




1.  ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ   

ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้  

ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  (ข้อ 10) 



• (1) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาตา่งประเทศ หรือภาษามือ 

• (2) ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรอืเอกสาร 

• (3) ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือส ารวจข้อมูล เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บ
หรือส ารวจข้อมูล 

2.  ค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายได้ตามความ
จ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ในกรณีที่ผู้แปล หรือผู้จัดเก็บหรือผู้ส ำรวจข้อมูลเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของส่วน
รำชกำรนั้นที่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ มิให้ได้รับค่ำตอบแทน (ข้อ 11) 





(ตาม ว.96  ลงวันที่  16 กันยายน 2553  ก าหนด 27 รายการ  ดังนี)้ 

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย  ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความ 
จ าเป็น เหมาะสม  ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  



• ค่าใช้จ่ายในการเตรยีมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนือ่งกับการรับ
เสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  

1 

• ค่าจ้างเอกชนด าเนนิงานของส่วนราชการ  

2 

• ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานของส่วนราชการ 

3 



• ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุม่ทอง กรวยดอกไม้
พวงมาลัย ชอ่ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ  

• ค่าหรีด หรือพวงมาลา ส าหรับสักการะศพ ให้เบิกจ่าย ในนามของส่วนราชการเป็น
ส่วนรวม เฉพาะสักการะศพ ผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือ หรอืเป็นผู้เคยท าประโยชน์ 
ให้แก่ ประเทศหรือส่วนราชการจนเปน็ที่ประจักษ์ชัด  

4 



• ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล
ผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ
เกี่ยวมื้ออาหารและจ าเป็นต้องจัด ค่าเชา่ห้องประชุม คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น 

5 

• ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรอืบุคคลภายนอกเขา้ดูงาน
หรือเยี่ยมชมส่วนราชการ     หรอืกรณกีารตรวจเยี่ยม    หรือตรวจราชการตาม
ภารกิจปกติของบุคลากรภายในส่วนราชการ การแถลงข่าวของส่วนราชการ การ
มอบเงินหรือสิ่งของบริจาค 

6 



• ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือ ช ารุดเสียหายจากการ
ใช้งานปกติ 

• ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมิได้เกิดจากการเสื่อมสภาพ
หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ เมื่อส่วนราชการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ให้
ด าเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

7 

• ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามส่วนราชการเป็นส่วนรวม 

• ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้กรณีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หรือ
กรณีการเยี่ยมชมส่วนราชการในนามส่วนราชการเป็นส่วนรวม 

8 



• ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก
ส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับ
การยกย่องจากทางราชการ 

9 

• ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดท าเว็บไซต์ 

10 

• ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่า
บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ  กรณี ส่วน
ราชการสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ท า
ให้ไม่สามารถเดินทางได้   ทั้งน้ี ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทาง เป็นเหตุ 

11 



• ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามข้อ 18 (5) 

12 

• ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

13 

• ค่าใช้จ่ายในการใชส้ถานที่ชั่วคราวของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

14 

• ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ของส่วนราชการ 

15 



• ค่าบริการ หรือคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ
น าโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการก าจัดเชื้อโรคหรือเชือ้รา ตามส่วน
ราชการหรือบ้านพกัที่ทางราชการจัดไว้ให้ 

16 

• ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารส าหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อน ของสถานบริการ
ของส่วนราชการ หรือส าหรับผู้ถูกควบคุม  คุมขัง กักขงั คุมความประพฤติ หรือผู้ที่
ถูกใช้มาตรการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพซึ่งต้องหาว่ากระท า
ความผิด  หรืออาหาร นม อาหารเสริม ส าหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ของทาง
ราชการ หรือหน่วยงานของทางราชการ 

17 



• ค่าใช้จ่ายในการเปน็สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์  
หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม 

18 

• ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของส่วนราชการ ค่าบริการในการก าจัด
สิ่งปฏิกูลบ้านพกัของทางราชการกรณไีม่มีผู้พักอาศัย 

19 



• ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ คา่บรกิารจอดรถในการเดินทางไปปฏบิัติราชการ 

• ส าหรับรถยนต์ของส่วนราชการ ตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ 

• ซึ่งส่วนราชการไดม้าโดยวิธกีารซื้อ การเช่า การยมืหรอืรับบริจาค หรือได้รบัความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ และขึ้นทะเบียนเป็น
ครุภัณฑ์ของส่วนราชการนั้น 

