงาน  
 
 

        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหวัดพูน 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง   หน้า 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  1 
การเดินทางไปราชการชั่วคราว 2 
การเดินทางไปราชการประจำ 10 
การเดินทางกลับภูมิลำเนา 11 
เอกสารประกอบการขออนุมัติยืมเงินจากส่วนราชการ เพ่ือเดินทางไปราชการ 13  
เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย และการชดใช้เงินยืม ในการเดินทางไปราชการ 15  
แบบ 8708 16 
แบบ บก 111 19 
ข้อสังเกต 20 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดงาน 24 
หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 26  
การจัดอบรมบุคคลภายนอก 31  
การคำนวณเบี้ยเลี้ยง กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม 31 
การจ้างจัดฝึกอบรม 32 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 34 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 37  
การประชุมระหว่างประเทศ 37 
เอกสารประกอบการขออนุมัติยืมเงินจากส่วนราชการ เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการ  
ฝึกอบรม/จัดงาน 39 
Check list การเบิกค่าใช้จ่าย และการชดใช้เงินยืม ในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 40 
Check list การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 41 
ตัวอย่างการเขียนวาระการประชุม 42 
ตัวอย่างการเขียนตารางการจัดประชุมเชิงฯ / อบรม / สัมมนา / จัดงาน 43 
ใบสำคัญรับเงิน 44 
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร 45 
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก 46 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 47 
 หมวด 1 ค่าตอบแทน 49 
 หมวด 2 ค่าใช้สอย 49 
 หมวด 3 ค่าวัสดุ 52 
 หมวด 4 ค่าสาธารณูปโภค 52 
 การจ้างเอกชนดำเนินงาน 59 
 การประชุมราชการ คือ 60 
 ค่าตอบแทน คือ 61 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 64 



 สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง   หน้า 

 เบี้ยประชุมกรรมการ 67 
 ค่าใช้สอย คือ 70 
 ค่าวัสดุ คือ 72 
 ค่าสาธารณูปโภค คือ 73 
 แนวทางด้านพัสดุ 75 
 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 75 
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 76 
 หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 77 
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 77 
 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท 86 
 ขัน้ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 89 
 ภาคผนวก  
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เดนิทางปลอดภยัเดนิทางปลอดภยั  
ใชจ้่ายตามระเบียบใชจ้่ายตามระเบียบ……  
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ค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปราชการ  
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 9  
พ.ศ. 2560 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

3. คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการ 
 
ลักษณะการเดินทาง 
  ชั่วคราว 
  - ระยะเวลาสั้น  มีกำหนดแน่นอน 
  - เนื้องานเสร็จสิ้น  เมื่อครบกำหนดเวลา 
  ประจำ 
  - มีอัตรา  ณ สำนักงานแห่งใหม่ 
  - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับบรรจุ(สอบเลื่อนระดับ) 
  ลักษณะประจำ 
  - เจตนาให้ไปอยู่นาน/ตลอดไป 
  - ไม่มีอัตราว่าง 
  - ลักษณะงานไม่สิ้นสุด/มีระยะเวลานาน 
 

การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
  การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานปกติ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่โดย
ปกติ 
  การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
  การไปช่วยราชการ  ไปรักษาการในตำแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน 
  การเดินทางไปราชการระหว่างที่ปฏิบัติงานในประเทศสำหรับผู้ที่รับราชการในต่างประเทศ 
  การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพ่ือไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  จะเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปราชการ  
หรือวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกจากราชการ 
  ผู้มีอำนาจอนุมัติ  อนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้า/หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการตามความ
จำเป็นและเหมาะสม 
  กรณีผูไ้ด้รับอนุมัติให้ลากิจ/พักผ่อน  ต้องขออนุมัติระยะเวลาดังกล่าวพร้อมระบุเหตุผลความ
จำเป็นในการเดินทางด้วย 
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว   ประกอบด้วย 
 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 2. ค่าเช่าที่พัก 
 3. ค่าพาหนะ 
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องจากการเดินทาง 
 

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ประเภท ระดับ อัตรา 

(บาท/วัน/คน) 
ทั่วไป 
วิชาการ 
อำนวยการ 

ปฏิบัติงาน – อาวุโส 
ปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ 
ระดับต้น 

 
240 

ทั่วไป 
วิชาการ 
อำนวยการ 
ผู้บริหาร 

ทักษะพิเศษ 
เชี่ยวชาญ  ทรงคุณวุฒิ 
ระดับสูง 
ระดับต้นและสูง 

 
270 

 
ในกาในการรเเดิดินทางไปราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสถานที่เดียวกัน  ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไนทางไปราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสถานที่เดียวกัน  ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกินด้ไม่เกิน    120  120  
วัน  นับแต่วันที่ได้วัน  นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง (ม.18รับอนุมัติให้เดินทาง (ม.18))  
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การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ออกจากสถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 

    จนถึงเวลาที่กลับถึงสถานที่อยู่ หรือ สถานที่ปฏิบัติราชการ 
  นับ 24 ชม.เป็น 1 วัน เศษท่ีเหลือถ้าเกิน 12 ชม. นบัเป็น 1 วัน 
  กรณีเดินทางวันเดียวไม่พักค้างแรม  ถ้าคำนวณเวลาได้ไม่ถึง  12  ชม.  

    แต่เกนิ  6 ชม. ให้คิดเป็นครึ่งวัน 
  กรณี ลากิจ/พักผ่อน  ก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ 
  กรณีลากิจ/พักผ่อน  หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  ให้นับถึงสิ้นสุด 

    เวลาปฏิบัติราชการ 
 

ตัวอย่าง 
1.  นายอาทิตย์ เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ โดยออก
จากบ้านพักวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น . และเดินทางกลับถึงบ้านพักวันที่  3 
พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. คำนวณได้ดังนี้  

1 พ.ย.   2 พ.ย.   3 พ.ย.  3 พ.ย. 
06.00   06.00   06.00   19.00  
 

24 ชม.  24 ชม.  13 ชม.  
= 1 วัน  = 1 วัน  = 1 วัน  

 รวมคำนวณเบี้ยเลี้ยง เท่ากับ 3 วัน = 720 บาท (240 × 3) 
(นับ 24 ชม.เป็น 1 วัน เศษท่ีเหลือถ้าเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน) กรณีพักค้างแรมเบิกเบี้ยเลี้ยงครึ่งวันไม่ได้ 
เศษเวลาที่ เกิน 6 ชม. แต่ไม่เกิน 12 ชม. ให้ตัดทิ้ง 

2.  นาย หนึ่ง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  ปฏิบัติงานทีส่ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำพูน ไปราชการที่ อำเภอบ้านโฮ่ง โดยออกจากสำนักงาน เวลา 07.00 น. และกลับถึงสำนักงาน เวลา 
16.00น.  ใหคิ้ดเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน  คือ  120  บ. นับเวลาได้ 9 ชั่วโมง (กรณีเดินทางวันเดียวไม่พักค้างแรม  
ถ้าคำนวณเวลาได้ไม่ถึง  12  ชม.  แตเ่กิน  6 ชม. ให้คิดเป็นครึ่งวัน)  
 
ค่าเช่าที่พักค่าเช่าที่พัก  
 การเดินทางไปราชการ  ถ้าจำเป็นต้องพักแรม  ก็สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้ในอัตราเหมาจ่าย หรือใน
ลักษณะจ่ายจริงภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด   
เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้  ผู้เดินทางไปราชการไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักจากทางราชการ 

- การพักแรมในยานพาหนะ  เช่น การเดินทางโดยรถไฟที่ต้องค้างคืนบนรถ หรือเดินทางโดยรถปรับ
อากาศในช่วงกลางคืน  เป็นต้น 

- การพักแรมในท่ีพักที่ทางราชการจัดให้  เช่น บ้านพักรับรอง 
(มาตรา 20) ในการเดินทางไปราชการครั้งหนึ่ง ถ้าจำเป็นต้องพักแรม ให้เบิกค่าเช่า  ที่พักได้ไม่เกิน  

120  วัน 
(มาตรา 22) ในการเดินทางไปราชการ  ถ้าผู้เดินทางเจ็บป่วยต้องพักรักษาพยาบาลให้เบิกค่าเช่าที่พัก

ในระหว่างนั้นได้  แต่ไม่เกิน  10  วัน  โดยต้องมีใบรับรองแพทย์  แต่ถ้าไม่มี   ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ 
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*** ในกรณีท่ีเจ็บป่วยในระหว่างไปราชการและต้องพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ผู้เดินทางให้งดเบิก
ค่าเช่าทีพั่ก **** 
ค่าที่พัก   แบ่งได้  2  ลักษณะ 

1.ลักษณะจ่ายจริง (ใช้ใบเสร็จรับเงิน/Folio)             (บาท/วัน/คน) 
ประเภท ระดับ อัตรา 

พักเดี่ยว 
อัตรา 
พักคู่ 

ทั่วไป 
วิชาการ 
อำนวยการ 

ปฏิบัติงาน  ชำนาญงาน  อาวุโส 
ปฏิบัติการ  ชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ 
ระดับต้น 

 
1,500 

 
850 

 
เดินทางเป็นหมู่คณะให้พักรวมกัน 2 คนขึ้นไป/หนึ่งห้อง 

เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ 
 

ทั่วไป 
วิชาการ 
อำนวยการ 
บริหาร 

ทักษะพิเศษ 
เชี่ยวชาญ 
ระดบัสูง 
ระดับต้น 

 
2,200 

 
1,200 

วิชาการ 
บริหาร 

ทรงคุณวุฒิ 
ระดับสูง 

2,500 1,400 

 
 
 
  2.ลักษณะเหมาจ่าย             (บาท/วัน/คน) 

ประเภท ระดับ อัตรา 
ทั่วไป 
วิชาการ 
อำนวยการ 

ปฏิบัติงาน  ชำนาญงาน  อาวุโส 
ปฏิบัติการ  ชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ 
ระดับต้น 

800 

ทัว่ไป 
วิชาการ 
อำนวยการ 
บริหาร 

ทักษะพิเศษ 
เชี่ยวชาญ  ทรงคุณวุฒิ 
ระดับสูง 
ระดับต้นและระดับสูง 

1,200 

ท้องที ่ที่มีค่าครองชีพสูง  หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ 

 

ให้เบิกค่าที่พักสูงกว่าอัตราที่
กำหนดเพ่ิมข้ึนอีกไม่เกนิรอ้ยละ  
25  ในลักษณะจ่ายจริงเท่านั้น 

 
การเบิกค่าที่พัก กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะจากหน่วยงานเดียวกัน 

ต้องเลือกเบิกแบบเดียวกัน   
ทั้งคณะจะเลือกเบิกทั้ง 2 แบบ ในคณะเดียวกันไม่ได้ 
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ค่าพาหนะ (มาตรา 22)  กำหนดไว้ ดังนี้ 
  การเดินทางโดยปกติให้ใช้พาหนะประจำทาง  และให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด 
  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะประจำทางหรือต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่
ทางราชการ  ก็ให้เดินทางโดยใช้พาหนะอ่ืนได้  แต่ต้องชี้แจงเหตุผลประกอบในรายงานการเดินทาง 
ค่าพาหนะ  แบ่งเป็น  3 ลักษณะ  คือ 
 1. พาหนะรับจ้าง  เช่น  รถยนต์รับจ้าง  รถจักรยานยนต์รับจ้าง  ให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด  
ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

ประเภท ระดับ หลักเกณฑ์การเบิก 
ทั่วไป 
วิชาการ 
อำนวยการ 
บริหาร 

ชำนาญงาน-ทักษะพเิศษ 
ชำนาญการ-ทรงคุณวุฒิ 
ระดับต้น-สูง 
ระดับต้น-สูง 

1. ไป-กลบั ระหว่างทีพั่กหรือทีป่ฏิบัติราชการถึงสถานีรถ
ประจำทาง/สถานที่จัดยานพาหนะเพ่ือเดินทางไปราชการ
ภายในจังหวัดเดียวกัน 
   - ถ้าข้ามเขตจังหวัด 
   - เขตติดต่อหรือผ่าน กทม. เท่าที่จ่ายจริง 
         เที่ยวละไม่เกิน  600 บ. 
   - เขตติดต่อจังหวัดอ่ืน เท่าที่จ่ายจริงเทีย่ว 
         ละไมเ่กิน  500 บ. 
2. การเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างที่อยู่/ที่พัก กับ สถานที่
ปฏิบัติราชการในจังหวัดเดียวกันไม่เกิน  
วันละ 2 เที่ยว 
3. การเดินทางไปราชการในเขต กทม. 

ทั่วไป 
วิชาการ 

ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติการ 

1. เบิกได้เมื่อไม่มีรถประจำทาง 
2. กรณีมีรถประจำทาง แต่มีความจำเป็นต้องใช้รถรับจ้าง 
เช่น กรณีมีสัมภาระ  เดินทางเช้าตรู่หรือเดินทางยามค่ำคืน 
ให้ชี้แจงเหตุผลเพื่ออนุมัติและใช้ 
หลักเกณฑ์เดียวกันกับระดับ 6 ขึ้นไปได้ 

- การเดินทางไปสอบคัดเลือก / รับการคัดเลือก  เบิกค่าพาหนะรับจ้างไม่ได้ 
- กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางล่วงหน้า  หรอืไม่สามารถเดินทางกลับที่ตั้งสำนักงาน เม่ือปฏิบัติ

ราชการเสร็จ เพราะเหตุส่วนตัว  เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางท่ีได้รับคำสั่งให้ไป
ราชการ 

- กรณีมีการเดินทางนอกเส้นทางระหว่างการลา  ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริง  โดยไม่เกินอัตรา
ตามเส้นทางท่ีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ 
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 2. พาหนะประจำทาง  หมายถึง  รถไฟ  รถโดยสารประจำทาง  เรื่อ  เครื่องบิน  และยานพาหนะอ่ืน
ใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจำโดยมีเส้นทาง  อัตราค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน 
 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะประจำทางให้เบิกได้ตามจริงแต่ไมเ่กนิสิทธิ  ดังนี้ 

ประเภท ผู้มีสิทธิ 
สิทธิการเบิก 

หมายเหตุ รถโดยสาร
ประจำทาง 

รถไฟ เครื่องบิน 

 
ทั่วไป 
วิชาการ 

 ข้าราชการ 
  -ปฏิบัติงาน 
  -ปฏิบัติการ 
 พนักงานราชการ 
(ยกเว้นกลุ่มเชี่ยวชาญ) 
 ลูกจ้างทุก
ประเภท 

ตามจา่ยจริง ตั้งแต่ชั้นที่ 2  
นั่ง นอน 

ปรบัอากาศ
ลงมา 

ไม่มีสิทธิ    (เว้นแต่ 
กรณีมีความจำเป็น 

เร่งด่วนเพื่อ
ประโยชน์ของทาง
ราชการและได้รับ

อนุมัติจาก
ปลัดกระทรวง) 

ดูหนังสือ
มอบอำนาจ
ของ สป. 

 
ทั่วไป 
วิชาการ 
 
 
อำนวยการ 

 ข้าราชการ 
  -ชำนาญงาน 
  -ชำนาญการ 
  -ชำนาญการพิเศษ 
  -เชี่ยวชาญ 
  -ระดับต้น-สูง 
 พนักงานราชการ 
  -กลุ่มเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

ตามจ่ายจริง ตามจ่ายจริง ชั้นประหยัด มาตการ
ประหยัด 
ตามมติ  
ครม. 

บริหาร -ปลัดกระทรวง 
-อธิบดี 
-ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามจ่ายจริง ตามจ่ายจริง ชั้นธุรกิจ 
หรอืต่ำกว่า 

กรณี  จำเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิที่กระทรวงการคลังกำหนด   
ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง  จึงจะสามารถเบิกค่าโดยสารเครื่องบินได้ 
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 หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกค่าพาหนะประจำทาง 

1. ค่าพาหนะเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง  รถไฟ   
ถ้าไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการได้ ให้ผู้เดินทางใช้ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน (แบบ      

บก.111) เป็นหลักฐานการจ่ายได้  โดยให้ระบุรายละเอียดการเดินทางด้วยพาหนะต่าง ๆ ตั้งแต่ออกเดินทาง
จากบ้านพักจนถึงสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
2. ค่าโดยสารเครื่องบิน   

ให้ใช้หลักฐานการจ่าย  ดังนี้ ( หนังสอืที่ กค 0409.6/ว101  ลงวันที ่ 9  กย.  47) 
  1. ซื้อในนามส่วนราชการ  ให้ใช้ใบแจ้งหนี้จากสายการบิน หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นหลักฐาน
การจ่าย  โดยไม่ต้องรอใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือกากบัตรโดยสารเครื่องบินจากผู้เดินทาง 
  2. ผู้เดินทางจ่ายเงินไปก่อนและขอเบิกจากทางราชการในภายหลัง  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของ
สายการบินหรือบริษัทตัวแทนจำหน่าย  และกากบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นหลักฐานการจ่าย (ทุกสายการบิน 
ยกเว้นการบินไทย) 
  3. E – Ticket  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน 
ที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ( Itinerary  Receipt )   
ซึ่งระบุชื่อสายการบิน  วันที่ออก , ชื่อ/สกุลผู้เดินทาง ,      
ต้นทาง-ปลายทาง , เลขท่ีเที่ยวบิน , วัน เวลาที่เดินทาง ,  
จำนวนเงินค่าโดยสาร , ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  และจำนวนเงินรวม   
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายได้ 
 

3. พาหนะส่วนตัว   หมายถึง  รถยนต์ส่วนบุคคล  หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  ซึ่งมิใช่ของทาง
ราชการ  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม  ให้เบิกชดเชยในลักษณะเหมาจ่าย  
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์ อัตรา 

1. ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้  
   เดินทางไปราชการโดยพาหนะส่วนตัว    
   และ ต้องเป็นการเดินทางท่ีสะดวก  
   และ  ปลอดภัย 

รถยนต์ส่วนบุคคล กม.ละ 4 บ. 
รถจักรยานยนต์  กม.ละ  2  บ. 
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว42   
ลว.  26  กค.  50) 

2. การคำนวณระยะทางให้ใช้ระยะทางตาม  
   เส้นทางของกรมทางหลวง  ในเส้นทางท่ี 
   สั้นและตรง  ถ้าไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวง 
   และของหน่วยงานอ่ืนให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรอง 
   ระยะทางในการเดินทาง 
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4. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ผู้เดินทางสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นในการเดินทางได้  โดยประหยัดและต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้  (ด่วนที่สดุ ที่ กค 0409.6/ว42 ลว.  26 กค. 50) 

 เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย  หากไม่จ่ายก็ไม่สามารถเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางได้  เช่น  
ค่าผ่านทางดว่น  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าปะยางรถยนต์  เป็นต้น 
  ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงการคลังกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

 ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ  ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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การเดินทางไปราชการประจำ 
  การเดนิทางไปราชการประจำตา่งสำนักงาน  รักษาการในตำแหน่ง  หรือรักษาการเพ่ือดำรง
ตำแหน่งใหม่  ณ สำนักงานแห่งใหม่ 
  การเดินทางไปประจำสำนักงานแห่งเดิมในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้ายสำนักงาน 
  การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือไปช่วยราชการที่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการหริอ
การช่วยราชการไว้ชัดเจน  ซึ่งมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
  การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือมีกำหนดเวลาไม่ถึง 1 ปี  แต่
ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องให้อยู่ช่วยราชการ ณ ที่แห่งเดิม ให้นับเวลาต่อเนื่อง และถือเวลาตั้งแต่วันที่ครบ
กำหนด 1 ปี เป็นการเดินทางไปราชการประจำ 
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ประกอบด้วย 
  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 
  ค่าเช่าที่พัก 
  ค่าพาหนะ 
  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 
 
ผู้มีสิทธิเบิก ได้แก่ 
 ข้าราชการผู้เดินทาง 
 บุคคลในครอบครัว คู่สมรสและบุตร  
    บิดา มารดาของตนเองและของคู่สมรส 
    ผู้ติดตาม 

   ประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  ชำนาญงาน   
ไม่เกิน  1  คน 

    ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ชำนาญการ 
ไม่เกิน  1  คน 

    ประเภทระดับตำแหน่งอื่นๆ ไม่เกิน 2 คน 
 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำ 
 

ประเภท หลักเกณฑ์การเบิก 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้นับตั้งแต่เดินทางออกจากที่อยู่ถึงสถานที่พักแห่งใหม่ 

ค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตัว 
ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด  (ตาม
เอกสารแนบท้าย) 

ค่าเช่าที่พัก 
ค่ายานพาหนะ 

     ผู้เดินทางเบิกตามสิทธิ 
     บุคคลในครอบครัวให้เบิกในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง 
     ยกเว้น  ผู้ติดตามให้เบิกในระดับต่ำสุด 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น เบิกในลักษณะเดียวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราว 
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ถ้าถ้า  
 1. เดินทางไปถึงสถานที่แห่งใหม่แลว้  ยังไม่สามารถเข้าบ้านพัก/บ้านเช่าได้  ก็ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ไม่
เกิน 7 วัน โดยต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หากมีความจำเป็นต้องเช่าที่พักเกิน 
7 วัน ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสังกัดเดิม (มาตรา 37) 
 2. ถ้าบุคคลในครอบครัวยังไม่เดนิทางมาพร้อมผู้เดินทาง ให้ผู้เดินทางขออนุญาตผู้บังคบับัญชาให้
เลื่อนการเดินทางของบุคคลในครอบครัวโดยให้ขอก่อนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำจะเดินทาง แต่ต้องไม่เกิน 
1 ปี นับแต่วันที่ปรากฎในคำสั่งให้เดินทางไปราชการ  (มาตรา  39)  
 

