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กระบวนการเบิก – จ่ายเงิน
ในการเบิกเงินส่วนราชการผูใ้ ช้งบประมาณจะดําเนินการได้
ก็ตอ่ เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ประกาศใช้บงั คับเป็ นกฎหมาย และส่วนราชการได้รบั อนุมตั เิ งิน
ประจํางวดจากสํานักงบประมาณแล้ว หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินไปพลางก่อน
ส่วน
ราชการจะเบิกเงินเพื่อนําไปจ่ายให้แก่บคุ คลใด ๆ ได้ก็ตอ่ เมื่อส่วนราชการผูใ้ ช้งบประมาณมีขอ้
ผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินหรือก่อหนีผ้ กู พันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การเงินของแผ่นดิน มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง และส่วน
ราชการจะเบิกเงินจากคลังเพื่อนําไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ หรือผูท้ ี่มีสิทธิรบั เงินได้นนั้
หนีห้ รือข้อ
ผูกพันที่ทางราชการจําเป็ นต้องจ่าย ต้องถึงกําหนดที่จะต้องจ่ายเงินหรือใกล้จะถึงกําหนดที่จะต้อง
จ่ายเงินแล้ว

หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการเบิกจ่ายเงิน
ก่อนที่สว่ นราชการผูใ้ ช้งบประมาณจะดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังเพื่อนําไปใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรมของส่วนราชการแห่งนัน้
ส่วนราชการผูข้ อใช้งบประมาณมีหน้าที่ที่จะต้อง
ดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ ดังนี้
1.วงเงินงบประมาณและเงินประจํางวดที่ได้รบั อนุมตั ติ ามแผนงานของแต่ละงานหรือ
โครงการเพื่อมิให้มีการใช้จา่ ยเงินเกินวงเงินที่ได้รบั อนุมตั แิ ละให้เป็ นไปตามแผนงาน
2.ดําเนินการจัดหาหรือก่อหนีผ้ กู พัน
รวมถึงตรวจสอบเอกสารตามข้อผูกพันที่จะต้อง
จ่ายเงินให้กบั ผูม้ ีสิทธิ์ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งได้มีการ
อนุญาตให้สว่ นราชการผูใ้ ช้งบประมาณเบิกจ่ายเงินได้ ถ้าหากรายการในหมวดรายจ่ายใดที่ยงั ไม่
มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกีย่ วกับการเงินอนุญาตให้สว่ นราชการผูใ้ ช้งบประมาณเบิก
จ่ายเงินจากทางราชการได้
แต่สว่ นราชการผูใ้ ช้งบประมาณมีความจําเป็ นที่จะต้องเบิกจ่ายเงิน
รายการดังกล่าวเพื่อนํา ไปใช้จ่ายก็จะต้องได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อน
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3.รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะเบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใด ให้
เป็ นไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณทีส่ าํ นักงบประมาณกําหนด
4.การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวตั ถุประสงค์ที่จะนําเงินนัน้ ไปจ่าย และห้ามมิให้ขอเบิกเงิน
จนกว่าจะถึงกําหนด หรือใกล้จะถึงกําหนดจ่ายเงิน ซึ่งเงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด ให้นาํ ไป
จ่ายได้เฉพาะเพื่อการนัน้ เท่านัน้ จะนําไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้
5.ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในปี งบประมาณใด ให้เบิกจากเงินงบประมาณของปี นัน้ ไปจ่าย
6.การขอเบิกเงินทุกกรณี ส่วนราชการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้
ณ ที่จ่าย ให้บนั ทึกภาษีเป็ นรายได้แผ่นดินไว้ในคําขอเบิกเงินนัน้ ด้วย การขอเบิกเงินของส่วน
ราชการสําหรับการซื้อทรัพย์สินจ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
ก. ในกรณีที่มีใบสัง่ ซื้อ ใบสัง่ จ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตัง้ แต่หา้ พันบาทขึน้ ไปหรือ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ส่วนราชการจะต้องจัดทําใบสัง่ ซื้อ/ใบสัง่ จ้าง(PO)เพื่อทําการจอง
งบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กบั เจ้าหนีข้ องส่วนราชการโดยตรง
ข. นอกจากกรณีตาม (1) ส่วนราชการไม่ตอ้ งจัดทําใบสัง่ ซื้อ/ใบสัง่ จ้าง (PO) ในระบบ โดย
กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้สว่ นราชการจ่ายเงิน
ให้เจ้าหนีห้ รือผูม้ ีสิทธิรบั เงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จา่ ยเงินเข้าบัญชีให้กบั เจ้าหนี้
ของส่วนราชการโดยตรง ก็ได้โดยระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนีใ้ นใบขอเบิก
ค. การซื้อทรัพย์สิน จ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้สว่ นราชการดําเนินการขอเบิกเงินจาก
คลังโดยเร็ว
อย่างช้าไม่เกินห้าวันทําการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
ถูกต้องแล้ว
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กรณีจ่ายตรงผูข้ ายผ่าน PO
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กรณีขอเบิกเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการเบิ กจ่ายเงิน ระบบ GFMIS
แบบ ขบ.01
ใช้เบิกเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ เพื่อจ่ายชําระเงินตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูข้ าย / คู่สญ
ั ญาของรัฐ ที่เป็ นบุคคลภายนอก โดยจะต้องอ้างเลขที่ใบสัง่ ซื้อ สัง่ จ้าง/เช่า
หรือสัญญาจากระบบ GFMIS (อ้าง PO)
แบบ ขบ.02
ใช้เบิกเงินงบประมาณ เพื่อจ่ายชําระเงินตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูข้ าย/คู่สญ
ั ญา
ของรัฐ หรือจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ โดยไม่อา้ งเลขที่ใบสัง่ ซื้อ
สัง่ จ้าง เช่า หรือสัญญาจากระบบ GFMIS
แบบ ขบ. 03
ใช้เบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อจ่ายชําระเงินตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูข้ าย/คู่สญ
ั ญา
ของรัฐ หรือ จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ โดยไม่อา้ งเลขที่ใบสัง่ ซื้อ
สัง่ จ้าง เช่า หรือสัญญาจากระบบ GFMIS
แบบ ขจ. 05
ใช้บนั ทึกรายการจ่ายเงินที่ขอเบิกเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