• หรือรถส่วนตัวของข้าราชการผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มสีิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 

20 



• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ 

21 

• ค่าพาหนะกรณีได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติราชการซึ่งส่วนราชการไม่สามารถจัด
รถยนต์ส่วนกลางให้ได้ 

22 

• ค่าตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการท างานหรือมาตรฐานการท างาน 

23 

• ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของส่วนราชการ ยกเว้น ค่าระวาง บรรทุก 
ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

24 



• ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่นเพ่ือใช้ปฏิบัติราชการกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนเป็นการชั่วคราว 

25 

• ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการ การรักษาพยาบาลที่ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

26 

• ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพสัตว์ ส าหรับหน่วยงานที่มีภารกิจปกติในการดูแลสัตว์ 

27 



1 • ค่าจัดท าสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของช าร่วย เนื่องในโอกาสต่างๆ 

2 
• ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ และค่าจัดพิมพ์

นามบัตรให้กับบุคลากรภายในส่วนราชการ 

3 
• ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานเอกชน บุคคลเนื่องในโอกาสต่างๆ  

4 • ค่าทิป 

5 • เงินหรือสิ่งของบริจาค 

6 • ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส่วนราชการ 

ค่าใช้สอยที่ไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนอืจากที่ก าหนดไวต้ามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(ข้อ 13) 





เว้นแต ่รายการต่อไปนี้ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังก าหนด  หรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง  
(1) คา่เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่จดัให้
เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตาม

หน้าที่   
(2) คา่เครื่องแบบยามรักษาการณ์ 

(3) คา่วัสดุที่ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ปฏิบัติงาน (ข้อ 17) 

ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่าย   เท่าทีจ่่ายจริง ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด และเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ 

ค่าวัสดุ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ 



สิ่งของใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือคงทนถาวร ราคาไม่เกิน 5,000 บาท 
(รวมคชจ.ที่ต้องช าระ) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ราคาไม่เกิน 20,000 บาท 

ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุง 

• ครุภัณฑ์ ไม่เกิน 5,000 บาท 

• ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่เกิน 50,000 บาท (รวมจัดสวน ถมดินฯ) 

• คอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5,000 บาท 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 





ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด   และเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ  

ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค   ดังต่อไปนี้     



• ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ของส่วนราชการ และบ้านพักราชการที่ไม่มี
ผู้พักอาศัย  ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง   

• ในกรณีมีผู้พักอาศัยให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่าย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

1 

• ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่า
ดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

2 



• ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เนต็ ค่า
เคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุสื่อสาร วิทยุ
ติดตามตัว เป็นต้น 

3 

• ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง 

4 

• ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน เพื่อความสะดวกของส่วน
ราชการที่มิใช่เป็นการร้องขอ ของผู้มีสทิธิรับเงิน (ข้อ 18)  

5 



• เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

โทรศัพท์ส านักงาน  

• ภายในพื้นที่เดียวกัน ไม่เกิน 100 ครั้ง  

โทรศัพท์บ้านพักของทางราชการ (ผูอ้ านวยการกองหรือเทียบเท่า) 

• เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง 

วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ) ประจ าส านักงาน  

• ไม่เกินหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด  

วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ) กรณีมอบให้ข้าราชการถอืครอง 

มติคณะรัฐมนตรีวนัที่ 1 สิงหาคม 2550 เร่ือง การตดิตั้งและการใช้โทรศัพท์   



จัดกลุ่มข้าราชการประเภทต่างๆ และปรับอัตราเบิกจ่าย โดยเบิกค่าเชา่และค่าใช้บริการ
รายเดือน และค่าบริการเสริมอื่นๆ ได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนด) (ไม่เกนิ 

1,000 บาท  2,000 บาท  4,000 บาท / รอบเดือน) 

วิทยุโทรศัพท์เคลือ่นที่ (มือถือ) ต้องเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 

(ไม่อนุญาตให้ใช้มือถือส่วนตัว)  

ปรับหลักเกณฑ์การเบิกจา่ยค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส าหรบัผู้ถือครองว่า 
ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัว ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตามความจ าเปน็เพื่อประโยชน์ใน

การปฏิบัติราชการ และมิให้เกดความเสียหายแก่ทางราชการ 



 