 ข้อควรระวัง 
  
 
 1. ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการประจำต่างสังกัด(ต่างกรม) ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสังกัด
ใหม่ซึ่งไปประจำราชการ(มาตรา 41) 
 2. ถ้าเป็นการขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง  ผู้เดินทางไม่สามารถเบิกค่าขนย้ายได้ (มาตรา 33) 
 
 

การเดินทางกลับภูมิลำเนา 
   
การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ของผู้เดนิทาง ไปราชการประจำในกรณทีี่ออกจากราชการ หรือ ถูกสั่งพัก
ราชการ 
 ภูมิลำเนาเดิม  หมายถึง  ท้องที่ท่ีเริ่มรับราชการ  กลับเข้ารับราชการ  หรือได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้าง
ครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี 

ผู้มีสิทธิเบิก คชจ.ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา 
1.ขา้ราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจ้าง
ซึ่งทางราชการเลิกจ้าง 

ประกอบด้วย 
   1 .ค่าเช่าที่พัก 
   2. ค่าพาหนะ 
   3. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 
เงื่อนไข 
   - ให้เบิกได้ตามสิทธิของผู้เดินทางในอัตราสำหรับตำแหน่ง
ระดับครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง 
   - ต้องเดินทางและขนย้ายสิ่งของส่วนตัวภายใน  180  
วัน 

2.บุคคลในครอบครัว 
   -คู่สมรส 
   -บุตร 
   -บิดา มารดาของตนและของคู่สมรส 
   -ผู้ติดตาม 
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ข้อควรจำ 
  

  ในกรณี ผู้มีสิทธิเบิก ต้องการเดินทางไปยังท้องที่อ่ืน  ที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาเดิม ก็สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงกว่า  
โดยต้องขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
   ในกรณี ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิถึงแก่ความตายก่อน  ให้ทายาทที่อยู่ด้วยขณะที่ถึงแก่
ความตายเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม  ถ้าไมมี่ทายาทอยู่ด้วยให้ทายาทคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับตนเองเฉพาะการเดินทางกลับ 
 

  
กรณีผู้เดินทางถึงแก่ความตายกรณีผู้เดินทางถึงแก่ความตาย  
ระหว่างการเดินทางไปราชการระหว่างการเดินทางไปราชการ  

 
  

 กรณีส่งศพกลับ   
    ให้เบิกค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกนิเส้นทาง (ท้องที่ที่ถึงแก่ความตาย – 
ท้องที่ที่รับราชการ) 
 

  กรณีเดินทางไปปลงศพ 
   เบิกได้สำหรับคู่สมรส  บุตรธิดา  บิดา-มารดาของผู้ตาย ไม่เกินสามคน เบิกได้เท่าที่จ่าย
จริงตามสิทธิของผู้ตาย   

    เว้นแต่  ผู้เดินทางเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางสูงกว่าสิทธิของผู้ตาย  ให้เบิกตามสิทธิ
ของผู้นั้น 

   ถ้าเบิกให้ผู้จัดการศพ   เบิกได้เพียงคนเดียว 
 

 
ทั้งนี้ ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ 

โดยเหตุแห่งความตาย มิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัว 
หรือการประพฤติชั่วอย่างรา้ยแรงของตน 
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เอกสารประกอบการขออนุมัติยืมเงินจากส่วนราชการ เพื่อเดินทางไปราชการ 
 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังต่อไปนี้ 
1. บันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงิน 
2. สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ (ใช้ฉบับจริงทั้ง 2 ฉบับ ไม่ใช้กระดาษคาร์บอน)  
3. สำเนาบันทึกขออนุมัติไปราชการ, หนงัสือเชิญประชุม (เรื่องเดิม), กำหนดการประชุม,  

(รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) 
- ระบคุวามเป็นมาของการขออนุมัติเดินทาง สถนาทีป่ฏิบัติราชการ 
- ระบุวันเดินทางไปและกลับในบันทึกขออนุมัติเดินทาง 
- ถ้าเดินทางโดยรถส่วนตัว หมายเลขทะเบียนรถ เหตุผลความจำเป็นที่ใช้รถส่วนตัว เช่นมี

สัมภาระไม่มีรถประจำทาง ไม่มีรถประจำตำแหน่ง และแนบใบระยะทางตามที่กรมทางหลวง
กำหนด ในบันทึกขออนุมัติเดินทางด้วย 

- กรณีท่ีขออนุมัติเดินทางไปราชการ และมีความประสงค์ขออนุมัติเกินระยะเวลาในการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา (ภารกิจส่วนตัว) ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นในบันทึกขออนุมัติ
เดินทางไปราชการทุกครั้ง 

4. อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
หมายเหตุ 

1. ให้ผู้ยืมเงิน ประมาณการใช้จ่ายเงินเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม  
2. ให้ผู้ยืมชดใช้เงินยืมภายใน 15 วันนับแต่วันที่กลับมาถึง (กรณีเดินทางไปราชการ) 
3. ให้ผู้ยืมชดใช้เงินยืมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดร้ับเงิน (กรณียืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการ) 

(ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2 
การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ ข้อ 65 ) 

4. ในกรณีที่มีเงินเหลือคืนเกินกว่า ร้อยละ 30 ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบ 
5. ทั้งนี้ ให้ส่งสัญญายืมเงินถึงงานการเงินและบัญชี ก่อนถึงกำหนดใช้เงิน ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ 

กรณีมีการส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไข ให้ผู้ยืมมารับเอกสารคืนเพื่อแก้ไขได้ที่งานการเงิน สสจ.ลำพูน 
โดยด่วน 
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เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย และการชดใช้เงินยืม ในการเดินทางไปราชการ 
 
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังต่อไปนี้ 

1. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ บันทึกขอส่งหลักฐานและใบสำคัญ
ชดใช้เงินยืม 

2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708 ส่วนที่ 1 หน้า1 - 2 และแบบ 8708      
ส่วนที่ 2)  

3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) กรณีเดินทางโดยรถประจำทาง รถรับจ้าง  
4. กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางโดยรถประจำทางได้ ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นใน บก 111 
5. ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด หรือกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) เพ่ือรับรองการจ่ายเงิน 
6. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงระบุหมายเลขรถยนต์ และท่ีอยู่ของหน่วยงานผู้เบิกจ่ายให้ครบถ้วน 
7. ใบเสร็จค่าท่ีพักและใบ Folio (กรณีเบิกตามจริง) รายละเอียดประกอบตามที่ระบุในหมายเหตุด้านล่าง  
8. ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (พร้อมกากตั๋ว (ถ้ามี) 
9. ใบแสดงรายละเอียดประกอบการเดินทางไปราชการแต่ละคน (กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ

และเดินทางไม่พร้อมกัน) 
10. บันทึกขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน (กรณีไม่มีสิทธิเบิก) โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิที่ได้รับ 
11. บันทึกขออนุมัติไปราชการ(ฉบับจริง), หนังสือเชิญประชุม, กำหนดการประชุม, สำเนาโครงการ รับรอง

สำเนาถูกต้องทุกแผ่น(ถ้ามี) 
- ถ้าเดินทางโดยรถส่วนตัว ต้องระบุในหนังสือขออนุมัติเดินทางด้วย 
- กรณีท่ีขออนุมัติเดินทางไปราชการ และมีความประสงค์ขออนุมัติเกินระยะเวลาในการ

ประชุม/อบรม/สัมมนา (ภารกิจส่วนตัว) ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นในบันทึกขออนุมัติ
เดินทางไปราชการทุกครั้ง 

11. อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ 

1. ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
1.1 ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 
1.2 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
1.3 รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
1.4 จำนวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร 
1.5 ลายมือชื่อ ของผู้รับเงิน 
(ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ข้อ 46 ) 

2. ใบเสร็จรับเงินที่ใช้แนบประกอบการเบิกเงิน/ชดใช้เงินยืม ให้ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า 
“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย ระบุชื่อผู้จ่ายด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้ง วัน 
เดือน ปี จ่ายกำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ (ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน       
ข้อ 42 ) 
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สัญญาเงินยืมเลขที่..............................................วันที่ ..................................................................        ส่วนที่ 1 
ชื่อผู้ยืม........................................................................จำนวนเงิน..... ................................บาท      แบบ 8708 

 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
                                                ที่ทำการ.............................................                             

  วันที่................................................... 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  .................................................................... 
  

ตามคำสั่ง/บันทึกที่................................................ลงวันที่...........................................ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า..........................................................................ตำแหน่ง.......................................................................... 
สังกัด......................................................... ....พร้อมด้วย........................................................................................ 
........................................................................................................................................ .......................................
...............................................................................................................................................................................
เดินทางไปปฏิบัติราชการเพ่ือ...............................…………...................................................................................... 
............................................................................................................................................ โดยออกเดินทางจาก 
O บ้านพัก    O สำนักงาน  O ประเทศไทย   ตั้งแต่วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ...........เวลา................น. 
และกลับถึง   O บ้านพัก    O สำนักงาน   O ประเทศไทย วันที่..........เดือน............พ.ศ. ..........เวลา.............น.  
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้....................วัน......................ชั่วโมง 
 

ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ O ข้าพเจ้า Oคณะเดินทาง ดังนี้  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท .................................จำนวน................วัน............ .........รวม............................บาท 
ค่าท่ีพักประเภท......................................................จำนวน....... .........วัน.....................รวม............................บาท 
ค่าพาหนะ    ...............................................................................................................รวม............................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ............................................................................................................รวม............................บาท  
                    รวมเงินทั้งสิ้น...................................บาท 
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)...........................................................................................................................................  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงและหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
จำนวน..............................ฉบบั รวมทั้งจำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ขอรับเงิน 

                                                                        (............................................) 
                                                                    ตำแหน่ง..................................................... 

 
 

-2- 
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
ลงชื่อ....................................................................... ... 
        (...........................................................................) 
ตำแหน่ง...................................................................... 
วันที่............................................................................ 

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

  
 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจำนวน.........................................................................บาท 
(............................................................................................................................)ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับเงิน       ลงชื่อ......................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...........................................................)                   (.........................................................) 
                        
ตำแหน่ง........................................................                    ตำแหน่ง.................... .......................................... 
วันที่..............................................................                    วันที่................. .................................................... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่................................................................วันที่................................................ 
 
 
หมายเหตุ…………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
คำชี้แจง  
1.กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุด
การเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่อง
หมายเหตุ 
2.กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงินกรณทีี่มี
การยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 
 3.กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้  ผู้มีสิทธิ
แต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 
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                                                                           หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                          ส่วนที่ 2 
                                 ชือ่ส่วนราชการ...............................................................................จังหวัด................................................................                     แบบ 8708 
 ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ...........................................................ลงวันที.่...............เดือน................................................ ....พ.ศ.  

 

                                                                                                                                 
   จำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)...................................................................................................... .........                         ลงชื่อ..........................................ผู้จ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                           

     คำชี้แจง 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันและจำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                                    (..........................................)                                               
          2.ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม             ตำแหน่ง............................................             
          3.ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน                           วันที่.................................................. 
 
 
 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ  ตำแหน่ง  
ค่าใช้จ่าย  รวม  

 
ลายมอืชื่อ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน 

หมายเหตุ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

                                                              รวมเงิน      ตามสัญญาเงินยืมเลขที่................วันที่......... 
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แบบ บก 111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ............................................................................................ 
 

วนั  เดือน  ปี รายละเอียดรายจ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                               รวมเป็น
เงิน 

  

 
  รวมทั้งสิ้น  
(ตัวอักษร).................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้า.....................................................................ตำแหนง่......................................... ................ 
สำนักงาน.................................. ......................................................ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้  ไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้   และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 
 
      ลงชื่อ............................................................. 
              (............................................................) 
      วันที่............................................................... 
 



~ 20 ~ 
 

  

  
                                               .........................................................................    
(............................................................................................................................)                      
 
      ...........................................................                       ......................................................            
     (...........................................................)                   (.........................................................) 
                        
        ........................................................                            .............................................................. 
      ..............................................................                          ..................................................................... 
                        ................................................................      ................................................ 
 

ข้อสังเกตุ 
 

กรณียืมเงิน       แบบ 8708 ส่วนที่ 1 หน้า 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        …………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  

 

  

 

➢ ผู้รับเงิน = ผู้ยืมเซ็นรับเงิน 

➢ ผู้จ่ายเงิน = ผู้ยืมเซ็นจา่ย เนื่องจากผู้ยืมได้รับเงิน 

แล้วนำเงินไปจ่ายคา่ใชจ้่ายเอง 

กรณีเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน ให้ให้แสดงรายละเอียดของวัน
เวลาแตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ เช่น 

1. นายประหยัด  สะสม ออกเดินทางจากบ้านพัก วันที่ 1 ธ.ค. 2562 เวลา 06.30 น.  กลับถึง
บ้านพักวันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 20.15 น. 

2. นายคมคาย  สายเสมอ ออกเดินทางจากบ้านพัก วันที่ 1 ธ.ค. 2562 เวลา 09.15 น.  กลับถึง
บ้านพักวันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 22.30 น. 
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แบบ 8708 ส่วนที่ 2 

 

กรณียืมเงิน ผู้ยืมต้องเป็นผู้เซ็นจ่ายเงิน 
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กรณี ไม่ ยืมเงิน      แบบ 8708 ส่วนที่ 1 หน้า 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        …………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  

 

  

 

 

 

 

  
                                               .........................................................................    
(............................................................................................................................)                      
 
      ...........................................................                       ......................................................            
     (...........................................................)                   (.........................................................) 
                        
        ........................................................                            .............................................................. 
      ..............................................................                          ..................................................................... 
                        ................................................................      ................................................ 
 

➢ ผู้รับเงิน = ผู้ขอเบิกเงินเซ็นรับเงิน ➢ ผู้จ่ายเงิน = เจ้าหน้าที่การเงินเซน็จ่ายเงิน 

กรณีเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน ให้ให้แสดงรายละเอียดของวัน
เวลาแตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ เช่น 

3. นายประหยัด  สะสม ออกเดินทางจากบ้านพัก วันที่ 1 ธ.ค. 2562 เวลา 06.30 น.  กลับถึง
บ้านพักวันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 20.15 น. 

4. นายคมคาย  สายเสมอ ออกเดินทางจากบ้านพัก วันที่ 1 ธ.ค. 2562 เวลา 09.15 น.  กลับถึง
บ้านพักวันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 22.30 น. 

 



~ 23 ~ 
 

แบบ 8708 ส่วนที่ 2 

 

กรณี ไม่ ยืมเงิน เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้เซ็นจ่ายเงิน 
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อบรมไปอบรมไป......    

เบกิเบกิจา่ยตามจรงิจา่ยตามจรงิ  
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน  และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ.2549  
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน  และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2555 
 
การฝึกอบรม  หมายความว่า  การอบรม  การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน  ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
บุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  แต่ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
ระดับการฝึกอบรม 
  ประเภท ก    ผู้เข้ารับการอบรม เกินกึ่งหนึ่ง เป็นบุคลากรของรัฐ   ซึ่งเป็น 

    ข้าราชการ  ตำแหน่ง 
   ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
   วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 
   อำนายการ ระดับสูง 
   บริหาร ระดับต้นและระดับสูง 

 ประเภท ข    ผู้เข้ารบัการอบรม เกินกึ่งหนึ่ง เป็นบุคลากรของรัฐ   ซึ่งเป็น 
    ข้าราชการ  ตำแหน่ง 

   ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส 
   วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 
   อำนายการ ระดับต้นหรือเทียบเท่า 
  การฝึกอบรมบุคคลพายนอก  ผู้เข้ารับการอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใช้บุคลากรของรัฐ 
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หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
1. โครงการหรือหลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ และ รายละเอียดโครงการ/

หลักสูตร ต้องชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายเงิน   
- หลักการและเหตุผล   
- วัตถุประสงค์   
- กลุ่มเป้าหมาย   
- สถานที่จัดฝึกอบรม   
- ระยะเวลาดำเนินการ   
- งบประมาณท่ีใช้โดยประมาณ   
- วิทยากรจากที่ใด  อัตราค่าตอบแทนวิทยากร  โดยมีตารางฝึกอบรมแนบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ  
- ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

2. ต้องพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้มี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ตามจำนวนที่สมควร และให้
พิจารณาด้านการเงินด้วย  

3. การฝึกอบรมบุคคลภาบนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมภายในประเทศเท่านั้น  

ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
1. ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม 
2. เจ้าหน้าที่ (บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมถึงบุคคลอืน่ที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
3. วิทยากร 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(บุคลากรของรัฐหรือไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 
5. ผู้สังเกตการณ์ 

ผู้ที่มิใช่บุคลากรของรัฐให้เทียบตำแหน่งเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ดังนี้ 

การเทียบตำแหน่ง 
1.ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้ติดตาม/ผู้สังเกตการณ์  เทียบตำแหน่งครั้งสุดท้ายหรือตามท่ี
กระทรวงการคลังได้เทียบระดับไว้แล้ว 
2.วิทยากร  
    ประเภท  ก เทียบเท่า ขรก. ตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง 
     ประเภท  ข และ 
    บุคคลภายนอก 

เทียบเท่า ขรก. ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ      ระดับต้น 

เว้นแต่   วิทยากรที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้ว และมีตำแหน่งหรือชั้นยศสูงกว่า   
         ให้ได้ชั้นยศที่สูงกว่านั้นได้ 
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     ประเภท  ก ไม่เกินสิทธิ ขรก. ตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง 
     ประเภท  ข และ 
    บุคคลภายนอก 

ไม่เกินสิทธิของ ขรก. ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ  ระดับต้น 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม      ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้  โดยแบ่งการ
เบิกจ่ายออกเป็น  2  ลักษณะ  ดังนี้ 

 ลักษณะท่ี  1  
   ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด 

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
4. ค่าประกาศนียบัตร 
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ 
6. ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
8. ค่าเช่าอปุกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 

 ลักษณะท่ี  2 
ให้เบิกไดก้เกณฑ์และอัตราที่กำหนดโดยระเบียบกระทรวงการตามหลักคลัง/มติที่ประชุม ของ สสจ.ลพ. 

1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
2. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
5. ค่าอาหาร       
6. ค่าเช่าที่พัก 
7. ค่ายานพาหนะ 

 ค่าใช้จ่ายรายการใดที่เข้าข่ายเป็นการจัดหาพัสดุ  ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ    
เว้นแต่เว้นแต่  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก 
 
 ค่ากระเป๋า 
  ใบละไม่เกิน  300  บาท 
 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
  แห่งละไม่เกิน  1,500  บาท 
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 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประเภทการ
ฝึกอบรม 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ต่อม้ือต่อคน) 
สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 

ตาม กค. มติ กวป. ตาม กค. มติ กวป. 
ประเภท ก 35 30 50 50 
ประเภท ข 35 30 50 50 

ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ประเภท 
การฝึกอบรม 

บุคลากรของรัฐ มิใช่บคุลากรของรัฐ 

ประเภท ก 
ไม่เกิน  

ชม.ละ 800 บ. 
ไม่เกิน  

ชม.ละ 1,600 บ. 

ประเภท ข 
ไม่เกิน  

ชม.ละ 600 บ. 
ไม่เกิน  

ชม.ละ 1,200 บ. 
  
  กรณีที่จำเป็นต้องจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนดอันเนื่องจากวิทยากรเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 
  หากส่วนราชการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ซึ่งวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรจาก
หน่วยงานอื่นแล้ว ให้งดเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรจากทางราชการ 
  กรณีที่วิทยากรอยู่ในสังกัดส่วนราชการผู้จัดอบรมให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้จัด   
ที่จะพิจารณาจ่ายค่าสมนาคุณได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนด 
  
ลักษณะของการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
 
  การบรรยาย   การชี้แจงหรืออธิบายให้ความรู้ด้านต่าง ๆ โดยผู้บรรยายเพียงฝ่ายเดียว  ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บรรยายนั้น  ทั้งนี้ ผู้บรรยายอาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมซักถามปัญหาระหว่างหรือหลังการบรรยายก็ได้ 
  การบรรยายพิเศษ   การให้ความรู้โดยการบรรยายในเรื่องที่ส่วนราชการเห็นสมควรให้ความรู้
พิเศษเพ่ิมแก่ข้าราชการหรือลูกจ้าง 

เบิกจ่ายค่าสมคุณ ได้ ไม่เกิน  1  คนเบิกจ่ายค่าสมคุณ ได้ ไม่เกิน  1  คน 
 
  การอภิปราย  การพูดชี้แจงแสดงความคิดเห็นโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อที่กำหนดโดยแต่ละ
คนจะให้ความรู้  ข้อเท็จจริง  เสนอความคิดเห็น  วิเคราะห์ปัญหาหรือพิจารณาข้อดีข้อเสียของทางปฏิบัติใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยมีพิธีกรหรือผู้ดำเนินการอภิปราย  ซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับประธานในการอภิปรายหรือ
คนละคนก็ได ้

เบิกจ่ายค่าสมคุณ ได้ ไม่เกิน  5  คน 
รวมถึงผู้ดำเนินการอภิปรายที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากร 
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  การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่ให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ  ซึ่งภาคปฏิบัตินั้นอาจมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มก็ได ้
  การแบ่งกลุ่มอภิปราย  เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมหรืออภิปรายระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่ม
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจร่วมกัน  เป็นประโยชน์ร่วมกัน  โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ละคนในกลุ่มจนได้ผลสรุป 

เบิกจ่ายค่าสมคุณ ได้ไม่เกิน  กลุ่มละ  2  คน 
 

กรณีกรณี    ที่มีจำนวนวิทยากรเกินกว่าที่กำหนดที่มีจำนวนวิทยากรเกินกว่าที่กำหนด  
ต้องต้องเฉลี่ยจ่ายภาเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิยในวงเงินที่เบิกจ่นที่เบิกจ่ายได้ตามหายได้ตามหลักลักเกณเกณฑ์ข้างต้นฑ์ข้างต้น  

ค่าอาหารค่าอาหาร  
 
 สถานที่ราชการ              (บาท/วัน/คน) 

ประเภท 
ในประเทศ 

ตา่งประเทศ 
ครบทุกมื้อ ไม่ครบทุกมื้อ มติ กวป. 