คําจํากัดความ
“ การฝึ กอบรม “ หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบตั กิ าร การ
สัมมนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ การดูงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่
แน่นอน ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านโดยไม่มกี ารรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
บ ุคคลผูม้ ีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ
1. ประธานในพิธีเปิ ด/ปิ ดการฝึ กอบรม
2. แขกผูม้ ีเกียรติและผูต้ ดิ ตาม
3. เจ้าหน้าที่ผทู้ ี่ได้รบั มอบหมายให้ดาํ เนินการจัดฝึ กอบรม
4. วิทยากร
5. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
6. ผูส้ งั เกตการณ์
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ตามระเบียบ
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
3. ค่าเช่าที่พัก
4. ค่าพาหนะเดินทาง
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีผจู้ ดั โครงการจัดอาหารให้ไม่ครบทุกมื้อ)
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาํ เป็ น เช่น ค่าพิธีเปิ ด-ปิ ด ค่าวัสดุ
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ที่พกั
ประเภทของการฝึกอบรม

1.”การฝึ กอบรมประเภท ก” หมายถึง การฝึ กอบรมที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกินครึ่งหนึง่
เป็ นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็ นข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ ประเภท
วิชาการระดับเชีย่ วชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทบริหาร
ระดับต้นและระดับสูง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
2.”การฝึ กอบรมประเภท ข” หมายถึง การฝึ กอบรมที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกินครึ่งหนึง่
เป็ นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็ นข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับปฏิบตั งิ าน ระดับชํานาญ
งานและระดับอาวุโส ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบตั กิ าร ระดับชํานาญการและ
ระดับชํานาญการพิเศษ ข้าราชการตําแหน่งประเภทผูอ้ าํ นวยการระดับต้น หรือตําแหน่งที่
เทียบเท่า
3.การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก
อัตราค่าตอบแทนวิทยากร

วิทยากรที่เป็ นบุคลากรของรัฐ
วิทยากรที่มิใช่บคุ คลากรของรัฐ

การฝึ กอบรม
ประเภท ก
800
1,600

อัตราค่าอาหาร ในการฝึกอบรม
ระดับการฝึ กอบรม

การฝึ กอบรม
ประเภท ข
600
1,200

(บาท : คน : ชัว่ โมง )

การฝึ กอบรม
บุคคลภายนอก
600
1,200

(บาท : วัน : คน )

การฝึ กอบรมในสถานที่
การฝึ กอบรมในสถานที่
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ของเอกชน
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมือ้
การฝึ กอบรมประเภท ก
700
500
1,000
700
การฝึ กอบรมประเภท ข
500
300
800
600
การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก
500
300
800
600
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อัตราค่าเช่าที่พกั ในการฝึกอบรม
ระดับการฝึกอบรม
การฝึ กอบรมประเภท ก
การฝึ กอบรมประเภท ข
การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 1,200 บาท
ไม่เกิน 1,200 บาท