ก ไม่เกิน 850 บ. ไม่เกิน 600 บ. - 
ไม่เกิน 2,500 บ. 

ข ไม่เกิน 600 บ. ไม่เกิน 400 บ. 
ไม่เกิน  

มื้อละ 150 บ. 
 

 สถานที่เอกชน              (บาท/วัน/คน) 

ประเภท 
ในประเทศ 

ต่างประเทศ 
ครบทุกมื้อ ไม่ครบทุกมื้อ มติ กวป. 

ก ไม่เกิน 1,200 บ. ไม่เกิน 850 บ. - 
ไม่เกิน 2,500 บ. 

ข ไม่เกิน 950 บ. ไม่เกิน 700 บ. 
ไม่เกิน 

มื้อละ 350 บ. 
 

ค่าเช่าที่พัก                                                          (บาท/วัน/คน) 
ประเภท ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 

ก ไม่เกิน  2,400  บ. ไม่เกิน  1,300  บ. 
ข ไมเ่กิน  1,450  บ. ไม่เกิน  900  บ. 

  
  หลักเกณฑ์กาหลักเกณฑ์การจัดที่พักรจัดที่พัก  
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ประเภท ก 
 ระเบียบฯ  ไม่ได้กำหนด  ให้จัดที่พักได้ตามความเหมาะสม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  โดยให้พักห้องคู่  เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นไม่
อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้  ผู้จัดอาจจัดให้พักคนเดียวได้ 
 ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ (คณะทำงาน) 
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ค่าพาหนะ 
  กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัด หรือยืมจากส่วนราชการอ่ืนให้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตาม
จ่ายจริง 
  กรณีใช้ยานพาหนะประจำทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดยานพาหนะโดยอนุโลมตามสิทธิ
ข้าราชการตาม  พรฎ.คา่ใช้จ่ายในการเดินทางโดยให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความ จำเป็นและประหยัด  ดังนี้ 
 

การฝึกอบรม จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ 
ก ประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ 
ข ประเภทอำนวยการระดับต้น 

บุคคลภายนอก ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
 
 กรณีผู้จัดการประชุม/อบรมจัดที่พัก (ผู้จัดรับผิดชอบค่าที่พัก) ให้แล้ว ห้ามเบิก ค่าพาหนะ 
    รับจ้างสำหรับการเดินทางไป – กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก/ที่ทำงาน ไปยังสถานที่  
    ประชุม/อบรม ระหว่างวันที่ประชุม/อบรม 
 การเดินทางของวิทยากร ผู้จัดอบรม จะเบิกจ่ายเงิน 
    ค่าพาหนะรับจ้างไป – กลับ ให้แก่วิทยากร 
    แทนการจัดรถรับส่งได้  โดยให้ใช้แบบ 
    ใบสำคญัรับเงินสำหรับวิทยากรเป็น 
    หลักฐานการจ่าย 
 

ค่าลงทะเบียน 
การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีผู้จัดเรียกเก็บค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ี
จ่ายจริงในอัตราที่ส่วนราชการ/ผู้จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ 
  ถ้าค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ สำหรับผู้เข้าอบรมทั้งหมด ให้งดเบิก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
  ถ้าค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ สำหรับผู้เข้าอบรมบางส่วน ให้เบิกเฉพาะ
ในส่วนที่ผู้จัดไม่ได้จัดให้ 

ประเภททั่วไป      ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 
ประเภทวิชาการ    ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 
ประเภทอำนวยการ  ระดับต้นหรือตำแหน่งเทียบเท่า 

ประเภททั่วไป     ระดับทักษะพิเศษ 
ประเภทวิชาการ    ระดบัเชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเภทอำนายการ ระดับสูง  
ประเภทบริหาร    ระดับต้นและระดับสูงหรือเทียบเท่า 
 
 
  

ให้พกัคู่ให้พกัคู่  

พกัเดีย่วพกัเดีย่ว  



~ 31 ~ 
 

การจัดอบรมบุคคลภายนอก 
 หมายถึง  การฝึกอบรมที่ผู้เข้าอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใช่บุคลกรของรัฐ  เช่น การอบรม อสม. การอบรม
อาสาสมัครมาลาเรีย เป็นต้น  โดยให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น  
 ถ้าผู้จัด ไม่จัดอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรม  ดังนี้ 

  กรณีเป็นบุคลากรของรัฐ  ให้เบิกจา่ยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน พรฎ.ค่าใช้จ่ายใน
การเดนิทางไปราชการ  โดยหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คำนวณได้ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมา
จ่ายต่อวัน สำหรับกรณีที่จัดอาหารให้บางมื้อในระหว่างการอบรม 
  
 
  กรณีเป็นบุคคลภายนอก  ให้เบิกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
       ค่าเบี้ยเลี้ยง   ไม่จัดอาหาร   จา่ยได้ไม่เกินคนละ 240 บาท/วัน 
       จัดอาหาร 1 มื้อ   จ่ายได้ไม่เกินคนละ 160 บาท/วัน 
       จัดอาหาร 2 มื้อ   จ่ายได้ไม่เกินคนละ  80 บาท/วัน 
       ค่าเช่าที่พัก  ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย  ไม่เกินคนละ 500 บาท/วัน 
       ค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการระดับปฏิบัติงาน 

 
การคำนวณเบี้ยเลี้ยง กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม 

1. ให้นับวันที่และเวลาเดินทางตั้งแต่ออกจากบ้านพัก/ท่ีทำงาน  จนถึงวันที่และเวลา 
ที่กลับถึง บ้านพัก/ที่ทำงาน 

2. ให้นับ 24 ชม.เป็น 1 วัน ส่วนที่เกนิ 24 ชม.มากกว่า 12 ชม.นับเป็น 1 วัน 
3. นำจำนวนวัน X อัตราเบี้ยเลี้ยง = เบี้ยเลี้ยงที่เบิกได้ 
4. ถ้ามีการเลี้ยงอาหาร ให้หักเบี้ยเลี้ยงตามม้ืออาหาร (มื้อละ 1 ใน 3) 

 
ตัวอยา่ง    โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรทางการบริหารจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 สค. 59 ณ 
โรงแรมใน กทม. โดยผู้จัดการฝึกอบรมรับผิดชอบอาหารกลางวันระหว่างการอบรมทั้ง   3 วัน บุคคลที่มีสิทธิ 
สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ ดังนี้ 
 
 กรณีที่ 1  อยู่อบรมครบตามระยะเวลา  นาย ก เป็นข้าราชการระดับชำนาญการ  สังกัด สนง.พื้นที่ 
จ.ลำพูน  ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าร่วมอบรม โดยระบุวันเดินทาง คือ    วันที่ 28 – 31 สค. 59 
 การเดินทาง นาย ก เดินทางจากบ้านพักเพ่ือมาขึ้นเครื่องบิน ตั้งแต่วันที่ 28 สค. 59 เวลา 15.00 
น. และเดินทางกลับในวันที่ 31 สค. 59 ถึงที่พักเวลา 21.00 น. 
 นาย ก สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ดังนี้ 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ( 3 วัน 6 ชม.)  3 X 240 บ.   720  บ. 
 หัก มือ้อาหารที่ผู้จัดรับผิดชอบ (3 มื้อ)  3 มื้อ X 80 บ.  240 บ. 
 นาย ก สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้    480 บ. 
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 กรณีที่ 2  อยู่ร่วมอบรมไม่ครบ  นาย ก เป็นข้าราชการระดับชำนาญการ  สังกัด สนง.พ้ืนที่ จ.ลำพูน  
ไดร้ับอนุมัติให้เดินทางเข้าร่วมอบรม โดยระบุวันเดินทาง คือ           วันที่ 28 – 31 สค. 59 
 การเดินทาง นาย ก เดินทางจากบ้านพักเพ่ือมาขึ้นเครื่องบิน ตั้งแต่วันที่ 28 สค. 59 เวลา 15.00 
น. และเดินทางกลับในวันที่ 30 สค.59 ถึงที่พักเวลา 21.00 น. 
 นาย ก สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ดังนี้ 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ( 2 วัน 6 ชม.)  2 X 240 บ.   480  บ. 
 หัก มื้ออาหารที่ผู้จัดรับผิดชอบ (3 มื้อ)  3 มื้อ X 80 บ.  240 บ. 
 นาย ก สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้    240 บ. 

 
กกาารจ้างจัดฝึกอบรมรจ้างจัดฝึกอบรม  
 ส่วนราชการสามารถจ้างจัดฝึกอบรมในโครงการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ระเบยีบนี้  โดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย 
 
 
 
                                  

การปรการประเมินผลและการรายงานะเมินผลและการรายงาน  
 

 ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม  และรายงาน 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม ภายใน 60 วัน 

นับต้ังแต่วันสิ้นสุดการอบรม 
 

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม/ผู้สังเกตการณ์ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมทีส่่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 
ให้รายงานผลการฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 

ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเดินทาง 
กลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 
 

 บุคลากรของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  เบิกได้ตามอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่กำหนดไว้

ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2554 
 ถ้าผู้จัดฯจัดอาหารระหว่างการฝึกอบรมให้หักเบี้ยเลี้ยงตามจำนวนมื้ออาหารใน
อัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน 
 กรณีท่ีได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง แต่ต่ำกว่าสิทธิที่พึงจะได้รับ 
ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด 

ค่าเช่าที่พัก  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กำหนด 
 ถ้ามีการจัดที่พักให้พัก  ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก 
 ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ำกว่าสิทธิที่พึงได้จะได้รับให้เบิกสมทบ
เฉพาะส่วนที่ขาดตามทีจ่่ายจริง  แต่เมื่อรวมกับท่ีได้รับความช่วยเหลือแล้วต้องไม่
เกินสิทธิ 

ค่าโดยสารเครื่องบิน  เบิกได้ตามมาตรการประหยัด 
 ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ให้งดเบิกค่าโดยสาร
เครื่องบิน(ถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าสิทธิ) 
 ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิกอีกเที่ยวใน
ชั้นเดียวกับท่ีได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ 

ค่าเครื่องแต่งตัว  ให้เบิกเฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

ค่าลงทะเบียน   
ค่าธรรมเนียม  และ 
ค่าใช้จ่ายในทำนอง
เดียวกัน 

 เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 
 ถ้าค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้าอบรมไว้
ทั้งหมด  ให้ผู้เข้าอบรมงดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว  แต่ถ้าออกให้เฉพาะบางส่วน ให้
เบิกได้เฉพาะส่วนที่ขาด 
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อัตราอัตราค่าเบี้ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศยเลี้ยงเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศ  
       
กรณีเลือกลักษณะเหมาจ่าย 

ประเภทข้าราชการ อัตรา(บาท/วัน) 
1.ทั่วไป   ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส 
2.วิชาการ  ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ 
3.อำนวยการ   ระดับต้นหรือเทียบเท่า 

 
2,100 

1.ทั่วไป   ระดับทักษะพิเศษ 
2.วิชาการ   ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ 
3.อำนวยการ   ระดับสูง 
4.บริหาร   ระดับต้นและระดับสูงหรือเทียบเท่า 

 
3,100 

 
กรณีไม่เลือกเหมาจ่าย   ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้  ดังนี้ 
 ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร 

    หรือร้านค่าเรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ  ให้ เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินวันละ  4,500 บ./คน  
 ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า สำหรับระยะเวลาที่เกิน 7 วัน ให้เบิกเท่าทีจ่่ายจริง วันละ  500 บ./คน 
 ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกินวันละ  500 บ./คน 
 

อัตราค่าเช่าที่พักในการไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 
 

ประเภท 
ฝึกอบรม 

รัฐ  เมือง  ประเภท ก 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 

ก ไม่เกิน  8,000  บ. ไม่เกิน  5,600  บ. 
ข ใม่เกิน  6,000  บ. ไม่เกิน  4,200  บ. 

 
 

ประเภท 
ฝึกอบรม 

รัฐ  เมือง  ประเภท ข 
ค่าเช่าห้องพกัคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 

ก ไม่เกิน  5,600  บ. ไม่เกิน  3,900  บ. 
ข ใม่เกิน  4,000  บ. ไม่เกิน  2,800  บ. 

 
 

ประเภท 
ฝึกอบรม 

รัฐ  เมือง  ประเภท ค 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 

ก ไม่เกิน  3,600  บ. ไม่เกิน  2,500  บ. 
ข ใม่เกิน  2,400  บ. ไม่เกิน  1,700  บ. 
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การเบิกค่าเครื่องแต่งการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางตัวในการเดินทาง  
ไปฝึกอบรมในต่างประเทศไปฝึกอบรมในต่างประเทศ  

   
ประเภทข้าราชการ อัตรา/คน 

1.ทั่วไป    ระดับปฏิบัติงาน 
2.วิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 

 
7,500 

1.ทั่วไป    ระดับชำนาญงาน  อาวุโส  ทักษะพิเศษ 
2.วิชาการ  ระดับชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ  
         เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ 
3.อำนวยการ   ระดับต้น และระดับสูง 
4.บริหาร      ระดับต้นและระดับสูง 

 
 

9,000 

***ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย*** 
เงื่อนไข  ถ้าเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศแล้ว ไม่ว่าจะเบิกจากเงิน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณหรือเงินช่วยเหลือ ถ้าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศ
ไทยต้องเดินทางไปในประเทศที่มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวอีก ก็ไมส่ามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ 
 
ตัวอย่าง 
 นาย สอง นักวิชาการเกษตรระดับปฏิบัติการ  ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศ
ออสเตรเลีย  โดยเดินทางออกจากประเทศไทย เมื่อวันที่  1  กค. 2554      เบิกค่าเครื่องแต่งตัว  จำนวน  
7,500 บ.  ถ้าภายใน  1 กค. 56  นาย สองได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมในประเทศที่มีสิทธิเบิกค่า
เครื่องแต่งตัวอีก  นายสอง ก็ไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้  แต่ถ้า ได้รับอนุมัติให้เดินทางฯ ในวันที่  2  
กค. 56  นายสอง จึงจะสามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ 
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รายช่ือประเทศที่ไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัว 

ในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 
                
                     1. สหภาพพม่า 

2. เนการาบูรไนดารุสซาลบาม 
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
4. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
6. มาเลเซีย 
7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
8. สาธารณรัฐสิงคโปร ์
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
11. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ 
12. ปาปัวนิกีนี 
13. รัฐเอกราชซามัว 
14. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
หลักการ 
  เป็นการจัดงานตามแผนงาน โครงการตามภารกิจหรือนโยบายของทางราชการ  เช่น  การจัดงาน
คล้ายวันสถาปนาของส่วนราชการ  การจัดงานนิทรรศการ  การจดังานแถลงข่าว  การจัดประกวดหรือแข่งขัน  
หรือการจัดกจิกรรมต่างๆ เป็นต้น 
  หวัหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ อนุมัติ การเบิกจ่ายการจัดงานเท่าที่จ่ายจริงตามความ
เหมาะสมและประหยัด 
อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/การจัดประกวดหรือแข่งขัน 
 

ที ่ รายการ อัตรา 
1 ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 

2 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
  - บุคลากรในสังกัด 
  - บุคลากรนอกสังกัด 

 
- ไม่เกิน วันละ 500 บ./คน 
- ไม่เกินวันละ 1,000 บ./คน 

3 เงินรางวัลการประกวดแข่งขัน 
  - ประเภททีม 
  - ประเภทบุคคล 

 
- ภาพรวมรางวัลทั้งหมด ไม่เกิน 50,000 บ. 
- ภาพรวมรางวัลทั้งหมด ไม่เกิน 30,000 บ. 

4 ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล - ไม่เกินชิ้นละ 1,500 บ. 
5 ของที่ระลึก - วงเงินรวมไม่เกิน  10,000 บ. 
6 ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น เช่น  ค่าเช่า

สถานที่จัดงาน 
- เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจรงิ  ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

7 กรณจี้างเหมาจัดงาน - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ  ภายในวงเงินที่ได้รับมอบ
อำนาจ 

การประการประชุมระหว่างประเทศชุมระหว่างประเทศ  
 การประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศที่ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  รัฐบาล

ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศจัด หรือจัดรว่มกนัในประเทศไทย  โดยมีผู้แทนจากสองประเทศข้ึน
ไป เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา 

 ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
2. ค่าเช่าที่พัก 
3. ค่าพาหนะ 
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
5. เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ 
6. ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืน (ไม่ม่ีค่าเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง) 
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 ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ 
1. ประธานในพีธีเปิดหรือพิธีปิดการาประชุม  แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม 
2. เจ้าหน้าที่ 
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ 
4. วิทยากร 
5. ผู้เข้าร่วมประชุม 

 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย 
1. ส่วนราชการผู้จัด มีการจัดอาหาร  ที่พัก  หรือยานพาหนะให้แก่ผู้มีสิทธิให้เบิก  ดังนี้ 
 1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคคลระดับรัฐมนตรี หรือสมาชิกรัฐสภาขึ้นไป ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่
จ่ายจริง โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 
 1.2 ผู้เข้าร่วมประชุม นอกจาก (1.1) ให้เบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้ 
      (ก) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
           - จดัครบทุกมื้อ   ไม่เกินคนละ  1,200 บ./วัน 
           - จัดไม่ครบทุกมื้อ  ไม่เกินคนละ  800  บ./วัน 
      (ข) ค่าเช่าที่พัก   ไม่เกินคนละ  2,000  บ./วัน 
      (ค) ค่าพาหนะ  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
2. ค่าสมนาคุณวิทยากร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  โดยให้เบิกจ่ายได้ตาม 
ความจำเป็นและเหมาะสม  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
3. เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานระหว่างการประชุม  ให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 200 บ./วัน  
ทั้งนี้ตอ้งมคีำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้วย 
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน  เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริงในอัตราที่ผู้จัดเรียกเก็บ 
5. ค่าลงทะเบียน รวมอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะของผู้เข้าประชุมไว้ทั้งหมด  
 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดเบิกค่าใช้จ่าย  แต่ถ้ารวมเฉพาะบางส่วนให้เบิกในส่วนที่ขาด 
6. กรณีส่วนราชการจัดการประชุมระหว่างประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุมระหว่างประเทศ   ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน  ให้ดำเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบนี้ 
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เอกสารประกอบการขออนุมัติยืมเงินจากส่วนราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดงาน 
 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังต่อไปนี้ 
5. บันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงิน 
6. สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ (ใช้ฉบับจริงทั้ง 2 ฉบับ ไม่ใช้กระดาษคาร์บอน) ให้แตกตัวคูณสำหรับรายการ

ค่าใช้จ่ายในสัญญายืม  เช่น 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 45 คนๆละ 80 บาท    เป็นเงิน 3,600 บาท 
- อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจำนวน 45 คน จำนวน 2 ม้ือๆละ 25 บาท    เป็นเงิน 2,250 บาท 

7. สำเนาโครงการ  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) (ถ้ามี) 
8. หนังสือขออนุมัติจัดประชุม / อบรม / สัมมนา / จัดงาน ฉบับจริง (ถ้ามี) พร้อมกำหนดการจัดประชุม 

หรือวาระการประชุม ที่ระบุวันที่จดั สถานที่จัดชัดเจน 
9. สำเนาหนังสือเชิญประชุม (ถ้ามี) 
10. สำเนาหนังสือเชิญวิทยาการ (ถ้ามียืมเงินค่าตอบแทนวิทยากร) 
11. อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ 

6. ให้ผู้ยืมเงนิ ประมาณการใช้จ่ายเงินเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม  
7. ให้ผู้ยืมชดใช้เงินยืมภายใน 15 วันนับแต่วันที่กลับมาถึง (กรณีเดินทางไปราชการ) 
8. ให้ผู้ยืมชดใช้เงินยืมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน (กรณยีืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการ) 

(ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเกบ็รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2 
การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ ข้อ 65 ) 

9. ในกรณีที่มีเงินเหลือคืนเกินกว่า ร้อยละ 30 ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบ 
10. ทั้งนี้ ให้ส่งสัญญายืมเงินถึงงานการเงินและบัญชี ก่อนถึงกำหนดใช้เงิน ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ 

กรณีมีการส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไข ให้ผู้ยืมมารับเอกสารคืนเพื่อแก้ไขได้ที่งานการเงิน สสจ.ลำพูน 
โดยด่วน 
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เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย และการชดใช้เงินยืม ในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
 
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังต่อไปนี้  

1. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย หรอื บันทึกขอส่งหลักฐานและใบสำคัญชดใช้เงินยืม 
2. โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติแล้ว (สำเนา รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) 
3. บันทึกขออนุมัติจัดประชุม/อบรม (ฉบับจริง) ระบุวันที่จัด สถานที่จัดให้ชัดเจน  
4. กำหนดการประชุม/อบรม ระบุวันที่จัด สถานที่จัดให้ชัดเจน 
5. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากร คณะทำงาน 
6. สำเนาเชิญประชุม 
7. เชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
8. แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  

a. (กรณีจัดอบรมบุคคลภายนอก)  
9. หลักฐานการจ่าย  เช่น 

      -  รายงานการเดินทางตามพ.ร.ฎ.คชจ.เดินทางไปราชการ พร้อมหลักฐานประกอบ เช่น ขออนุมัติ
  ไปราชการ (ฉบับจริง) , ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  
           -  ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
           -  ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก พร้อม Folio (ระบุที่อยู่ของหน่วงงานผู้จัด) 
      -  ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร 
      -  ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามระเบียบพัสดุ  

10. อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
หมายเหตุ  กรณียืมเงิน ต้องแนบสำเนาโครงการ (รับรองสำเนาทุกแผ่น) , สำเนาขออนุมัติจัด/ขออนุมัติ
ดำเนินงาน (รับรองสำเนาทุกแผ่น) , หนังสือเชิญประชุม , หนังสือเชิญวิทยากร (ถ้ามี) , กำหนดการ
ประชุม/อบรม ระบุวันที่จัด สถานที่จัดให้ชัดเจน 
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เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
 
      เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1.   โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว (สำเนา รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) 
 2.   ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมงาน  
 3.   กำหนดการจัดงาน ระบุวันที่จัด สถานที่จัดให้ชัดเจน 
 4.   บันทึกขออนุมัติจัดงาน (ฉบับจริง) ระบุวันที่จัด สถานที่จัดให้ชัดเจน  
 5.   ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร  

     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 6.   บันทึกขออนุมัติ และใบสำคัญรับเงิน 

      ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน   
 7.   คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสิน   
 8.   บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินรางวัลการประกวด  

      และใบสำคัญรับเงินรางวัล   
 9.   ขออนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุฯ  
 10. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างการเขียนวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระการประชุม.................................. 
หน่วยงาน..................................................... 

ครั้งที่ .... / 25.... 
วันที่  ........  เดือน ............................ พ.ศ. .............  เวลา .............. น. 

ณ   ห้องประชุม  ................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ .......  / 25..... 
 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1   .......................................................................  
 3.2   ....................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี   4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1   .............................................................. ......... 
 4.2   ....................................................................... 
 4.3   ....................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี   5  เรื่องอ่ืน ๆ 
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ตัวอย่างการเขียนตารางการจัดประชุมเชิงฯ / อบรม / สัมมนา / จัดงาน 

โครงการ.......................................................................................................................  

กิจกรรม................................................................................................. 

วัน...........เดือน.......................พ.ศ. .................... 

ณ....................................................................... 

 

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดการอบรม  โดย............................................................... ... 

09.30 – 10.30 น.  การบรรยาย เรื่อง.......................................................................... 

   โดย.............................................ตำแหน่ง .................................... 

                             จากหน่วยงาน .............................................................................. 

10.30 – 12.00 น. การอภิปราย เรื่อง......................................................................... 

   ผู้ดำเนินการอภิปราย โดย.............................................................. 

   ผู้ร่วมอภิปราย 1........................ตำแหน่ง........................หนว่ยงาน........................... 

                     2........................ตำแหน่ง........................หนว่ยงาน........................... 

        3........................ตำแหน่ง........................หนว่ยงาน........................... 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น.  แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง..................................................................... 
   แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 โดย.......................ตำแหน่ง.........................หน่วยงาน.........................  

กลุ่มท่ี 2 โดย.......................ตำแหน่ง.........................หน่วยงาน......................... 

กลุ่มท่ี 3 โดย.......................ตำแหน่ง.........................หน่วยงาน......................... 

15.00 - 16.00 น. อภิปรายทั่วไป 

16.00 – 16.30 น. ปิดการอบรม 
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ใบสำคัญรับเงิน 
 

วันที่………….…..เดอืน…………….………..….พ.ศ.…………...... 
ข้าพเจ้า……….……………………………………………........…………อยู่บ้านเลขท่ี……………………….หมู่ที…่……………….…. 
ถนน…………………………ตำบล……………..………………อำเภอ…………..…….…………...จังหวัด…..………..…..…………. 
ได้รับเงินจาก  ………………………………………………………………………......................................... ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จำนวนเงิน 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
รวมเงิน  

 
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ………………….........................................………………………………………………………………. 
 

   (ลงชื่อ)…………………....……………….…….……….ผู้รับเงิน 
                                                                         (...........................................................) 
 

   (ลงชื่อ)…………………....……………….…….……….ผู้จ่ายเงิน 
          (...........................................................) 
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ใบสำคัญรับเงิน 
สำหรับวิทยากร 

     ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่ 
      
     โครงการ / หลักสูตร....................................................................................................................... ...........   
                                                                     
                                                                    วนัที่................เดือน............................พ.ศ..................... 
                   
     ข้าพเจ้า..................................................................เลขประจำตัวประชาชน....................................................... 
 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่..........ตำบล............................ อำเภอ............................... จังหวัด...............................          
 
ได้รับเงินจาก    ………………………………………………………………………………………….ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน 

   

   

   

   

   

   

                                                                               
                                                                                บาท 

  

 
จำนวนเงิน (………………………………..………….…………….……………………) 

 
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับเงิน 

 
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้จ่ายเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

ในชอ่งรายการให้ระบุ ชื่อโครงการ, กิจกรรม, หัวข้อเรื่องที่
บรรยาย ,วันที่บรรยาย  และช่วงเวลาที่บรรยาย 
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แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก 
ชื่อส่วนราชการผู้จดัฝึกอบรม      หลักสูตร / โครงการ       . 
วันที ่          เดือน                                 พ.ศ.                 ถึงวันที ่          เดือน                                 พ.ศ.                          จำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิน้                     คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ได้รับเงินจาก                               .    ปรากฏ
รายละเอียดดังนี้                       บาท : คน 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ที่อยู่ 

ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก 
ค่า 

ยานพาหนะ รวมเป็นเงิน 
วัน เดือน ปี 

ที่รับเงนิ ลายมือชื่อ เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      

 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้จ่ายเงิน 

(........................................................) 
     ตำแหน่ง.....................................................
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บริบริหารงานดีหารงานดี  
เเพือ่ภาษีประชาขนพือ่ภาษีประชาขน 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ของส่วนราชการ 

 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ.2553 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
 รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจำตามอำนาจหน้าทีข่องส่วนราชการ 
 รายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดไว้ในแผนงบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือ 

  งบรายจ่ายอื่นใด ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน 
 
ข้อกำหนด 
 ส่วนราชการต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตร ี
 ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบั งคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือ หนั งสือเวียนของ
กระทรวงการคลังกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ  หรือที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง  ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตราที่กำหนด 
 

ค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จะสามารถบริหารงานของส่วนราชการที่จะสามารถ  
เบิกจ่ายตามระเบียบนี้จะต้องเป็นรายจ่ายท่ีไม่มีกฎหมายเบิกจ่ายตามระเบียบนี้จะต้องเป็นรายจ่ายท่ีไม่มีกฎหมาย  

กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี   หรือกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี   หรือ  
หนังสือเวียนของกระทรวงกาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังรคลังกำหนดไว้เป็นการเฉพาะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ  

หรือที่ได้รับควาหรือที่ได้รับความเห็นชอบจมเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใากกระทรวงการคลังให้จ่ายห้จ่าย  
ในเรื่องนั้น ๆ ไว้แล้วเท่ในเรื่องนั้น ๆ ไว้แล้วเท่านั้นานั้น  

  
ค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
อนุญาตให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการ  และอัตราที่กำหนดไว้  เช่น 
 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 2.เบี้ยประชุมกรรมการ 
 3.คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ 
 4.เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 5.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หักจากเงินค่าธรรมเนียม 
 6.การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 7.การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 
 8.การตดิตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
 9.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
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หมวด 1 
ค่าตอบแทน 

 
ค่าตอบแทน 
 เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ บุคคลภายนอก ที่ปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนได้ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
 ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  ให้หัวหน้าส่วนราชการ  เบิกจ่ายได้ตามความจำเป็น  เหมาะสม และเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ 
  1. ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น  ภาษาต่างประเทศ   

  หรือ ภาษามือ 
  2. ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร 
  3. ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล เฉพาะในช่วง 

   ระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล 
 

  ในกรณีที่ผู้แปล หรือ ผู้จัดเก็บ หรือ ผู้สำรวจข้อมูล เป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่  มิให ้ได้รับค่าตอบแทน แต่ให้เบิกในลักษณะการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

หมวด 2 
  

หมวดหมวด  22  
ค่าค่าใช้สอยใช้สอย  

 
 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจปกติ  หรือตามนโยบายของทางราชการ  ให้
หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความจำเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ทั้งนี้  
ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 หนังสอื ที่ กค 0406/ว96  ลว. 16 กย. 53  
ได้แก่ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ  ระหว่างการรับเสด็จ  ส่งเสด็จ หรือเก่ียวเนื่องกับการ รับเสด็จ ส่งเสด็จ 
พระมหากษัตริย์  พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ 
 2. ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ 
 3. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานของส่วนราชการ 
 4. ค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้  พานพุ่มเงินพุ่มทอง  กรวยดอกไม้  พวงมาลัย         
ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลา  สำหรับวางอนุสาวรีย์   หรือใช้ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ  
 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ  และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  
เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร  ค่าเช่าห้องประชุม  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  เป็นต้น 
 6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
ส่วนราชการ  หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ  ตามภารกิจปกติของบุคลากรภายในส่วนราชการ  
การแถลงข่าวของส่วนราชการ  การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค 
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 7. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมิได้เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชำรุด
เสียหายจากการใช้งานปกติ เมื่อส่วนราชการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว  ให้ดำเนินการหาผู้รับผิดชอบทาง
ละเมิดตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 8. ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกท่ีมอบให้ชาวต่างประเทศ  กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  
กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก
ที่มอบให้กรณีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการหรือกรณีการเยี่ยมชมของส่วนราชการในนามของส่วน
ราชการเป็นส่วนรวม 
 
 9. ค่าโล่  ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ  ของรางวัล  ของที่ระลึก
สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ  หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ  หรือควรได้รับการยกย่องจากทาง
ราชการ 
 10. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์  และส่วนอื่นที่เก่ียวข้องในการจัดทำเว็บไซต์ 
 11. ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร  เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือค่าบัตร
โดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้  กรณีเลื่อนเดินทางไปราชการ กรณีส่วนราชการสั่งให้งดหรือเลื่อน
การเดินทางไปราชการ  และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้  ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิด
จากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ 
 12. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่มิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคารเก่ียวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่เป็นการร้อง
ขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
 13. ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
 14. ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ชั่วคราวของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 15. ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ของส่วนราชการ 
 16. ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง  แมง  หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหนะนำโรคร้าย
มาสู่คน  และให้หมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรค  หรือเชื้อราตามส่วนราชการหรือบ้านพักท่ีทางราชการจัด
ไว้ให้ 
 17. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ  ผู้ป่วยโรคเรื้อนของสถานบริการของส่วน
ราชการ  หรือสำหรับผู้ถูกควบคุม  คุมขัง  กักขัง  คุมความประพฤติ  หรือผู้ที่ถูกใช้มาตรการอื่นใดอันมีลักษณะ
เป็นการกำจัดสิทธิเสรีภาพ  ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด หรือ อาหาร  นม  อาหารเสริม  สำหรับเด็กที่อยู่ใน
การสงเคราะห์ของทางราชการ  หรือหน่วยงานของทางราชการ 
 18. ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก  หรือการจัดซื้อหนังสือ  จุลสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ์  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้ในราชการเป็นส่วนรวม 
 19. ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล  จัดเก็บขยะของส่วนราชการ  ค่าบริการในการกำจั ดสิ่งปฏิกูล
บ้านพักของทางราชการ  กรณีไม่มีผู้พักอาศัย 
 20. ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ของส่วน
ราชการตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ  ซึ่งส่วนราชการได้มาโดยวิธีการซื้อ  ยืม  หรือรับบริจาค  หรือได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วน
ราชการนั้น  การเช่าหรือรถส่วนตัวของข้าราชการผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ
ตำแหน่งสำหรับข้าราชการ ผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
 21. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ  และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ 
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 22. ค่าพาหนะ กรณีได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ซึ่งส่วนราชการไม่สามารถจัด
รถยนต์ส่วนกลางให้ได้ 
 23. ค่าตรวจสอบเพ่ีอการรับรองระบบการทำงานหรือมาตรฐานการทำงาน 
 24. ค่าระวาง  บรรทุก  ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของส่วนราชการ  ยกเว้นค่าระวางบรรทุก  ขนส่ง
พัสดุ  หรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
 25. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการ กรณีจำเป็น
เร่งด่วนเป็นการชั่วคราว 
 26. ค่าตรวจร่างการของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี  และเชื้อเอชไอวีจากการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ  และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ใช้สิทธิ 
เบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
 27. ค่ารักษาพยาบาลสัตว์และค่าตรวจสุขภาพสัตว์สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจปกติในการดูแลสัตว์ 
 
 
 

ค่าใช้จ่ค่าใช้จ่ายที่กระายที่กระทรวงการคลังไม่อนุญาตให้เทรวงการคลังไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายบิกจ่าย  
  

 ค่าจัดทำสมดุบันทึก  สมุดฉีก  หรือของชำร่วย  เนื่องในโอกาสต่าง ๆ  
 ค่าจัดพิมพ์  ค่าจัดส่ง  ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  สำหรับบัตรอวยพรในเทศกาล 
    ต่าง ๆ และค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในส่วนราชการ 
 ค่าพวงมาลัย  ดอกไม้  ของขวัญ  หรือของเยี่ยมผู้ป่วย  เพ่ือมอบให้กับส่วน 
    ราชการ 
 ค่าทิป 
 เงินหรือสิ่งของบริจาค 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ   
    หรือ การจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส่วนราชการ 

 
 
 

  
ค่ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและท่ีดินาใช้จ่ายในการเช่าอาคารและท่ีดิน  
 ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน  รวมทั้งค่าบริการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการเช่าให้หัวหน้าส่วนราชการ
เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามอัตรา  ดังนี้ 
 1. การเช่าอาคาร  เพื่อใช้ในการปฏิบ้ติงาน  เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง    
ไม่เกินอัตรา ตรม.ละ 500 บ./เดือน หรือ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจำเป็นต้องเช่าในอัตราเกิน ตรม.ละ 500 
บ./เดือน  ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกิน 50,000 บ./เดือน 
 2. การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการ ให้เบิกจา่ยเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตรา 50,000 บ./เดือน 
 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 หรือ 2 เกินอัตราที่กำหนดไว้ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด  และต้องบันทึกเหตุผล
ที่ต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นด้วย 



~ 52 ~ 
 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล  การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการให้หัวหน้าส่วน

ราชการเบิกจ่ายเท่าทีจ่่ายจริง 
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคำขอให้ส่วนราชการชดใช้  กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของ

ส่วนราชการได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่  ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายโดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 
 

หมวด 3หมวด 3  
ค่าวัสดุค่าวัสดุ  

 
 ค่าวัสดุตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณให้หัวหน้าส่วน
ราชการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความ เหมาะสม  ประหยัด  และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  เว้นแต่   
รายการต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด หรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
 1. ค่าเครื่องแบบ  เครื่องแต่งกายท่ีจัดให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 2. ค่าเครื่องแบบยามรักษาการณ์ 
 3. ค่าวัสดุที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
หมวด  4 

ค่าสาธารณูปโภค 
 
 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภค ดังต่อไปนี้  ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกได้
เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจำเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
 1. ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ของส่วนราชการและบ้านพักราชการที่ไม่มีผู้ พักอาศัยให้จ่ายเท่าที่   
จ่ายจริง ในกรณีที่มีผู้พักอาศัยให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
 2. ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวงตราไปรษณีย์            
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   
 3. ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  
ค่าวิทยุสื่อสาร   
วิทยุติดตามตัว  เป็นต้น 
 4. ค่าเช่าพืน้ที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้อง 
 5. ค่าธรรมเนียมธนาคารเก่ียวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของทางราชการที่มิใช่
เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
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รายการค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทน(ระเบยีบฯข้อ11) 

1. ค่าตอบแทนลา่มในการแปลภาษา
ท้องถิ่น  ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ 

เท่าที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกิน ชม.ละ 2,000 บ. และไมเ่กินวันละ 12,000 บ. 
(ยกเว้นโครงการวจิัย ให้เบิกจ่ายตามราคาท้องถิ่นไมเ่กินวันละ  500 บ.) 

2. ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือ
เอกสาร 

ต้นฉบับ ขนาด A4 หนา้ละไมเ่กิน 500 บ. โดยไมต่้องแยกความยากง่ายว่าเป็น
ศัพท์ทั่วไปหรือศัพท์เทคนิค 

กรณีเอกสารต้นฉบับไม่เตม็หน้ากระดาษให้จ่ายตามสัดส่วน เช่น 1/2 หน้า, 1/3 
หน้า หรือ 1/4 หน้า 

3. ค่าตอบแทนในการสำรวจหรือจัดเก็บ
ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงปริมาณ  25 บ./ชุด 

ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงลึก (In-depth  Interview)  150 บ./ชุด หรือ /คน 

ข้อมูลแบบ  Focus  group  600 บ./กลุ่ม/ครั้ง 

การจ่ายค่าตอบแทน รายการที่ 1 – 3 เป็นการจ่ายให้กับบุคคลภายนอก หากเป็นบุคลากรของรัฐ ให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ค่าใช้สอย (ระเบียบฯ ข้อ 12) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการ
รับเสด็จ  ส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกบัการรับ

เสด็จ ส่งเสด็จ  พระมหากษัตรยิ์  พระ
ราชิน ี พระบรมวงศานุวงศ ์

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

2. ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของสว่น
ราชการ 

ตามเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

ค่าจ้าง ให้พิจารณาตามผลงาน / ความยากง่ายของงาน / ปริมาณงานท่ีจ้าง 

3. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการ
ประชาสมัพันธ์งานของส่วนราชการ 

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

4.1 ค่าพานพุม่ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
หรือพวงมาลาสำหรับวางอนุสาวรยี์ หรือ
ใช้ในการจัดงาน  จัดกิจกรรมเฉลมิพระ

เกียรติในวโรกาสต่าง ๆ  

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 
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4.2 ค่าหรีด  หรือพวงมาลาสำหรบั
สักการะศพในนามของส่วนราชการเป็น
ส่วนรวม  เฉพาะสักการะศพผู้ที่เคยให้
ความช่วยเหลือ  หรือผู้เคยทำประโยชน์
ใหแ้ก่ประเทศ  หรือส่วนราชการจนเป็น

ประจักษ ์

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

5.ค่าใช้จ่ายในการประชุม / ประชุม
ทางไกลผ่านดาวเทียม (VDO  

Conference) 

  

สถานท่ีราชการ   

     - อาหาร 120 บ./มื้อ/คน 

     - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บ./มื้อ/คน 

     - ค่าเช่าสถานท่ี ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

สถานท่ีเอกชน อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน  โดยให้คำนึงถึงมาตรการประหยัดตามมติ
คณะรัฐมนตรี ที่ขอความร่วมมือให้จัดประชุมในสถานท่ีราชการด้วย(หนังสือท่ี 

นร 0506/ว205  ลว.30 พย.52)  

     - อาหาร 120 บ./มื้อ/คน 

     - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50  บ./มื้อ/คน **ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม อ้างถึงหนังสอื ที่ กค
0406.4/840  ลว. 16 มค. 56*** 

     - ค่าเช่าสถานท่ี ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

6.1 ค่าใช้จ่ายกรณหีน่วยงานอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม 

ทุกรายการในข้อ 6  กระทรวงการคลัง ไม่อนุมัติ ให้เบิกค่าอาหาร  

     - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บ./มื้อ/คน 

6.2 การตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตาม
ภารกิจปกต ิ

  

     - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บ./มื้อ/คน 

6.3 การแถลงข่าวของส่วนราชการ  การ
มอบงานหรือสิ่งของบริจาค 

  

     - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บ./มื้อ/คน 
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7.1 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วน
ราชการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือ
ชำรุด  เสียหายจากการใช้งานปกติ 

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

7.2 กรณีมไิดเ้กิดจากการเสื่อมสภาพหรือ
ชำรุดเสยีหายจากการใช้งานปกติ เมื่อส่วน
ราชการจ่ายคา่ใช้จ่ายแล้ว ให้ดำเนินการ
หาผู้รับผิดทางละเมดิตามระเบียบว่าด้วย

ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที่ 

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

8.1 ค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มอบให้
ชาวต่างประเทศ  กรณีเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศช่ัวคราว 

 
ไม่เกิน  3,000 บ./คน/ครั้ง 

 

8.2 ชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศ
ไทย  มอบในนามของส่วนราชการเป็น

ส่วนรวม 

ไม่เกิน  3,000 บ./คน/ครั้ง 

8.3 ค่าของขวัญ ของที่ระลึกมอบให้
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ                