(บาท : วัน : คน

ค่าเช่าห้องพักคู่
ไม่เกิน 1,100 บาท
ไม่เกิน 750 บาท
ไม่เกิน 750 บาท

เอกสารที่แนบประกอบการเบิกจ่าย
• หลักสูตรหรือโครงการซึ่งได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ ีอาํ นาจแล้ว พร้อมด้วยลายมือชือ่
ของบุคคลตามจํานวนผูเ้ ข้าร่วมการฝึ กอบรม
• ค่าสมนาคุณวิทยากร ใช้แบบหลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ ซึ่งมีลายเซ็นของวิทยากร
หนังสือเชิญเป็ นวิทยากร เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
• ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบสําคัญรับเงินของผูร้ บั จ้าง
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
• ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าพาหนะเหมาจ่าย ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบสําคัญรับเงินของผูร้ บั จ้างพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัว รับรองสําเนาถูกต้อง
เป็ นหลักฐานประกอบ การเบิกจ่าย
• ค่าเช่าที่พัก กรณีผจู้ ดั จัดที่พกั หรือประสานให้ ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการ
ของโรงแรม (FOLIO) เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฝึ กอบรม เช่น ค่ากระเป๋ าเอกสาร ค่าวัสดุอปุ กรณ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ด – ปิ ด เป็ นต้น ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินของผู้
รับจ้าง พร้อมแนบสําเนาบัตร รับรองสําเนาถูกต้อง เป็ นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ผูม้ ีสิทธิ ได้แก่ ผูเ้ ดินทางไปราชการที่เป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐ รวมถึงผูท้ ี่มิได้เป็ น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้รบั คําสัง่ จากผูม้ ีอาํ นาจให้เดินทางไปราชการ
เอกสารในการยืน่ ขอเบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยง
1. คําสัง่ ให้เดินทางไปราชการ หรือแบบขออนุญาตไปราชการ
2. แบบใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
- กรณีเดินทางคนเดียว ให้ใช้ส่วนที่ 1 ประกอบการเบิกจ่าย
- กรณีเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ และจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน
ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ประกอบการเบิกจ่าย
ค่าเช่าที่พกั
- กรณีเหมาจ่าย ไม่ตอ้ งแนบหลักฐานประกอบ
- กรณีจ่ายจริง ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือทีพ่ กั
ที่มีขอ้ ความแสดงว่าได้รับชําระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่รบั เงิน
ของโรงแรมหรือที่พกั แรมลงลายมือชือ่ วัน เดือน ปี และจํานวนเงินที่ได้รบั เป็ น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
ค่าพาหนะ
- ใช้ใบเสร็จรับเงินของผูร้ บั จ้างเป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เช่น ค่า
เชือ้ เพลิง ค่าระวางบรรทุก ค่าผ่านทางด่วน เป็ นต้น
- กรณีจ่ายเงินต่าง ๆ ซึ่งไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูร้ บั เงินได้ เช่น
พาหนะรับจ้างเหมา ค่าโดยสารรถประจําทาง ค่าโดยสารรถไฟ ให้ใช้ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
- บันทึกการขออนุมตั ใิ ห้ใช้ยานพาหนะส่วนตัว คําสัง่ เดินทางไปราชการ
- แบบขออนุญาตไปราชการ
- แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
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การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง
-

ออกจากที่อยู่หรือที่ทาํ งานปกติจนกลับถึงที่อยู่หรือที่ทาํ งานปกติ
กรณีพักแรม 24 ชม. เป็ น 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็ น 1 วัน
กรณีไม่พกั แรมเศษเกิน 12 ชม. เป็ น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็ นครึ่งวัน
กรณีเดินทางล่วงหน้าเนือ่ งจากลากิจ / พักผ่อน ก่อนปฏิบตั ริ าชการ
ให้นบั ตัง้ แต่เริ่มปฏิบตั ริ าชการ
- กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบตั ริ าชการเสร็จสิ้นเนือ่ งจากลากิจ
หรือลา พักผ่อน ให้นบั ถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบตั ริ าชการ

ค่าเบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย) ในประเทศ

ประเภท : ระดับ

อัตรา / บาท

ทัว่ ไป : ปฏิบตั ิงาน , ชํานาญงาน , อาว ุโส
วิชาการ : ปฏิบตั ิการ , ชํานาญการ , ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ต้น

240

ทัว่ ไป
วิชาการ
อํานวยการ
บริหาร

270

: ทักษะพิเศษ
: เชี่ยวชาญ , ทรงค ุณว ุฒิ
: สูง
: ต้น , สูง

ค่าเช่าที่พกั
ห้ามเบิก กรณี * พักในยานพาหนะ
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* ทางราชการจัดที่พกั ให้