ส่วนราชการ 

ไม่เกิน  1,500 บ./แห่ง 

8.4 ค่าของขวัญ  ของที่ระลึก กรณีไป
เยี่ยมชมส่วนราชการในนามของสว่น

ราชการเป็นส่วนรวม 

ไม่เกิน  1,500 บ./แห่ง 

9.1 ค่าโล่  ใบประกาศเกียรติคณุ  ค่า
กรอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรบั

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ  
หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับ
การยกย่องจากราชการ(บุคคลภายนอก) 

 
รวมกันไม่เกิน  1,500 บ./คน   
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9.2 ของขวัญ หรือของรางวัล หรอืของที่
ระลึกสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ

ที่เกษียณอาย ุ

ไม่เกิน  3,000 บ./คน 

9.3 ของขวัญ  หรือของรางวัล หรือของที่
ระลึกสำหรับผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควร

ได้รับการยกย่องจากราชการ 

ไม่เกิน  3,000 บ./คน 

10. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Website  
และส่วนอ่ืนท่ีเกีย่วข้องในการจัดทำ           

Website 

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

11. ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร  เปลี่ยน
บัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไป

ราชการ  หรือค่าบตัรโดยสารที่ไมส่ามารถ
คืนหรือเปลี่ยนบัตรได้  กรณเีลื่อนการ

เดินทางไปราชการหรืองดเดินทางหรือเหตุ
สดุวิสยัอื่น ๆ ที่เกิดจากส่วนราชการเป็น

เหตุ มิใช่ตัวผูเ้ดินทางเป็นเหต ุ

ตามที่จ่ายจริง  โดยต้องมเีอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

12. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใช่
ค่าธรรมเนียมธนาคารเกีย่วกับการทำ

ธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของ
ส่วนราชการที่มิใช้เป็นการร้องขอของผู้มี

สิทธิรับเงิน 

ตามที่จ่ายจริง  โดยใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม 

13. ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้
เดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการ 

ตามที่จ่ายจริง  โดยระบุหัวข้อเรื่องที่ค้นหาใน Internet โดยใช้หลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน 

14. ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานท่ีช่ัวคราว
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ ใช้ใบเสรจ็รับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน ของส่วนราชการ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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15.คา่ใช้จ่ายการประดับตกแต่งอาคาร
สถานท่ีของส่วนราชการ 

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

16.คา่บริการ หรือค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการ
กำจัดแมลง  แมง  หน ู หรือสัตวท์ี่อาจ
เป็นพาหะนำโรครา้ยมาสู่คน  การกำจัด
เชื้อโรค  เชื้อรา  ตามส่วนราชการหรือ

บ้านพักของทางราชการ 

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ใช้ใบเสร็จรบัเงินที่ออกโดยผูร้ับจ้าง  เป็นเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย 

17. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสำหรับ
ผู้ป่วยสามัญ  ผู้ป่วยโรคเรื้อน ฯลฯ 

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

18. ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกหรือการ
จัดซื้อจุลสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ์  
หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้ใน

ราชการเป็นส่วนรวม 

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

19. ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏกิูล  
จัดเกบ็ขยะของส่วนราชการ  ค่าบริการใน
กำจัดสิ่งปฏิกลูบ้านพักของทางราชการ  

กรณไีม่มผีู้พักอาศัย 

ตามทีจ่่ายจริง  โดยใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ ประกอบการเบกิจ่าย 

20. ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าบรกิารจอด
รถในการเดินทางไปราชการสำหรบัรถยนต์

ของทางราชการ และขึ้นทะเบียนเป็น
ครุภณัฑ์ของส่วนราชการนั้น การเช่ารถ

หรือรถส่วนตัวของข้าราชการผูเ้ลอืกรับเงิน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถ

ประจำตำแหน่ง 

ตามที่จ่ายจริง  โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน ประกอบการเบิกจ่าย 

21. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดผลิตราชการ 
และถ่ายทอดสถานีโทรทัศน์และวทิยุ 

ตามทีจ่่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ 

22. ค่าพาหนะ กรณีเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ  แต่ส่วนราชการไม่สามารถจัด

รถยนต์ส่วนกลางได ้

ตามที่จ่ายจริง  โดยให้ดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ  โดยมหีลักฐานท่ีระบุชัดเจน
ว่าหน่วยงานไมส่ามารถจัดหารถสว่นกลางให้ได ้
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23. ค่าตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการ
ทำงานหรือมาตรฐานการทำงาน 

จ่ายตามทีผู่้รับรองเรียกเก็บ 

24. ค่าระวางบรรทุกขนส่งพัสดุหรือพัสดุ
ภัณฑ์ของส่วนราชการ  ยกเว้น  คา่ระวาง
บรรทุก  ขนส่งพัสดุหรือพัสดภุณัฑ์ในการ

ฝึกอบรม  การจดังานและการประชุม
ระหว่างประเทศ 

ตามที่จ่ายจริงท่ีผู้ให้บริการเรียกเกบ็ 

25. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พสัดุ
ที่ยืมจากหน่วยงานอืน่  เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการ  กรณจีำเป็นเร่งด่วนเป็นการ

ช่ัวคราว 

- ตามที่จ่ายจริง 

26. ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อ
ตรวจหาสารกมัมันตรังสี และเช้ือ HIV  

จากการปฏิบตัิงานตามภารกจิปกติและไม่
ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ที่จะใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตามกฎหมายเกีย่วกับการเบิกจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล 

- ตามอัตราทีส่ถานพยาบาลเรยีกเก็บ 

27. ค่ารักษาพยาบาลสตัว์ และคา่ตรวจ
สุขภาพสตัว์  สำหรับหน่วยงานทีม่ีภารกิจ

ปกติในการดูแลสตัว์ 

ตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเกบ็ 
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การการจ้าจ้างเองเอกชนดำเนินกชนดำเนินงานงาน  
หลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดำเนินงาน 
 (หนังสือที่ กค 0406.4/ว67  ลว. 14 กค. 53)  

1. ส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างเอกชนดำเนินงานในลักษณะ การจ้างบุคคลธรรมดา           
ให้ดำเนินการจ้างเอกชนดำเนินงาน เฉพาะโครงการหรือเฉพาะครั้งคราว  ที่มีความจำเป็นเพ่ือเสริมการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติของส่วนราชการเท่านั้น  โดยไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงในการจ้างหรือสัญญาการจ้าง
เต็มปงีบประมาณและมิให้ทำข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างในลักษณะต่อเนื่อง 
 2. การจ้างเอกชนดำเนินงาน   ควรเป็นงานที่ส่วนราชการซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น  เช่น    
งานรักษาความปลอดภัย  งานทำความสะอาด  งานดูแลต้นไม้  สนามหญ้า  และส่วนหย่อม  งานพาหนะ    
งานศึกษาวิจัย  งานติดตามประเมินผล  งานจัดทำคำแปล   งานผลิตและพิมพ์เอกสาร   งานผลิตสื่อการ
ประชาสัมพันธ์   งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ     งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  งานบันทึกข้อมูล         
งานสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ  งานพัฒนาบุคคล  งานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน  และงานเทคนิคต่าง ๆ ที่เอกชนมีความชำนาญมากกว่า  เป็นต้น 
 3. ห้าม มิให้จ้างเอกชนดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับความลับของทางราชการ  หรืองานซึ่งหากมี       
การเผยแพร่ข้อมูลจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ  หรืองานที่มีลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายที่มี
ผลกระทบกับประชาชน 
  4. การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยมุ่งผลสำเร็จของงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นสำคัญ
ตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างเท่านั้น 
  5. อัตราค่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายตามคุณวุฒิการศึกษา  แต่ให้ พิจารณาจากความรู้และ
ประสบการณ์  หรืออัตราตลาด  โดยจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้มีการตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว 
  6. ผู้รับจ้างเหมาบริการ  เป็นเพียงผู้รับจ้างทำของ  จึง ไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้าง
กับลูกจ้าง  ตามนัยมาตรา 5  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนราชการ
ผู้ว่าจ้าง จงึไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม 

 
กรณีที่ส่วนราชการใดมีความจำเป็นต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานเป็นการประจำในลักษณะเดียวกับ

ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานราชการให้ดำเนินการจ้าง ในลักษณะลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
นอกงบประมาณ(ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 0526.5/ว131 ลว. 28 ธค. 41)     
โดยต้องไม่ขัดกับระเบียบเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภทหรือขออนุมัติกรอบ 
อัตราพนักงานราชการจากสำนักงาน ก.พ. 
 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควบคุมการจ้าง เอกชนดำเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 1  หากมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและราชการได้รับความเสียหายให้ดำเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 
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      กการประชุมราชการารประชุมราชการ  
 

  หมายถึง  การประชุมในเนื้องานที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส่วนราชการ  เช่น 
   ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายในการทำงาน 
   ประชุมชี้แจงแนวทางการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
   ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ  หรือซักซ้อมความเข้าใจ 

       ในระเบียบวิธีปฏิบั้ต ิ
   ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 
   ประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค   

     เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

  
 

 
 
 

อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
 
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา  ดังนี้ 

รายการ สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 
ค่าอาหาร มื้อละไม่เกิน  120 บ./คน มื้อละไม่เกิน  120 บ./คน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน   35 บ./คน มื้อละไม่เกิน   50 บ./คน 
 
*****การปรับอัตราค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมราชการและโครงการฝึกอบรม
ตามมติคณะรัฐมนตรี  หนังสือ ที่ สธ 0201.024.12/ว969  ลว. 12 พฤษภาคม  2559**** 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อนำผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
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ค่าตอบแทค่าตอบแทนน  
  

ค่าตอบแทน  หมายถึง  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้มาปฏิบัติงานให้กับทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด 

ค่าตอบแทนที่จะกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้  เป็นเพียงค่าตอบแทนบางรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนใหญ่เท่านั้น  ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้  ได้แก่ 
 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 
 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 3. ค่าตอบแทนการสอบ 
 4. ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ 
 5. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ 
 6. ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงาน 
 

 
ข้อพึงระวังในการจ่ายค่าตอบแทน 

 
 การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ  ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะที่กระทรวงการคลัง

กำหนด  หรือค่าตอบแทนที่ได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังอนุมัติให้เบิกได้ 
  ค่าตอบแทนอ่ืนใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบ  และมีความจำเป็นต้องจ่าย ต้องขอทำความตกลง
กับกระทรวงการคลังก่อน 

 
 

           ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้แก่ 
- คณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมทุกคณะ   
- คณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549   

ทุกคณะ 
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี 
- คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

 ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน ดังนี้  
 1. คณะกรรมการ  

1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
- คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา  
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
- คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  
- คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
- คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง  
- คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  
- คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลง  
- คณะกรรมการรับซองเสนองาน (การจ้างโดยวิธีคัดเลือก)  
- คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
- คณะกรรมการับซองเสนองาน (การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัด 
  ข้อกำหนด)  
- คณะกรรมการดำเนินการจา้งโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  

1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่าง

เอกสารการประกวดราคา  
- คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  
- บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

พัสดุที่จะจัดหา 
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.3 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างของทางราชการ  
1.4 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่     พ.ศ.2539  
 2. หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน  

2.1 ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ดังนี้  
- ประธานกรรมการ ไม่เกินคนละ 1,500 บาท/ครั้งที่มาประชุม  
- กรรมการ ไม่เกินคนละ 1,200 บาท/ครั้งทีม่าประชุม  
- บุคคล ไม่เกินคนละ 1,200 บาท/งาน 

2.2 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการ ให้ใช้ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
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2.3 หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรมขึ้นไป  
อาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ือควบคุมค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความ
จำเป็น ประหยัด และเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์นี้  

2.4 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอ
ทำความตกลงกบักระทรวงการคลัง  
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างาง  
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 หมายถึง  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากส่วนราชการเจ้าของงบประมาณงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติ หน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามข้อ 72 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
 หมายถึง  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากส่วนราชการเจ้าของงบประมาณงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้
ควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ 73 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

งานก่อสร้าง 
 หมายถึง  งานก่อสร้าง  สิ่งก่อสร้างของส่วนราชการ ซึ่งเป็นทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการ
ถาวร  หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน  เช่น อาคาร  บ้านพัก  ถนน เขื่อน สนามบิน  สะพาน  เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงงานเคลื่อนยา้ย  งานดัดแปลง งานต่อเตมิ  งานรื้อถอน  และงานซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 
 หลักเกณฑ์การจ่าย 
 เบิกเฉพาะวันที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ จากเงินงบประมาณงบดำเนินงาน หรือ งบรายจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะเดียวกัน โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินกำหนดระยะเวลาของสัญญางานก่อสร้าง 
 กรณี ให้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือกรณีได้รับ
แต่งตั้งมากกว่าหนึ่งโครงการ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันหลายโครงการ ให้เบิกในอัตราที่สูงกว่าเพียง
อัตราเดียวในวันนั้น 
 หากวันนั้นได้รับค่าตอบแทนอ่ืนในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้ได้
ต่อเมื่องดเบิก  ค่าตอบแทนอ่ืน 
 กรณี มีการหยุดงานก่อสร้างในวันใด หากคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้
เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และไม่ทราบล่วงหน้าว่าได้มีการหยุดงานหรือทราบล่วงหน้าว่ามีการหยุดงานแต่ต้องเข้า
ไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ก็ให้ถือว่าได้ปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวแล้ว และให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้น 
 การเบิกค่าตอบแทน ไมก่ระทบถึงสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หากได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
ชั่วคราว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.2524 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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 อัตราค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่  ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา  
เบิกจ่ายไดไ้ม่เกินอัตรา  350 บาท/คน/วัน 
  กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการประชุมคณะกรรมการตรวจการ
จ้างเพ่ือพิจารณารูปแบบ หรือรายละเอียดของงานก่อสร้างให้ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามนัยหลักเกณฑ์และ
อัตราแห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ    พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
 เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา  ดังนี้ 
  หวัหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : 350  บาท/วัน/คน 
  ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง  : 300  บาท/วัน/คน 
 
กรณีแต่งตั้งบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 
 ให้ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด 
 หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ  สามารถกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเป็นการภายใน
ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปโดยเหมาะสม และสอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณของแต่ละส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงงานนอกเวานนอกเวลาราชการลาราชการ  
ผู้ที่สามารถเบิกจ่ายได้  
 1. ข้าราชการ 
 2. ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร 
 3. พนักงานราชการ 
 4. ผู้รับจ้างจากการจ้างเหมาบริการ(ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง) 
หลักเกณฑ์การจ่าย 
 1. จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ , นอกเวลาราชการ 
 2. ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน 
 3. กรณีมีราชการจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  โดยไม่ได้รับอนุมัติให้รับขออนุมัติ
โดยไม่ชักช้า  และให้แจ้งเหตุแห่งความจำเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้ 

 
ลักษณะการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน.....ในสำนกังาน  นอกเวลาราชการ....ในสำนักงาน 
 
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน...นอกที่ตั้งสำนักงาน  นอกเวลาราชการ...นอกที่ตั้งสำนักงาน 
 
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน....เป็นผลดั/กะ   นอกเวลาราชการ....เป็นผลัด/กะ 
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คำนิคำนิยายามม  
 

 เวลาราชการ  หมายถึง  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ของวันทำการหรือส่วนราชการกำหนดให้
ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัด/กะ หรือเป็นอย่างอ่ืน 

 วันทำการ  หมายถึง  วันจันทร์ – ศุกร์  หรือท่ีส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 วันหยุดราชการ  หมายถึง  วันเสาร์ – อาทิตย์  หรือที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอ่ืนและ

วันหยุดราชการประจำปี/พิเศษอ่ืน ๆ  
 การปฏิบัติงานเป็นผลัด/กะ  หมายถึง ปฏิบัติงานประจำตามหน้าที่ของข้าราชการที่มีการ

ปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชม. แต่ละผลัด/กะ ต้องไม่น้อยกว่า  8  ชม.(รวมเวลาหยุดพัก) 
 
       กรณีที่เบิกค่าตอบแทน 
  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ไม่ได้ 

       1. อยู่เวรรักษาการณ์  สถานที่ราชการ 
       2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ไม่เต็มจำนวนชั่วโมง 
 
 

อัตราค่าตอบแทนอัตราค่าตอบแทน  
 นอกเวลาราชการในวันทำการ         ชม.ละ  50  บ. โดยจ่ายได้ไม่เกิน  4  ชม. 
 นอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ       ชม.ละ  60  บ. โดยจ่ายได้ไม่เกิน  7  ชม. 
 กรณีพิเศษ(เร่งด่วน) ไม่ใช่งานประจำ       ชม.ละ  60  บ. โดยจ่ายได้ไม่เกิน  7  ชม. 
   ของข้าราชการผู้นั้น 
 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดยีวกัน  ให้นับทุกช่วงเวลารวมกันได้ 
 ถ้าได้รับคา่ตอบแทนอ่ืนจากการปฏิบัติงานนอกเวลา  ให้เบิกได้ทางเดียว 

 
กรณีเดินทางไปราชการในช่วงที่มีคำสั่งให้อยู่ปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ เมื่อกลับถึงที่ตั้งและได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการในวันนั้น  เบิกค่าตอบแทนได้ 

 
 
   ตัวอย่าง 
 
 นส.จงจิต  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการ   ช่วงเช้าเวลา  06.00 – 08.30 น.  และในช่วง
เย็นเวลา  16.30 – 18.30 น.  นส.จงจิต จะได้รับค่าตอบแทนเท่าใด 
 นับเวลารวมได้  4  ชม.  30  นาที  (เบิกได้เพียง  4  ชม.) 
 อัตราค่าตอบแทน  ชม.ละ  50  บาท 
 คำนวณ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  4  ชม.  *  50  บ. 
  นส.จงจิต  ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  200 บ. 
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  การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
1. กรณีมีผู้ปฏิบัติงานร่วมกันหลายคน  ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน 
2. หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงคนเดียว  ให้ผู้นั้นเป็นผู้รับรอง 
3. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่เสร็จสิน้การ

ปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 1. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ฉบับจริง) 
 2. หลักฐานการมาปฏิบัติงาน  ลายมือชื่อผู้มาปฏิบัติงาน  วันเดือนปี  เวลาเริ่มต้น  เวลาสิ้นสุดการ
ทำงานในแต่ละวัน 
 3. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน  ให้สรุปรายชื่อลงตารางแสดงจำนวนวันทำงานและจำนวน
เงินขอเบิก  โดยมีผู้รับรองการปฏิบัติงานลงนามรับรองการปฏิบัติงาน  
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 46 ลว. 7 กพ. 2550 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550) 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทราบ  และแนบพร้อมกับเอกสารขอเบิกด้วย 
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน  ตรวจประเมินผลงาน 
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  กระทรวงการคลังตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว99  ลงวันที่  
2  ตค.  52  
1. กรรมการทีมี่สิทธิได้รับค่าตอบแทนการอ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ  ได้แก่ 
   1.1 ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการ เพ่ือเลื่อนตำแหน่ง
หรือย้ายประเภทตำแหน่ง  ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  ประเภทวิชาการ  ประเภทอำนวยการ 
   1.2 ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรือประเมินความชำนาญการ  ความชำนาญการ
พิเศษ  หรือความเชี่ยวชาญตั้งแต่ระดับ 8 หรือเทียบเท่าลงมา 
   1.3 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   1.4 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของ
ข้าราชการ 
 ➢ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  สายงานนิติกร 
  ➢ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ  ชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ 
 ➢ ประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ)ระดับต้น ซึ่งเป็น 

   ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
2. ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน  1,000 บ. / ผู้ขอรับการประเมิน  1  ราย 
   ยกเว้น  กรรมการที่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  กำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินดังกล่าว  
มิให้จ่ายค่าตอบแทน 
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เบี้ยประชุมกรรมการ 
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ย

ประชุม  ได้แก่ 
 1. คณะกรรมการ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งและกำหนดองค์ประกอบ  และอำนาจหน้าที่ไว้  โดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  ประกาศพระบรมราชโองการ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกกตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  
คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 2. คณะอนุกรรมการ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกาศพระบรมราชโองการ  
หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือโดยประธาน
รัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือโดยคณะกรรมการที่มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได ้
 3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือโดยประกาศพระบรม
ราชโองการ  ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 
การจ่ายเบี้ยประชุม   
แบ่งเป็น  2  ลักษณะ  ได้แก่ 

1. ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายเดือน  สำหรับกรรมการในคณะกรรมการ และอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งและกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ไว้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ประกาศพระบรมราชโองการหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ทั้งนี้ตามรายชื่อคณะกรรมการและอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีกำหนด  ให้ได้รับเบี้ยประชุม
เฉพาะในเดือนที่ไดร้่วมประชุมเท่านั้น 
 2. ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง  ได้แก่ 
  คณะกรรมการที่ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน รวมถึงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  คณะอนุกรรมการ ที่ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน  รวมถึงเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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อัตราเบี้ยประชุมกรรมกอัตราเบี้ยประชุมกรรมการเป็นรายครั้งารเป็นรายครั้ง  
 กระทรวงการคลังกำหนดอัตราเบี้ยประชุมรายครั้งสำหรับกรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมไว้  ดังนี้ 

ประเภท อัตราไม่เกิน  (บาท : คน : ครั้ง) 
1.คณะกรรมการตามมาตรา 6 (2) 
   ประธานกรรมการ 
   รองประธาน 
   กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2,000 (1,600 + 400) 
1,800  (1,600 + 200) 
1,600 