ค่าเช่าที่พกั ในประเทศเบิกเหมาจ่าย
ประเภท : ระดับ

อัตรา / บาท
800

ทัว่ ไป
: ปฏิบตั ิงาน , ชํานาญงาน , อาว ุโส
วิชาการ : ปฏิบตั ิการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ต้น
ทัว่ ไป
: ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ , ทรงค ุณว ุฒิ
อํานวยการ : สูง

บริหาร

1,200

: ต้น , สูง

ค่าเช่าที่พกั ในประเทศเบิกจ่ายจริง
ประเภท : ระดับ

อัตรา / บาท
ห้องพักคน
เดียว

ห้องพัก
ค ู่

ทัว่ ไป : ปฏิบตั ิงาน , ชํานาญงาน , อาว ุโส
วิชาการ : ปฏิบตั ิการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ต้น

1,500

850

ทัว่ ไป
: ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ต้น

2,200

1,200

วิชาการ
บริหาร

2,500

1,400

: ทรงค ุณว ุฒิ
: สูง
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คาพาหนะ
ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะ (รับจ้าง)
ค่าเชื้อเพลิง ค่าระวางบรรท ุก

นิยามพาหนะประจําทาง
บริการทัว่ ไปประจํา , เส้นทางแน่นอน , ค่าโดยสาร ค่าระวางแน่นอน
หลักปกติ

ให้ใช้ยานพาหนะประจําทาง เบิกเท่าที่จ่ายจริงและประหยัด

ข้อยกเว้น - ไม่มีพาหนะประจําทาง
- มีแต่ตอ้ งการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ราชการ
ใช้พาหนะอื่นได้ (พาหนะรับจ้างฯ) แต่ตอ้ งชี้แจงเหต ุผล ความจําเป็ น

ค่าพาหนะรับจ้าง
- ไป-กลับ ระหว่างที่อยู่ ที่พกั หรือที่ทํางาน กับสถานียานพาหนะประจําทาง
- ภายในจังหวัดเดียวกัน ไม่กาํ หนดวงเงิน
- ถ้าข้ามเขตจังหวัด
- เขตติดต่อ หรือผ่าน กทม. เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท

-

เขตต่อจังหวัดอื่น

เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท

- ไป-กลับ ระหว่างที่อยู่ ที่พกั กับสถานที่ปฏิบตั ิราชการ
(ยกเว้นการสอบคัดเลือก) ภายในจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกินสองเที่ยว
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ค่าพาหนะรับจ้าง (Taxi)
ทัว่ ไป
: ชํานาญงาน , อาว ุโส , ทักษะพิเศษ
วิชาการ : ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ,
เชี่ยวชาญ, ทรงค ุณว ุฒิ
อํานวยการ : ต้น , สูง
บริหาร
: ต้น , สูง

พาหนะส่วนตัว
- ต้องได้รบั อน ุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย
อัตราเงินชดเชย

> รถยนต์ กม. ละ 4 บาท
> รถจักรยานยนต์ กม. ละ 2 บาท

• คํานวณระยะทางตามเส้นทางกรมทางหลวง/หน่วยงานอื่น ถ้าไม่มีให้ผเู้ ดินทางรับรอง
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
เนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ
จําเป็ นต้องจ่าย หากไม่จ่าย ไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทาง
ไม่มี ก.ม. ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดไว้เฉพาะ

ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

คําถามนี้มีคําตอบ

ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับเนื้องานที่ปฏิบตั ิ
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คํานิยาม
- เวลาราชการ : 08.30 - 16.30

ของวันทําการ หรือ ที่สวนราชการกําหนดเปนผลัด/กะ
หรือเปนอยางอื่น

- วันทําการ : วันจันทร - วันศุกร หรือ ที่สวนราชการกําหนดเปนอยางอื่น
- วันหยุดราชการ : วันเสาร - วันอาทิตย หรือที่สวนราชการกําหนดเปนอยางอื่นและ
วันหยุดราชการประจําป/พิเศษอื่นๆ
- การปฏิบัติงานเปนผลัด/กะ : ปฏิบตั ิงานประจําตามหนาที่ที่ผลัดเปลี่ยนตลอด
24 ชั่วโมงแตละผลัด/กะ ตองไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ( รวมเวลาหยุดพัก )

กรณีที่เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมได
1. อยูเวรรักษาการณ สถานที่ราชการ
2. ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ไมเต็มจํานวนชั่วโมง
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อัตราคาตอบแทน