2.คณะอนุกรรมการตามมาตรา 7 (2) 
   ประธานกรรมการ 
   รองประธาน 
   กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
1,250 (1,000 + 250) 
1,125  (1,000 + 125) 
1,000  

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว16 ลว. 4 มีค. 57 
 
ข้อควรระวัง 
 กรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แต่ได้
มอบหมายให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย ให้ถือว่าผู้ได้รับ
มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ นับเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิได้รับเบี้ ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการหรือ
อนุกรรมการ 
 คณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ย
ประชุม 
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หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 
 
1. ประธานและรองประธาน 

 ประธานกรรมการ/อนุกรรมการ  ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพ่ิมอีก 1 ใน 4 เท่าของ  
   กรรมการ/อนุกรรมการ 

  รองประธานกรรมการ/อนุกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพ่ิมอีก 1 ใน 8 เท่าของ 
   กรรมการ/อนุกรรมการ 

กรณี ที่ประธานไม่สามารถร่วมประชุมได้  ให้ผู้ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมรับเบี้ยประชุม
ในอัตราเดียวกับประธาน 

 
2. เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
  เลขานุการ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 คน 
  ผู้ช่วยเลขานุการ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 คน 
  กรณีท่ีกรรมการ หรืออนุกรรมการ ผู้ใดมีเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย ให้เบิกค่าเบี้ย
ประชุมได้เพียงตำแหน่งเดียว 
 
3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ให้ได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับกรรมการในคณะกรรมการนั้น 
 
4. การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่จะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมได้ต้องเป็นองค์ประชุม
(กรรมการ/อนุกรรมการ มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรืออนุกรรมการ)  
 

                        เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  
  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 
  2. หนังสือเชิญประชุม 
  3. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม 
  4. ลายมือชื่อคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 
  5. ใบสำคัญรับเงิน 
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วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทน มี 2 รูปแบบ 
ดังนี้ 
  จ่ายเป็นเงินสด ใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน 
  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยที่ นักเรียน/นักศึกษา ต้องแสดงเจตนาในการรับเงินผ่าน
ธนาคารตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด  ใช้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามแบบที่
กระทรวงการคลังกำหนด เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน 
 

เอกสารประกอบการเบิกจ่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายาย  
1. บันทึกขออนุมัติให้นักเรียนและนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติราชการ 
2. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน 
3. บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของนักเรียน/นักศึกษา 
4. ใบสำคัญรับเงิน/หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินผ่าน 
ธนาคาร/หลักฐานการโอนเงิน 

 
 

ค่าใช้สอย 
หมายถึง  รายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกเหนือจากบริการสาธารณูปโภค) 
  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
  รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ 
 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ได้แก่ รายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อ
แปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 

2. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิม
กำลังไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 

3. ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้ง
มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม 

4. ค่าใช้สอยในการติดตั้งโทรศพัท์ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครือ่งโทรศัพท์ 
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 
6. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
7. ค่าซักฟอก 
8. ค่าตักสิ่งปฏิกูล 
9. ค่าระวางรถบรรทุก 
10. ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจาก ค่าเช่าบ้านข้าราชการ) 
11. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
12. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
13. ค่าบริการรับใช้ 
14. ค่าเบีย้ประกัน 
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15. ค่าจ้างเหมาบริการ การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ถ้าเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงใหเ้บิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 

ในกรณีที ่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
- ค่าจา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
- ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน 
  ลักษณะค่าวัสดุ 

 
 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ได้แก่ 
 1. ค่ารับรอง 
 2. ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 
 3. ค่าใช้สอยในพิธีศาสนา 
 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
    ได้แก่ 
 1. ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 
 2 .ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ 
 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 
 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร 
 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา 
 6. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 
 7. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 
 8. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือคา่สินไหมทดแทน กรณีเกิด อุบัติเหตุจากทางราชการ 
 9. เงินรางวัลตำรวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ 
 10. เงินรางวัลเจ้าหน้าที ่
 11. เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 
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ค่ค่าวัสดุาวัสดุ  
หมายถึง  รายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ ไม่คง
สภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บ . รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ซึ่งค่าวัสดุนี้จะแตกต่างกับ
รายจ่ายงบลงทุน  ลักษณะค่าครุภัณฑ์ซึ่งเป็นรายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บ. 
  รายจ่ายในการจัดหาสิ่งของเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000 บ. ซึ่งจะแตกต่างกับรายจ่ายที่เป็นค่าครุภัณฑ์ที่กำหนดราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด เกินกว่า 20,000 
บ. 
  รายจ่ายในการจัดหาสิ่งของเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 
5,000 บ. ซึ่งจะแตกต่างกับรายจ่ายที่เป็นค่าครุภัณฑ์ที่กำหนดวงเงินเกินกว่า 5,000 บ. และรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บ. 
  รายจ่ายในการจัดหาสิ่งของเพ่ือซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ไม่รวมค่า
จัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมเครื่องยนต์  
 
เว้นแต่ รายการต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือได้รับอนุมัติจาก 
      กระทรวงการคลัง  

1. ค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่จัดให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ใน 
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

 2. ค่าเครื่องแบบยามรักษาการณ์ 
 3. ค่าวัสดุที่ใช้เพือ่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ค่าวัสดุ 

หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา 

    ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 

    ได้ตามปกติ 
  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   

    ค่าติดต้ัง เป็นต้น4 

ค่าครุภัณฑ์  
ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  

 รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย  
    หรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
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 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  
    เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซม 
    บำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   

    ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  
ดังต่อไปนี้ 
 1. รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
 2. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึง รายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  3. รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน
อาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่
ราชการ 
 4. รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล  

5. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
6. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร0704/ว 68 ลว.29 เม.ย. 58) 
 
 

ค่าสาธารณูปโภค 
 หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้ 
  ค่าไฟฟ้า 
  ค่าน้ำประปา 
  ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงบัตรโทรศัพท์ และบัตรเติมเงิน 
ซ่ึงเป็นรายการที่กระทรวงการคลังยังไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายได้ แต่หากส่วนราชการมีความประสงค์จะเบิกจ่ายค่า
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอเบิกค่าบตัรเติมเงินเพ่ือ
ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของส่วนราชการ 
  ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) เป็นต้น 
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช่จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เช่น โทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต 
และคา่สื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
 

 



~ 74 ~ 
 

หนังสอืสั่งการ/ซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง 
! หนังสือที่ กค 0409.6/ว 26 ลว. 15 กพ. 48  

 กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อดวงตราไปรษณีย์ไว้สำรองใช้ 
ในราชการใหม่  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาตได้เท่าท่ี
จ่ายจริงตามความจำเป็น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

! หนังสือที่ กค 0409.6/09746 ลว.24 เมย. 50 
กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี กรณีผู้มีสิทธิถือครองโทรศัพท์ที่มีการย้าย/

โอน ต่างสังกัด และนำโทรศัพท์มือถือไปใช้ในราชการ 
ต่างสังกัดด้วย โดยใบแจ้งหนี้ออกในนามของสังกัดเดิม ข้าราชการผู้ถือครองไม่สามารถนำใบแจ้งหนี้ดังกล่าวมา
เบิกจากทางราชการได้ เพราะไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (เนื่องจากรายการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติราชการในภารกิจของส่วนราชการสังกัดใหม่ จึงควรขอทำความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง เพ่ือขอใช้ใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการที่ออกให้กับส่วนราชการสังกัดเดิม เป็นหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินต่อไป) 

กการจัดหาผู้ารจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้บริการด้านสาธารณูปโภค  
 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 275 ลว. 5 สค. 53   เรื่อง ซักซ้อมความ
เขา้ใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ดังนี้ 
  กรณีเป็นการใช้บริการด้านสาธารณูปโภค และการสื่อสารของรัฐวิสาหกิจตามปกติ เช่น 
น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การฝากส่งไปรษณีย์ เป็นต้น ถือว่าเป็นการใช้บริการด้านสาธารณูปโภคจาก
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกฎหมายบังคับให้ต้องติดตั้ง หรือใช้บริการและจ่ายค่าใช้บริการรายเดือนในอัตราตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค จึงเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  ไม่ 
ต้องดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
  กรณีเป็นการใช้บริการด้านสาธารณูปโภคบางประเภท เช่น ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ ซึ่งมีผู้ให้บริการหลายรายไม่เฉพาะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเท่ านั้น 
และไม่มีหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องจัดหาจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเช่นเดียวกับข้อ 
1 ส่วนราชการ  ต้องดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
 
 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค  รายการที่ถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับใบแจ้งให้
ชำระหนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
เฉพาะเดือนสิงหาคม – กันยายน  
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 178 ลว. 12 พย. 35) 
 
    ตัวอยา่ง 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า  ประจำเดือน กันยายน 2559 เมื่อวันที่  
3 พฤศจิกายน 2559 หน่วยงานสามารถนำใบแจ้งหนี้มาตั้งเบิกค่าสาธารณูปโภคจากงบดำเนินงานของ
งบประมาณรายจ่าย 2560 ได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี  แต่ถ้าเป็นใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
กรกฎาคม 2559 จะถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีทันที 
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1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ  
การจัดซื ้อจัดจ้าง หมายความว่า การดำเนินการเพื ่อให้ได้มาซึ ่งพัสดุโดยการซื ้อ จ้าง เช่า 

แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง   
พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง ออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงงานบริการ  

ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่าสินค้านั้น  
งานบริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขน   

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง  
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  งาน
จ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง  และ
พาณิชย์ 

งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน
ใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื ้อถอน หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า  ของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น  

 อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทําการ  
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา ไฟฟ้า 
หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน  

สาธารณูปโภค หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เก่ียวข้อง ซ่ึงดําเนินการ
ในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน  

 ราคากลาง  หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ  ได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ ดังตอ่ไปนี้  

(๑) ราคาท่ีได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด  
(๒) ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา  
(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนกําหนด 
(๔) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด  
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒)  

หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คํานึงถึงประโยชน์  ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)  โดยจะ
ใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  
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เงินงบประมาณ หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ  ได้รับ
ไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายว่า
ด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ตามกฎหมาย และเงิน 
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ นั้นกําหนด หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที ่ 

เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ ได้รับ 
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ   

2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
2.1 ในการดำเน ินการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างแต่ละคร ั ้ง ให ้ห ัวหน้าหน่วยงานของร ัฐแต่งตั้ง 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังนี้  

  1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
4 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  2.2  ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น  

     2.3  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ  ๑ คน และ
กรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง  

     2.4  ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ  

     2.5  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี ่ยวกับ
งานซื้อ หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย  
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  2.6  การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ โดยประธาน
กรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  ได้ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน  

     2.7 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ
ออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์  กรรมการ
ของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย  ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วน
ได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาใน
การซื ้อ หรือจ้างครั ้งนั ้น ให้ประธานหรือกรรมการผู ้นั ้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการใน
คณะกรรมการ ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื ่อสั่งการตามที่
เห็นสมควรต่อไป 

3. หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
         การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด  ประโยชน์สูงสุดแก่

หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้  
      (๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ในการ

ใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน  
      (๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี   

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุในทุกขั้นตอน  

      (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม  โดยมี
การประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  

      (๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่า งเป็นระบบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

    4.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
     1. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  

เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ  มอบหมายใน
การปฏิบัติงานนั้นจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ  

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง  
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ  
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง  
(๔) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหนึ่ง

แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
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ของหน่วยงานของรัฐนั้น หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง ในโครงการนั ้นได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ ที่ไม่ต้องจัดทำแผน  

๑) กรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือใช้ในราชการลับ  
๒) กรณีวงเงินในการจัดซื ้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎกระทรวง (วิธ ีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) หรือจำเป็นต้องใช้พัสดุฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะ
ขายทอดตลาด 

๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท) หรือจ้างที่ปรึกษาที่มีจำนวนจำกัด  

4) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือ ที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ  

หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้รีบดำเนินการ จัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือ ข้อตกลงได้ทันทีเมื่อ
ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผล ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือ
ผู้รับมอบอำนาจ เพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้  

๒. การขออนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
       การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุเป็นขั้นตอนก่อนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งก่อน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี หน่วยงานที่มีความต้องการจัดซื้อจัดหาพัสดุจะต้องได้รับอนุมัติ ในหลักการจากผู้มี
อำนาจให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้  
    (1) เหตุผลความจำเป็นประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุสาเหตุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น 
พัสดุไม่มีใช้ หรือไม่พอใช้ หรือต้องบำรุงรักษา และมีความจำเป็นที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น เพ่ือให้หน่วยงานมี
พัสดุไว้ใช้ในราชการ เพื่อการทดแทนพัสดุเดิมที่สิ ้นเปลืองหมดไป ชำรุด หรือ เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ตามปกติ พัสดุเดิมสูญหาย ถูกทำลาย หรือเพ่ือสำรองไว้ไม่ให้ขาดความ ต่อเนื่องจากการใช้งาน  
    (2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ
จำนวนที่ต้องการซื้อ หรือแบบรูปรายการรายละเอียด และปริมาณที่ต้องการจ้าง  
    (3) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุแหล่งของเงินงบประมาณท่ีจะซื้อหรือจ้าง 

 3. กระบวนการซื้อหรือจ้าง 
              3.1 การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการ งานก่อสร้าง  

การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ คํานึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ  ของ
พัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัด
จ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได ้

 
 
ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง  คณะกรรมการ

ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือ
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนด  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอด้วย 
   ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะ
ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

3.2   การจัดทำและเปิดเผยราคากลาง 
หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง  

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ 
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  และเว็บไซต์ ของ
หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก. 01 – แบบ บก. 06 ดังนี้ 

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)   
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างควบคุมงาน

ก่อสร้าง (แบบ บก.02)  
3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้า งออกแบบ 

(แบบ บก.03)  
4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา 

(แบบ บก.04)  
5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ (แบบ บก.05)  
6. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่

งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)  
วงเงินที่ต้องประกาศ  

     ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่
มีวงเงินเกินกว่า 500,00 บาท เว้นแต่   

1  กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   
2  เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่

เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ  
3  กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน  
4  การจัดซื ้อจ ัดจ ้างพัสด ุตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซ ื ้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561  ข้อ 2 (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อช่วยผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบที่ ออกตาม
กฎหมายอื่น  ข้อ 2 (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์   และข้อ 2 
(5) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ วิธีคัดเลือกอาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐอาจนำใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารซึ่งมี
รายการแสดงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวแนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้  
    3.3  รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  
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ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื ้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และการซื้อหรือจ้าง  
ในกรณีที ่มีความจําเป็นเร่งด่วนที ่เกิดขึ ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน  และไม่อาจดําเนินการตามปกตินั้น 
ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้  

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง  
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ  งาน

ก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี  
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน ที่

ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น  
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ  
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น  
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
(๘) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อ หรือจ้าง 

การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน  
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ

ตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได ้
              3.4  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

 วิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้มี 3 วิธี คือ  

1. วิธีประกาศเชิญชวน  
2. วิธีคัดเลือก  
3. วิธีเฉพาะเจาะจง  
1. วิธีประกาศเชิญชวน  ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป ที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ ทำได้ 3 วิธี  
1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) คือ การซื้อหรือ จ้างพัสดุที่

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรืองานบริการทั่วไป และ มีมาตรฐานซึ่งกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อสินค้าหรืองานบริการที่กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog) ทำได้ 2 แบบ 
ดังนี้   

1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (Request for Quotation: RFQ) คือ การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท   

2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) คือ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท   

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) คือ การจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท โดยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e – catalog)  

1.3 วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน  500,000 บาท แต่ไม่
เกิน 5,000,000บาท  กระทำได้เฉพาะกรณีสภาพพ้ืนที่มีข้อจำกัดในการดำเนินการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market) หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือหากดำเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว อาจก่อให้เกิดความล่ าช้าหรือเป็นปัญหา
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อุปสรรคในการดำเนินงาน ให้หน่วยงานของรัฐรายงานเหตุผล ความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซ้ือขอจ้างด้วย  

2. วิธีคัดเลือก  ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื ่อนไขที ่หน่วยงานของรัฐกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมี  
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 3 ราย  

3. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง ในวงเงินเล็กน้อย ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในมาตรา 96 วรรค 2 ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  

              3.5 การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึก

รายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร  หลักฐานประกอบ 
ตามรายการดังต่อไปนี้  

(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
(๒) เอกสารเกี ่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐาน

ใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเอกสารประกอบบันทึกรายงานผลการพิจารณาได ้ 

              3.6 การดำเนินการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง  
 การจัดทำสัญญา ซึ่งการลงนามในสัญญาเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่

ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นขั้นตอนต่อจากการที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ ส่วนราชการได้  
ดำเนินการจัดทำรายงานขอจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุจนได้ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเพื่อให้ทำสัญญากับส่วนราชการแล้ว และก่อนที่จะลงนาม ในสัญญา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้อง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบกันสัญญา ตลอดจนรูปแบบของสัญญาให้ถูกต้อง ดังนี้  
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1)  รูปแบบของสัญญา  
โดยปกติแล้วหน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนดหรือ

อาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ทำตามแบบสัญญา ตามความในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 หรือในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ 
กำหนด ในกฎกระทรวงจะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

2)  มูลค่าหลักประกัน  
หลักประกันสัญญา คือ หลักประกันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐ  

นำมาวางขณะทำสัญญา เพื ่อประกันความเสียหายจากการผิดเงื ่อนไขตามข้อกำหนดในสัญญา ใช้เป็น
หลักประกันจนกว่าจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กําหนด
มูลค่าเป็นจํานวนเต็ม ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แล้วแต่
กรณี เว้นแต่ การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่า 
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ 

3)  หลักประกันการเสนอราคา/หลักประกันสัญญา  
ให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
     (1) เงินสด  
     (2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  
     (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ  
     (4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  
     (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
4)  การคืนหลักประกันในสัญญาจะมีข้อกำหนดการคืนหลักประกัน โดยมีหลักดังนี้  
- หลักประกันการเสนอราคา ให้คืนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้

พิจารณารายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อจัดหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
- หล ักประกันส ัญญา ให ้ค ืนโดยเร ็ว อย ่า งช ้าไม ่เก ิน 15 ว ัน น ับแต่ว ันที่ ค ู ่ส ัญญา 

พ้นข้อผูกพันแล้ว  

3.7 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  
การตรวจรับพัสดุ เป็นขั้นตอนท่ีต่อจากการดำเนินการตามสัญญา ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบ

รูปรายการ ตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด มีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้  
1. เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ ทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุ

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  ตามสัญญาหรือข้อตกลง สำหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คำปรึกษา หรือส่งพัสดุน ั ้นไปทดลอง หรือตรวจสอบ ณ สถานที ่ของผู้ ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
นั้น ๆ ก็ได้ ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วย ทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
            2. ต้องตรวจรับในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและตรวจรับพัสดุให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว  

 3. สถานที่ตรวจรับคณะกรรมการจะต้องตรวจรับ ณ สถานที่ ดังนี้  
    1) ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุ  
    2) สถานที่ซ่ึงกำหนดไว้ในสัญญา  
    3) สถานที่อ่ืนที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
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4. ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุ เมื่อตรวจพัสดุแล้ว ปรากฏว่า  
    1) พัสดุที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง

และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็วที่สุด      
    2) พัสดุที่ส่งมอบถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด 

ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน ที่ถูกต้อง และให้รับพัสดุไว้ และ
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วัน
ทําการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ 
ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

    3) พัสดุที ่ประกอบกันเป ็นชุดหรือเป็นหน่วย ถ้าปรากฏว่าผู ้ขายส่งมอบสิ ่งของ  
ไม่ครบ โดยขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป ทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิ่งของนั้นได้โดยสมบูรณ์ ถือว่าผู้ขายยังไม่ได้ ส่ง
มอบสิ่งของ และกรรมการต้องรายงานความบกพร่องต่อผู้ซื้อ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วัน ทำการ นับ
ถัดจากวันตรวจพบ  

    4) พัสดุที่ส่งมอบถูกต้องไม่ครบจำนวนหรือหรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้อง ทั้งหมด 
หร ือพ ัสด ุท ี ่ประกอบก ันเป ็นช ุดหร ือเป ็นหน ่วย ซ ึ ่ งผ ู ้ขายส ่งมอบส ิ ่ งของไม ่ครบโดยขาดส ่วนใด  
ส่วนหนึ่งไปทำให้ผู ้ซื ้อไม่สามารถใช้สิ ่งของนั ้นได้โดยสมบูรณ์ โดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงาน  
ของรัฐ เพื ่อแจ้งให้ผู ้ขายหรือผู ้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั ้งนี ้ไม่ตัดสิทธิ์  
ของส่วนราชการทีจ่ะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น  

    5) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุให้ทำความเห็นแย้ง และให้ รายงานให้
ห ัวหน้าส ่วนราชการเพ ื ่อพิจารณาสั ่ งกา ร ถ ้าห ัวหน้าส ่วนราชการส ั ่ งการให ้ร ับพัสด ุน ั ้นไว ้ จ ึงทำ 
ใบตรวจรับและส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 

    6) จัดทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือ ผู้รับ
จ ้าง 1  ฉบ ับ และเจ ้าหน ้าท ี ่พ ัสด ุ  1 ฉบ ับ เพ ื ่อดำ เน ินการเบ ิกจ ่ายเง ินตามระเบ ียบว ่าด ้วยการ  
เบิกจ่ายเงินจากคลัง  

    7) ส่งมอบพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ  
    8) รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  

4. การบริหารสัญญา ในการบริหารสัญญา เมื่อจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว งานพัสดุจะส่ง
สำเนาสัญญาหรือ ใบสั่งจ้าง ให้ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วแต่กรณี เพ่ือดำเนินการการ
สัญญา ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับต่อไป ซึ่งการบริหารสัญญา และติดตามผลการดำเนินการ ให้
เป็นไปตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ มีส่วนที่ต้องพิจารณา ดังนี้  

4.1 การแก้ไขสัญญา  
โดยหลักแล้วสัญญาหรือข้อตกลงที ่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี ่ยนแปลงไม่ได้  เว้นแต่  

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 
1) เป็นการแก้ไขตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  
2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียประโยชน์  
3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ  
4) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง     
 
 



~ 84 ~ 
 

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์ หรือไม่
รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ การแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความ
จำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลา ส่งมอบ หรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อม
กันไป   

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เมื่อรวมวงเงินตามสัญญา หรือ
ข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวม ดังกล่าว เป็นผู้อนุมัติการ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย  
        ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ สั่งจ้าง
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ  

    4.2 การคิดค่าปรับตามสัญญา  
        ค่าปรับ หมายความว่า เป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องพิสูจน์ ความ
เสียหาย ส่วนค่าเสียหาย หมายความว่า เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญา เมื่อมีความเสียหาย เกิดขึ้นแล้วต้อง
พิสูจน์ความเสียหาย  

    4.3 การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา  
        1) การซื้อ/จ้าง ไม่ต้องการผลสำเร็จพร้อมกัน กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัว 
ระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  
        2) การจ้างซึ ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั ้งหมดพร้อมกัน กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน  
เป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้าง (ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท)  
        3) งานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการจราจร กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.25 
ของราคางานจ้าง  

    4.4 การคิดค่าปรับตามสัญญา  
        1) เมื่อครบกำหนดสัญญา/ข้อตกลง ยังไม่มีการส่งมอบต้องแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา  
        2) เมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ (ส่งมอบของ/งานจ้าง) ให้แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับใน
ขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย  

    4.5 การนับวันปรับ   
ให้นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา/ข้อตกลง จนถึงวันที่ ผู ้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบ

สิ่งของถูกต้องครบถ้วน  หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา/ข้อตกลง  (หักด้วย ระยะเวลาที่คณะกรรมการ  
ตรวจรับใช้ไปในการตรวจรับออกจากจำนวนวันที่ต้องถูกปรับด้วย)  

                     4.6 การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา อำนาจอนุมัติอยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  
        1) เหตุเกิดจากความผิด ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ  
       2) เหตุสุดวิสัย  
        3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  
        4) เหตุอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
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      กรณีนี้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้ สิ้นสุดลง 
หากไม่แจ้งตามที่กำหนด จะยกมากล่าวอ้างเพ่ือขอลด หรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลามิได้ เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด
จากความผิด ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ หน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้ ว
ตั้งแต่ต้น  โดยพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง  

      การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา  
        1. การพิจารณางดหรือลดค่าปรับ จะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ในเวลาที่ล่วงเลย กำหนด
ระยะเวลาของสัญญาหรือข้อตกลงไปแล้ว และเป็นกรณีที่มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว  
        2. การพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งจะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้
ก่อนที่จะครบกำหนดสัญญา และค่าปรับยังไม่เกิด  

4.7 การบอกเลิก/ตกลงเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  
        เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา  
        1) เหตุที่กฎหมายกำหนด  
        2) มีเหตุเชื่อได้ว่า ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด   
        3) เหตุอ่ืนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ หรือในสัญญาหรือข้อตกลง  
        4) เหตุอื่นตามท่ีระเบียบรัฐมนตรีกำหนด  (ค่าปรับเกินร้อยละ 10)  

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณา ได้เฉพาะใน
กรณีท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือ เพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐ ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป  
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หน่วยงานของรัฐ 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) 
(ข) และระเบียบ ข้อ 79 หรือกฎกระทรวง หนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 ส.ค. 
2560 ยกเว้นไม่ต้องลงในระบบ e-GP และให้ใช้แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกับระบบ e-GP 

 
 

 
 

 
  

 
 

   

 

เห็นชอบ 
 
 
 
 

 
 
2.1 ซื ้อ/จ้าง มิใช่งานก่อสร้าง ข้อ 21 วรรค
หนึ่ง เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก./
จะให้เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำร่าง
ขอบเขตของงาน หร ือสเปค และกำหนด
หล ักเกณฑ์พ ิจารณาค ัดเล ือก (แบบฟอร์ม 
3,4,5 หน ่วยงานกำหนด) เสนอห ัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ พิจารณา
เห็นชอบ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
 
2.2 จ้างก่อสร้าง ข้อ 21 วรรคสาม 
- เจ้าหน้าท่ีจัดทำบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก./จะให้เจ้าหน้าที/่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายงานก่อสรา้ง 
- เจ้าหน้าท่ีจัดทำบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก. จัดทำราคากลาง 
(ตามประกาศ คกก. ราคากลาง) และขึ้นทะเบยีน
ผู้ประกอบการ ลว.19 ต.ค 60 และพ.ร.บ. มาตรา 4 
(แบบฟอร์ม 6,7,8 ตามหน่วยงานกำหนด) เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาเห็นชอบ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
3.1 รายงานขอซื้อขอจ้าง (แบบฟอร์ม 24 ระบบ e-GP) ข้อ 22  
3.2 คำสั่งแต่งตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน(ถ้ามี) (กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท 
แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ (แบบฟอร์ม 25 e-GP)  
3.3 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (แบบฟอร์ม 12 กระทรวงกำหนด) 
      ** ระบุเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ 21 
          1) หลักเกณฑ์ราคา 
          2) หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 

ตรวจสอบแหล่งเงินท่ีหน่วยงานไดร้ับจัดสรรด้วยเงินงบประมาณ/ 
เงินบำรุง/ เงิน UC/ งบพัฒนาจังหวัด 

 
 
 

จัดทำร่างขอบเขตของงาน / สเปค/ แบบรูปรายงานงานก่อสร้าง 

ไม่เห็นชอบ 

1 

2 

3 

4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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จนท.เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง (ใบเสนอราคา) 

จนท.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั ่งซื ้อสั ่งจ้าง 
แบบฟอร์ม 26 ระบบ e-GP ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบฟอร์ม 
27 ระบบ e-GP ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ (ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
และลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 
 

ไม่เห็นชอบ 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ 
8.1 ประกาศผู้ชนะ เผยแพร่ 3 ช่องทาง 
 (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
 (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ(เว็บไซต์หน่วยงาน) 
 (3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
8.2 ลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/บันทึกข้อตกลง/สัญญา (กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท จะไม่ทำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น) แบบฟอร์ม 28 
ระบบ e-GP 
 

 
 

5 

6 

7 

8 

เห็นชอบ 
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คกก. ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับตาม
แบบฟอร์ม 22 ใบสั่งซื้อสั่งจ่าย (ศึกษา

ขั้นตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่าง ๆ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ้นสุด 

10 

11 

12 

13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนท. ส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ผู้ประกอบการโดยตรงเพ่ือส่งมอบพัสดุ 
 
 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จนท. ลงทะเบียน/ลงบัญชี และรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจ
รับพัสดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจเพื่อทราบ ข้อ 
175 (4) หรือข้อ 176 (6) ตามแบบฟอร์มที่ 23 หน่วยงานกำหนด 
และนำหลักฐานส่งการเงิน 

 

จัดทำบันทึก รายงานผลการพิจารณา (เมื่อโครงการสิ้นสุด) ตามระเบียบ ข้อ 16 ในระบบ e-GP 
 
 

เจ้าหน้าที ่(พัสดุ) ส่งเอกสารให้กับงานการเงินเบิกจ่าย แบบฟอร์มที่ 23.1 ระบบ e-GP 
 
 

9 
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หน่วยงานของรัฐ 

ตรวจสอบแหล่งเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรด้วยเงิน 
งบประมาณ/แผนเงินบำรุง/เงินuc/งบพัฒนาจังหวัด 

1 

1.จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค ของทุกปีสาง สตง. 
อย่างช้าภายใน 31 ต.ค. ของทุกปี 
 - ครุภัณฑ์ ที่มีราคา 1 แสนบาท 

 - สิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน 1 ล้านบาท (แบบฟอร์ม 1 หน่วยกำหนด) 
2.กรณีมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายละเอียด/ระยะเวลาในแผนแจ้ง 
สตง. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับอนุญาตแก้ไข 
3.รายงานผลการจัดซื้อ/จ้างตามแผนให้ สตง. ทราบทุกไตรมาสภายใน 30 วัน 
(ตามประกาศ คกก.ตรวจแผ่นดิน พ.ศ.2546) 

 
 

2 

3 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบ ข้อ 79 /กฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

จัดทำร่างขอบเขตของงาน / สเปค / แบบรูปรายงานงานก่อสร้าง 

3.1 ซื้อ/จ้าง มิใช่งานก่อสร้างข้อ21 วรรคหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก./จะให้
เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำร่างขอบเขตของ
งานหรือสเปค และกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือก (แบบฟอร์ม3,4,5 หน่วยงานของรัฐ/
ผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาเห็นชอบ ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่) 

3.2 จ้างก่อสร้างข้อ 21 วรรคสาม 
      - เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก./จะ
ให้เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง 
       - เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก. 
จัดทำราคากลาง (ตามประกาศ คกก. ราคากลาง)
และข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ ลว.19 ต.ค.60 และ 
พ.ร.บ. มาตรา 4 (แบบฟอร์ม 6,7,8 ตามหน่วยงาน
กำหนด) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มอบ
อำนาจ พิจารณาเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่       
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4 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีจัดทำบันทึกเสนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 1 ) 
  4.1 รายงานขอซื้อจ้างขอจ้าง (แบบฟอร์ม 24 จากระบบ e-GP) ข้อ 22 
  4.2 คำสั่งแต่งตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) (กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท แต่งตั้ง บุคคลหนึ่งบุคคล
ใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุกไ็ด้) (แบบฟอร์ม 25 ระบบ e-GP) (ในระบบ e-GP  พิมพ์คกก./ ผู้ตรวจรับในรายงานขอซื้อ
ขอจ้างก็ได้) 
4.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช ต้องเผยแพร่ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันท่ีผู้มีอำนาจได้ อนุมัติรายงานขอ
ซื้อขอจ้าง (แบบฟอร์ม 11 ) 
4.4 แบบแสดงความบริสุทธ์ิใจ (แบบฟอร์ม 12 กระทรวงกำหนด) 
      ** ระบุเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ ข้อ 21 

1) หลักเกณฑ์ราคา 

2) หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 

 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5 ไม่เห็นชอบ 

จนท.เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง (ใบเสนอราคา) (e-GP ขั้นตอนที่ 2-3 ) 6 

เห็นชอบ 

จนท.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์ม 26  
จากระบบ e-GP ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบฟอร์ม 27 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) (e-GP ขั้นตอนที่ 4 ) 
 

7 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและลงนามประกาศ  
ผู้ชนะการเสนอราคา (e-GP ขั้นตอนที่ 4 ) 

8 

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ 
1. ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP เผยแพร่ 3 ช่องทาง (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 5-

7 ) 
(1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  (e-GP) 
(2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
(3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  

2. ลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/บันทึกข้อตกลง/สัญญา (กรณวีงเงินไม่เกิน 1 แสน
บาท จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ตอ่กันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการ
จัดซื้อจัดจ้างนั้น) (แบบฟอร์ม 28 จากระบบ e-GP) 

9 
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10 

 
 
 
 
 

 

 
                          คกก. ตรวจรับพัสด/ุผูต้รวจรับพัสดุ (แบบฟอร์ม 22 

จากระบบ e-GP) ตรวจรับตามใบสั่งซื้อสั่งจาก (e-GP) ขัน้ตอนที่ 8 
                                                (ศึกษาข้ันตอนการบริหารสญัญาในกรณีต่าง ๆ) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จนท.ส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ผู้ประกอบการโดยตรงเพ่ือส่งมอบพัสดุ 

11 

จนท. ลงทะเบียน/ลงบัญชี และรายงานผลการตรวจรับ จากระบบ e-GP ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับ
พัสดุเสนอหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ เพ่ือทราบข้อ 175  (4) และหรือ 
176 (6)  (แบบฟอร์มที่ 23 หน่วยงานกำหนด) และนำหลักฐานส่งการเงิน 

จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา (เม่ือโครงการสิ้นสุด) ตามระเบียบ 
ข้อ 16 ในระบบ e-GP 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งเอกสารให้กับงานการเบิกจ่าย 
(แบบฟอร์มที่ 23.1 ระบบ e-GP) 

สิ้นสุด 

12 

13 

14 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกต้อง 



~ 92 ~ 
 

                         บันทึกข้อความ                 แบบฟอร์ม 3 

                (หน่วยงานกำหนด) 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล         กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โทร                           
ที ่                                 วันที ่                                       
เรื่อง  เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อ/จ้าง             
โดยวิธี            

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………. 
 ๑. เรื่องเดิม 
  ด้วยโรงพยาบาล……………..มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธี………..เพื่อใช้
ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาล จัดซื้อด้วยเงิน……………..โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ รายการ จำนวน  
(หน่วยนับ) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวมประมาณ 
(บาท) 

     
     
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
 
 2. ข้อระเบียบ 
  2.1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอด้วย และข้อ 21 วรรคสี่ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการจาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม 
  2.2 ตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. กำหนด ตามมาตรา 103/7 และ 103/8 โดยให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
กว่าหนึ่งแสนบาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม 
  2.3 ตามคำสั่งจังหวัด…………ที่……… ลงวันที่………. ผู้ว่าราชการจังหวัด………… ได้
มอบอำนาจให้ (ผู้อำนวยการ รพ./สสจ./รพช.) ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน……..บาท 
 3. ข้อพิจารณา 
  ในการนี้ โรงพยาบาล………จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง……………………..โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
  1. (นาย/นาง/นางสาว/……………………….)  ประธานกรรมการ 
  2. (นาย/นาง/นางสาว/……………………….)  กรรมการ 
  3. (นาย/นาง/นางสาว/……………………….)  กรรมการ 
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 4. ข้อเสนอ 
  จึงเร ียนมาเพื ่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในคำสั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง…………..ซึ่งเสนอมาพร้อมนี้ 
 
 
        (………………………………………) 
              ตำแหน่ง………………………………….. 
         เจ้าหน้าที่ 
 
 
   
        (………………………………………) 
              ตำแหน่ง………………………………….. 
              หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
 

        
               (……………………………………..) 
       หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ 
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                                                แบบฟอร์ม ๔ 
                   (หน่วยงานกำหนด) 

 

 
คำสั่งจังหวัด……………………… 
 ที…่……………….. 
……………………………………………… 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
       จัดซื้อจัดจ้าง…………………………………………………………………………………      

  ด้วยจังหวัด…………..…….……จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง……………………....………………………โดย
วิธี……………………………………เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ของโรงพยาบาล…………………………….จัดซื้อ
ด้วยเงิน……… 
มีรายการดังต่อไปนี้   

ลำดับที่ รายการ 
จำนวนประมาณ 

(หน่วยนับ) 
   
   

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 21 จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จัดซื้อ…………………จำนวน…………….เครื่อง/ชุด ดังกล่าว เพื่อดำเนินการดังนี้ 
  คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
  ๑. (นาย/นาง/นางสาว…………………..…..)   ประธานกรรมการ 
  ๒. (นาย/นาง/นางสาว…………………..…..)    กรรมการ 
  3. (นาย/นาง/นางสาว…………………..…..)    กรรมการ 
  ให ้คณะกรรมการฯ ม ีหน ้าท ี ่ กำหนดรายละเอ ียดค ุณล ักษณะเฉพาะและราคา
กลาง…………………ที่จะดำเนินการซื้อ/จ้างต่อไป 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      คำสั่ง ณ วันที่………………………………….. 
        (……………….………………………..) 
          หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ 
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บันทึกข้อความ                แบบฟอร์ม ๕ 
(หน่วยงานกำหนด)           

ส่วนราชการ  โรงพยาบาล           กลุ่มงานพัสดุ  โทร            
ที ่                                 วันที่                                        
เรื่อง  รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง            

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………. 
 1. เรื่องเดิม 
  ตามคำสั่งจังหวัด……….ที่………ลงวันที่……………ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้
เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง…….จำนวน……เครื่อง (หน่วยนับ) 
ราคาเครื่องละ…….บาท (ราคาต่อหน่วย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น….บาท (……) เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของ
โรงพยาบาล……..จัดซื้อด้วยเงิน…………นั้น 
 2. ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง การจัดซื้อ……..จำนวน…..เครื่อง (หน่วยนับ) ดังกล่าวแล้ว ปรากฏผล ดังนี้ 
  2.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน…แผ่น 
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
  2.2 ราคากลาง……..จำนวน….เครื่อง ราคาเครื่องละ…..บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น…..
บาท (………………..) 
  2.3 โดยใช้ราคากลางจาก (สน.งบประมาณ/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากท้องตลาด/
ราคาหลังสุด 2 ปีงบประมาณ) 
 ตัวอย่าง กรณีท่ี 1 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณกำหนด เดือน….ปี พ.ศ….. 
       กรณีท่ี 2 กรณีสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 ราย (ให้ระบุรายชื่อผู้ขายด้วย) 
      กรณีท ี ่  3 กรณีใช ้ราคาในการจัดซ ื ้อคร ั ้งหลังภายในระยะเวลาไม่เก ิน 2 
ปีงบประมาณ โดยใช้ราคาในการจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ เป็นราคากลางใน
การจัดซื้อครั้งนี้ ตามสัญญาซื้อขายเลขที…่.ลงวันที่……หรือตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง…. เลขที…่..ลงวันที่……. 
 3. ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของ……จำนวน…..เครื่องดังกล่าว เพ่ือใช้ในการดำเนินการจะซื้อ/จ้างในครั้งนี้ 

    ลงชื่อ……………………….ประธานกรรมการ   
       (……………………………………….)  
    ตำแหน่ง……………………………….. 

 ลงชื่อ……………………….กรรมการ           ลงชื่อ……………………….กรรมการ 
(……………………………………….)    (……………………………………….) 
ตำแหน่ง………………………………..    ตำแหน่ง……………………………….. 
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เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด……………….. 
             เพื ่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง……………………..
จำนวน………เครื ่อง……..บาท รวมเป็นเงินทั ้งสิ ้น……..บาท (………………..) ตามที ่คณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางได้พิจารณา เสนอเพื่อใช้เป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในครั้งนี ้
 
        
        (………………………………………..) 
                ตำแหน่ง……………………………….. 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
                  ……………………………………. 
         (………………………….…..……) 
         หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ 
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แบบ บก.06 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. ........... 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ............................................................................................. ................... 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .................................................................... บาท  

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ....................................................... 
    เป็นเงิน .......................................................................................................... บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ........................................................................................ บาท  

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 .......................................................................................................................... ........................... 
    5.2 ............................................................................................... ......................................................  
    5.3 ......................................................................................................................... ............................ 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
    6.1 ......................................................................................................................... ............................       
    6.2 .................................................................... .................................................................................   
    6.3 ......................................................................................................................... ............................  
    6.4 .................................................................................................................................. ...................  
    6.5 ......................................................................................................................... ............................  
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บันทึกข้อความ                 แบบฟอร์ม ๒4 
              (ระบบe-GP) 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล         กลุ่มงานพัสดุ  โทร                           
ที ่                                 วันที ่                                       
เรื่อง  รายงานขอซื้อขอจ้าง            
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ด้วย โรงพยาบาล……………………มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จ้าง……………………………………โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. เหตุผลความจำเป็น 

 เนื่องจากพัสดุไม่มีใช้ ไม่เพียงพอกับการใช้ หรือทดแทนของเดิมท่ีชำรุด 

 2. รายละเอียดของพัสดุ 
 …………………………………………………………………… 

 3. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง 
 ………………………………………………………………….. 

 4. วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง 
 …………………………………………………………………… 

 5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน…..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 …………………………………………………. 
 6. วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อ 
 ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้างหรือ
ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 8. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 8.1 ………………………………….ตำแหน่ง………………………………………….ประธานกรรมการ 

8.2 ………………………………….ตำแหน่ง………………………………………….กรรมการ 
8.3 ………………………………….ตำแหน่ง………………………………………….กรรมการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
 1. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างจำนวน…..รายการ ภายในวงเงิน……………บาท 
 2. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
 
       (………………………………….) 
        เจ้าหน้าที่ 
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เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด……………….. 
     ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติตามท่ีเจ้าหน้าที่เสนอ 
(ลงชื่อ)…………………………………….     อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 
ตำแหน่ง………………………………….     รับพัสดุตามเสนอ 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่      (ลงชื่อ)………………………………………….. 
             หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ 
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แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท) 

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสด ุ

----------------------------------- 
 

ข้าพเจ้า...................................................................................... .......... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า...................................................................................... .......... (เจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า...................................................................................... .......... (ผู้ตรวจรับพัสดุ) 

 
 ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที ่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู ้ขาย ผู ้รับจ้าง ผู ้เสนองาน หรือผู ้ชนะประมูล หรือผู้มี  
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี ่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม .................................................................  
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ลงนาม .................................................................  
(เจ้าหน้าที่) 

ลงนาม .................................................................  
(ผู้ตรวจรับพัสดุ) 
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                                                                                               แบบฟอร์ม 12 
          (กระทรวงกำหนด) 

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
-------------------------------------------------------- 

 ข้าพเจ้า……………………………………..……………….(หัวหน้าเจา้หน้าที่) 
 ข้าพเจ้า………………………………………………………(เจ้าหน้าที่) 
 ข้าพเจ้า………………………………………………………(ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 
 ข้าพเจ้า………………………………………………………(กรรมการตรวจรับพัสดุ)   
 ข้าพเจ้า………………………………………………………(กรรมการตรวจรับพัสดุ)  
 

 ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม หรือผลประโยชน์ใด 
ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก 
ด้วยความโปร่งใส่ สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามท่ีระบุไว้ใน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. 2560 
 หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้
ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 
 
ลงนาม…………………………………….    ลงนาม…………………………………………….. 
 (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)            (เจ้าหน้าที่) 
ลงนาม…………………………………….    ลงนาม…………………………………………….. 
  (ประธานคณะกรรมการตรวจรับ)       (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
ลงนาม……………………………………………..           

(กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
 
 
หมายเหตุ หากเพ่ิมเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ นี้ได้โดยอนุโลม 
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                                                                                             แบบฟอร์ม ๒5 

        (ระบบ e-GP) 
 

คำสั่งจังหวัด………………… 
ที…่………/………… 

             เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซื้อ/จ้าง……………..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
……………………………………… 

  ด้วยจังหวัด……………..มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง……………………….โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและ
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ/จ้าง…….โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
      1. ……………………………………… ตำแหน่ง…………………………ประธานกรรมการฯ 
      2. ……………………………………… ตำแหน่ง…………………………กรรมการ 
      3. ……………………………………… ตำแหน่ง…………………………กรรมการ 
      อำนาจและหน้าที่ตรวจรับพัสดุ 
  2. ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) 
      อำนาจหน้าที่ ควบคุมงาน 
  ดำเนินการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามข้อ 175 แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยรายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่องการส่งมอบงาน ถ้ามีเหตุที่
ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป (เพิ่มจากระบบ e-GP) 
 
       สั่ง ณ วันที่……………………………………………. 
 
 
        (…………………………………………….) 
           หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 103 ~ 
 

 

บันทึกข้อความ                 แบบฟอร์ม ๒6 
               (ระบบ e-GP) 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล         กลุ่มงานพัสดุ  โทร                              
ที ่                                 วันที ่                                       
เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง            

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………. 

 ขอรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ/จ้าง………………………โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้ 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* 

……………………………………….. บริษัท…………………. ……………………… ……………………………………………… 

รวม …………………………………………….. 
 * ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการย ื ่นข ้อเสนอคร ั ้ งน ี ้  จะพิจารณาต ัดส ินโดยใช ้หล ักเกณฑ์ราคา 
โรงพยาบาล……………..พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติให้จัดซื้อ/จ้าง จำนวน..รายการจากผู้เสนอราคาดังกล่าวด้วยจะเป็นพระคุณ 
 
       (ลงชื่อ)………………………………………… 
       ตำแหน่ง………………………………………. 
        เจ้าหน้าที่ 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด……….. 
 พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
 1. อนุมัติให้จัดซื้อ/จ้าง จำนวน…..รายการ จากบริษัทฯ ดังกล่าว 
 2. ลงนามในประกาศจังหวัด………...ตามท่ีเจ้าหน้าที่เสนอด้วย  
จะเป็นพระคุณ 
 
(………………………………..) 
ตำแหน่ง……………………..      ทราบและอนุมัติตามเสนอ 
   หัวหน้าเจ้าหน้าที่      (ลงชื่อ)……………………………….. 
         หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ 
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                                                                  แบบฟอร์ม 27 

(ระบบ e-GP) 
 
    ประกาศจังหวัด…………………………….. 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ…………………โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
        …………………………………………………………………. 
  ตามที ่จ ังหวัด……………….……………ได้ม ีโครงการ ซื ้อ………………………………..……..โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น 
  วัสดุ………………………………….จำนวน…………………….รายการ ผู ้ได้ร ับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัท……………………..จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น………………..บาท (………………….) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
      ประกาศ ณ วันที่………………………………….. 
 
 
        (……………………………………..) 
          หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ 
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                                                                             แบบฟอร์ม 28 
            (ระบบ e-GP) 
 
 
         ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท…………………………..     ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขท่ี…………… 
ที่อยู่…………………………………………………..     วันท่ี………………………………….. 
โทรศัพท…์………………………………………….     ส่วนราชการ……………………….. 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี……………………….     ที่อยู่………………………………….. 
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร…………………..     โทรศัพท…์…………………………. 
ช่ือบัญช…ี………………………………………….. 
ธนาคาร……………………………………………. 

ตามที่ บริษัท………..ได้เสนอราคาไว้ต่อจังหวัด…………..ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี ้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 

      

      

 

(……………………………………………..) 

รวมเป็นเงิน  

ภาษีมูลคา่เพิ่ม  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  

การสั่งซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
1. กำหนดส่งมอบภายใน….... วันทำการ นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที…่………………. 
3. สถานท่ีส่งมอบ………………………………. 
4. สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสิ่งของ ที่ยังไม่ได้รับมอบ
แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.00 บาท 
6. ส่วนราชการสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ ผู้รับจ้าง
จะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 
7. กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่
บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างจะได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ กรณีผู้รั บจ้างไปจ้างช่วงงานแต่
บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของ
วงเงินของงานจ้างที่จ้างช่วงตามสัญญา ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
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หมายเหตุ :  
1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย 
2. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ…………..รายการจัดซื้อ/จ้าง จำนวน…….โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ
จังหวัด……………… (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) วันท่ี………………………… 
 
 
       (ลงช่ือ)………………………………..ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
       (………………………………………………..) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
 
 
     

(ลงช่ือ)………………………………….ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
    (………………………………………………..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขท่ีโครงการ……………………………….. 
เลขคุมสัญญา…………………………………  
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บันทึกข้อความ                แบบฟอร์ม 29 
         (ระบบ e-GP) 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาล         กลุ่มงานพัสดุ โทร              
ที ่                                 วันที่                                          
เรื่อง  รายงานขอซื้อขอจ้าง            

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………. 
 ด้วย โรงพยาบาล……………………………มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จ้าง…………………………………………..
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. เหตุผลความจำเป็น 
     เนื่องจากพัสดุไม่มีใช้ ไม่เพียงพอกับการใช้ หรือทดแทนของเดิมท่ีชำรุด 
 2. รายละเอียดของพัสดุ 
    ……………………………………………………………………….. 
 3. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง 
    ………………………………………………………………………… 
 4. วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง 
    ……………………………………………………………………….. 
 5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 6. วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อ 
     ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้างหรือ
ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
     การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 8. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  
     8.1 คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  (1) ………………………………………… ตำแหน่ง…………………………….. ประธานกรรมการ 
  (2) ………………………………………… ตำแหน่ง…………………………….. กรรมการ 
  (3) ………………………………………… ตำแหน่ง…………………………….. กรรมการ 
     8.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  (1) ………………………………………… ตำแหน่ง…………………………….. ประธานกรรมการ 
  (2) ………………………………………… ตำแหน่ง…………………………….. กรรมการ 
  (3) ………………………………………… ตำแหน่ง…………………………….. กรรมการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
 (1) อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง จำนวน…..รายการ ภายในวงเงิน……..บาท 
 (2) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
        (………………………………………….) 
         เจ้าหน้าที่ 
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เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด………………………. 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ 
(ลงชื่อ)…………………………………………………….. 
ตำแหน่ง………………………………………………….. 
     หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

  (ลงชื่อ)…………………………………………. 
        หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ 

 

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 109 ~ 
 

                แบบฟอร์ม 30 
    (ระบบ e-GP) 
 

คำสั่งจังหวัด………………… 
ที…่…………………… 

             เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ด้วยจังหวัด…………………มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง……………….โดยวธิีเฉพาะเจาะจงและ
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับ
การซื้อ/จ้าง…………………………………. ดังนี ้
  1. คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      1. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..ประธานกรรมการ 
      2. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ 
      3. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ 
      อำนาจและหน้าที่ พิจารณาผล 
  2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
      1. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..ประธานกรรมการ 
      2. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ 
      3. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ 
      อำนาจและหน้าที่ตรวจรับพัสดุ 
  3. ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) 
      อำนาจและหน้าที่ ควบคุมงาน 
 ดำเนินการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามข้อ 175 แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยรายงานผลการพิจารณา
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำหาร นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่องการส่งมอบงาน ถ้ามีเหตุที่ทำให้กา
รายงานล่าช่า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป (เพิ่มจากระบบ e-GP) 
      สั่ง ณ วันที่………………………………………………. 
       

   (……………………………………………….) 
      หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ 
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                                                                                                  แบบฟอร์ม 22 
          (ระบบ e-GP) 

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วันที่…………………………… 

 ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อเลขที่………………ลงวันที่…………………โรงพยาบาล…………………..ได้ตกลง ซื้อ กับ
บริษัท/หจก./ร้าน……………………..….สำหรับโครงการ สอบราคาซื้อ………………...จำนวน…………เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น……………..บาท (………….) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุแล้ว 
ผลปรากฏว่า 
   
  ผลการตรวจรับ 
       ถูกต้อง 
    ครบถ้วนตามสัญญา 
    ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 
       ไม่ถูกต้อง 
    มีค่าปรับ 
    ไม่มีค่าปรับ 
 
      (ลงชื่อ)………………………………………ประธานกรรมการฯ 
       (……………………………………) 

(ลงชื่อ)………………………………………กรรมการ 
       (……………………………………) 

(ลงชื่อ)………………………………………กรรมการ 
       (……………………………………) 
หมายเหตุ : เลขที่โครงการ……………. 
     เลขที่สัญญา……………… 
     เลขคุมตรวจรับ………… 
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บันทึกข้อความ                 แบบฟอร์ม ๒3 
          (หน่วยงานกำหนด) 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล         กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โทร                           
ที ่                                 วันที ่                                       
เรื่อง  รายงานการตรวจรับพัสดุ            

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………. 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่จังหวัด……..ได้ทำสัญญาซื้อขาย….. จำนวน…… เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น……..บาท (………..) ตาม
สัญญาเลขที่…………..ลงวันที่…………….กับบริษัท………………..โดยครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่………………. 
(….วัน) ด้วยเงิน…….(งบประมาณ/เงินบำรุง/งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ………………..นั้น 

 ข้อเท็จจริง 
 บริษัท………..ได้ส ่งมอบส่งของเมื ่อว ันที่……………..และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจร ับใน
วันที่…………..ผลปรากฏคือผู้ขายส่งมอบสิ่งของ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายเห็นควรเบิกจ่ายเงิน 
จำนวน……………… บาท (…………..) ให้แก่ผู้ขายต่อไป 

 ข้อระเบียบและกฎหมาย 
 1. พระราชบ ัญญ ัต ิการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ างและการบร ิหารภาคร ัฐ พ .ศ . 2560 และระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

 2. คำสั่งจังหวัด…………..ที่………………ลงวันที่…………………..ผู้ว่าราชการจังหวัด……………………………
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล……………………..ในการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันเกี่ยวกับ “การพัสดุ” การ
สั่งซื้อ สั่งจ้างทุกวิธี ยกเว้นวิธีคัดเลือกในวงเงินครั้งละไม่เกิน………บาท 

 ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

         (…………………………………..) 

    (……………………………..)      ตำแหน่ง ………………………..
 ตำแหน่ง ………………………..      เจ้าหน้าที ่
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

(…………………………………..) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ 
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บันทึกข้อความ                 แบบฟอร์ม ๒3.1 
          (ระบบe-GP) 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล         กลุ่มงานพัสดุ  โทร                           
ที ่                                 วันที ่                                       
เรื่อง  ส่งเบิกเงิน          

เรียน  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

 ฝ่ายพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย ตามที่โรงพยาบาล………ได้ซื้อหรือจ้าง……โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับ……..เป็นเงินทั้งสิ้น………บาท (……..) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
หนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง/สัญญาเลขท่ี…….ลงวันที่………..นั้น 

 คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป 

          

รหัสผู้ขาย……………………………… 
เลขที่ใบ P/O 
เลขที่เอกสารรับพัสดุ    

   

        (……………………………..)  
            ตำแหน่ง…………………………… 
           หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 113 ~ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อ (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) 

1. บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจากฝ่าย (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าฝ่าย) 
2. สำเนาแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
3. บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามระเบียบข้อ 21 
4. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุพร้อมทั้งขออนุมัติใช้ร่าง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนด 
5. ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ ตามแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ

ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ 
6. รายงานขอซื้อ ตามระเบียบข้อ 22 (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
7. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ลงนามครบถ้วน) 
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
9. รายงานผลการพิจารณา (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
10. ใบเสนอราคาของผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
11. สัญญา/ใบสั่งซื้อ/บันทึกข้อตกลง แสดงรายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ของพัสดุแต่ละรายการ ระบุ 

  วันครบกำหนดส่งมอบ มีลายมือชื่อผู้รับใบสั่งซื้อพร้อมลงวันที่กำกับ 
12. บันทึกรายงานผลการตรวจรับ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) ตามระเบียบข้อ 175 
13. ใบตรวจรับ แสดงผลการตรวจรับของคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ระบุเลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ทำการ 

   ตรวจรับ และคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับบันทึกผลการตรวจรับและลงลายมือชื่อเรียบร้อย 
14. ใบส่งของ ระบุวันที่ รายละเอียด รายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ตรงกับสัญญา/ใบสั่งซื้อ ผู้รับ ผู้ส่งสินค้า  

   ลงลายมือชื่อพร้อมระบุวันที่ให้ครบถ้วน 
15. บันทึกข้อความส่งเบิกเงิน 
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เอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อ (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน เกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท) 

1. บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจากฝ่าย (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าฝ่าย) 
2. สำเนาแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
3. บันทึกขออนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการ/ผู ้รับผิดชอบกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามระเบียบข้อ 21 
4. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุพร้อมทั้งขออนุมัติใช้ร่าง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนด 
5. ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ ตามแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ

ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ 
6. รายงานขอซื้อ ตามระเบียบข้อ 22 (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าที่) **เอกสารจากระบบ e-GP  
7. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ลงนามครบถ้วน) 
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
9. รายงานผลการพิจารณา (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าที่) **เอกสารจากระบบ e-GP 
10. ใบเสนอราคาของผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
12. สัญญา/ใบสั่งซื้อ/บันทึกข้อตกลง แสดงรายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ของพัสดุแต่ละรายการ ระบ ุ

  วันครบกำหนดส่งมอบ มีลายมือชื่อผู้รับใบสั่งซื้อพร้อมลงวันที่กำกับ **เอกสารจากระบบ e-GP 
13. บันทึกรายงานผลการตรวจรับ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) ตามระเบียบข้อ 175 
14. ใบตรวจรับ แสดงผลการตรวจรับของคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ระบุเลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ  

  วันที่ทำการตรวจรับ และคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับบันทึกผลการตรวจรับและลงลายมือชื่อเรียบร้อย ** 
  เอกสารจากระบบ e-GP แสดงเลขท่ีโครงการ เลขท่ีคุมสัญญา เลขท่ีตรวจรับ 

15. ใบส่งของ ระบุวันที่ รายละเอียด รายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ตรงกับสัญญา/ใบสั่งซื้อ  
  ผู้รับ ผู้ส่งสินค้า ลงลายมือชื่อพร้อมระบุวันที่ให้ครบถ้วน 

16. บันทึกข้อความส่งเบิกเงิน 
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เอกสารหลักฐานประกอบการจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) 

1. บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างจากฝ่าย (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าฝ่าย) 
2. สำเนาแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
3. บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามระเบียบข้อ 21 
4. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุพร้อมทั้งขออนุมัติใช้ร่าง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนด 
5. แบบรูป หรือรายละเอียดงานจ้าง 
6. ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ ตามแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ

ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ 
7. รายงานขอจ้าง ตามระเบียบข้อ 22 (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าที่) **เอกสารจากระบบ e-GP 
8. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ลงนามครบถ้วน) 
9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
10. รายงานผลการพิจารณา (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าที่) **เอกสารจากระบบ e-GP 
11. ใบเสนอราคาของผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
12. สัญญา/ใบสั่งจ้าง/บันทึกข้อตกลง แสดงรายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ของพัสดุแต่ละรายการ ระบุ 
     วันครบกำหนดส่งมอบ มีลายมือชื่อผู้รับใบสั่งจ้างพร้อมลงวันที่กำกับ**เอกสารจากระบบ e-GP 
13. อากรแสตมป์ปิดสัญญา/ใบสั่งจ้าง/บันทึกข้อตกลง พร้อมขีดฆ่าให้เรียบร้อย 
14. บันทึกรายงานผลการตรวจรับ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) ตามระเบียบข้อ 175 
15. ใบตรวจรับ แสดงผลการตรวจรับของคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ระบุเลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ทำ

การตรวจรับ และคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับบันทึกผลการตรวจรับและลงลายมือชื่อเรียบร้อย **เอกสาร
จากระบบ e-GP แสดงเลขที่โครงการ เลขท่ีคุมสัญญา เลขที่ตรวจรับ  

16. ใบส่งมอบงานระบุวันที่ รายละเอียด รายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ตรงกับสัญญา/ใบสั่งจ้าง  
ผู้รับจ้าง ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 

17. บันทึกข้อความส่งเบิกเงิน 
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เอกสารหลักฐานประกอบการจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน  เกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท) 

1. บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างจากฝ่าย (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าฝ่าย) 
2. สำเนาแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
3. บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามระเบียบข้อ 21 
4. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุพร้อมทั้งขออนุมัติใช้ร่าง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนด 
5. แบบรูป หรือรายละเอียดงานจ้าง 
6. ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ ตามแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ

ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ 
7. รายงานขอจ้าง ตามระเบียบข้อ 22 (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
8. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ลงนามครบถ้วน) 
9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
10. รายงานผลการพิจารณา (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
11. ใบเสนอราคาของผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
13. สัญญา/ใบสั่งจ้าง/บันทึกข้อตกลง แสดงรายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ของพัสดุแต่ละรายการ ระบุวัน

ครบกำหนดส่งมอบ มีลายมือชื่อผู้รับใบ 
สั่งจ้างพร้อมลงวันที่กำกับ 

14. อากรแสตมป์ปิดสัญญา/ใบสั่งจ้าง/บันทึกข้อตกลง พร้อมขีดฆ่าให้เรียบร้อย 
15. บันทึกรายงานผลการตรวจรับ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) ตามระเบียบข้อ 175 
16. ใบตรวจรับ แสดงผลการตรวจรับของคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ระบุเลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ วันที่ทำ
การตรวจรับ และคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับบันทึกผลการตรวจรับและลงลายมือชื่อเรียบร้อย 
17. ใบส่งมอบงานระบุวันที่ รายละเอียด รายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ตรงกับสัญญา/ 
ใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้าง ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
18. บันทึกข้อความส่งเบิกเงิน 
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เอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 

1. บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจากฝ่าย (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าฝ่าย) 
2. สำเนาแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
3. บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามระเบียบข้อ 21 
4. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุพร้อมทั้งขออนุมัติใช้ร่าง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนด 
5. ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ ตามแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ

ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ 
6. รายงานขอซื้อ ตามระเบียบข้อ 22 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/179 

ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
7. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ลงนามครบถ้วน) 
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
9. รายงานผลการพิจารณา (ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
10. ใบสั่งจ่ายน้ำมัน ลงนามสั่งจ่ายโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุรายละเอียด วันที่ หมายเลขทะเบียนรถ  

  รายการ จำนวน ราคา  
11. บันทึกรายงานผลการตรวจรับ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) ตามระเบียบข้อ 175 
12. ใบส่งของ (Sale slip) ระบุวันที่ หมายเลขทะเบียน รายละเอียด รายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ตรงกับ 

   ใบสั่งจ่ายน้ำมัน ผู้รับ ผู้ขายน้ำมันเชื้อเพลิง ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
13. บันทึกข้อความส่งเบิกเงิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 

 



ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ร.ฎ.คชจ.เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2526  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 
พ.ร.ฎ.คชจ.เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2526 
พ.ร.ฎ.คชจ.เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 
พ.ร.ฎ.คชจ.เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528 
พ.ร.ฎ.คชจ.เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529 
พ.ร.ฎ.คชจ.เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2534 
พ.ร.ฎ.คชจ.เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541 
พ.ร.ฎ.คชจ.เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548 
พ.ร.ฎ.คชจ.เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
พ.ร.ฎ.คชจ.เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 
ร.กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 
ร.กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550 
ร.กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ ปี 2550 