1. นอกเวลาราชการในวันทําการ
ชัวโมงละ 50 บาท โดยจายไดไมเกิน 4 ชัวโมง
2. นอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ
ชัวโมง ละ 60 บาท โดยจายไดไมเกิน 7 ชัวโมง
3. กรณีพิเศษ (เรงดวน) ไมใชงานประจําของขาราชการผูนั้น
ชั่วโมงละ 60 บาท โดยจายไดไมเกิน 7 ชั่วโมง
4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายชวงเวลาภายในวันเดียวกันใหนับรวมกันได
5. ถาไดรับคาตอบแทนอืนจากการปฏิบัติงานนอกเวลา ใหเบิกไดทางเดียว
กรณีเดินทางไปราชการในชวงทีมีคําสังใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เมือ่ กลับมาถึงและไดอยูปฏิบัติงานนอกเวลาในวันนั้น เบิกเงินคาตอบแทนได
ตัวอยาง
นาย ก. เปนขาราชการ สังกัดสํานักเลขานุการกรม
ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานในนอกเวลาราชการ
ชวงเชาระหวางเวลา 06.00 - 08.30 น.
และในชวงเย็นระหวางเวลา 16.30 - 18.30 น.
นับเวลาไดรวม (ชวงเชาและเย็น) 4 ชั่วโมง 30 นาที
แตจะเบิกคาตอบแทนนอกเวลาราชการ
สําหรับวันนันได 4 ชัวโมง ชัวโมงละ 50 บาท เปนเงิน 200 บาท
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การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. กรณีมีผูปฏิบัติงานรวมกันหลายคน ใหคนใดคนหนึ่งเปนผูรับรองการปฏิบัติงาน
2 .หากเปนการปฏิบัติงานเพียงคนเดียว ใหผูนันเปนผูรับรอง

หลักฐานประกอบการเบิกเงินคาตอบแทน การปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
1. บันทึกขออนุมตั ิปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับจริง)
2. หลักฐานการมาปฏิบัตงิ าน ลายเซ็นชือ่ ผูปฏิบัตงิ าน วัน เดือน ป เวลา
เริ่มตน เวลาสิ้นสุดการทํางานในแตละวัน
3.หลักฐานการเบิกจายเงินคาตอบแทนใหสรุปรายชื่อลงตารางแสดงจํานวน
วันทํางานและจํานวนเงินขอเบิก โดยมีผูรับรองการปฏิบัติงานลงนามรับรองการ
ปฏิบัตงิ าน
4.รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูมีอํานาจอนุมัติทราบ และแนบมาพรอม
กับเอกสารขอเบิก
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หลักฐานการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สวนราชการ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ประจําเดือน.. . . . . . . . . . . . . . . . . พ.ศ. . . . . . . . . . .
ลําดับ
ที่

ชื่อ

อัตราเงิน วันที่ปฏิบัติงาน
ชม.ละ

รวมเงินจายทั้งสิ้น (ตัวอักษร)
ขอรับรองวา ผูมีรายชื่อขางตนปฏิบัตงิ านนอกเวลาจริง
ลงชื่อ ................................. ผูร ับรองการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ สวนราชการเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม

รวมเวลาปฏิบัติงาน
วันปกติ วันหยุด
(ชั่วโมง) (ชั่วโมง)

จํานวน

ว.ด.ป.

รวม
ลายมือชือ่ ..................................... ผูจายเงิน

ลายมือชื่อ หมายเหตุ
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ค่าเบี้ยประช ุม
ความหมาย
เบี้ยประช ุมหมายถึง :

ค่าตอบแทนที่ทางราชการจ่ายให้แก่คณะกรรมการ
และอนุกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ตามกฎหมายและมาประชุม

คณะกรรมการหมายถึง : คณะกรรมการซึ่งได้รบั แต่งตัง้ ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายโดย
ประกาศพระบรมราชโองการ โดยประธานรัฐสภา โดยประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี หรือโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งได้รบั อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี
กรรมการหมายถึง : กรรมการในคณะกรรมการ แต่ไม่รวมถึงกรรมการซึ่งได้รบั เงินเดือน หรือ
ค่าตอบแทนอย่างอื่น ในหน้าที่ นัน้ ๆ โดยเฉพาะ
คณะอน ุกรรมการหมายถึง : คณะอนุกรรมการซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ ตามบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมาย โดยประกาศพระบรมราชโองการ โดยประธานรัฐสภา โดยประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
โดยประธานวุฒิสภา โดยคณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งได้รับอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี
หรือโดยคณะกรรมการ แต่ไม่รวมถึง อ.ก.พ กระทรวง หรือ ทบวงการเมืองที่มีฐานะเป็ น
กระทรวง
อ.ก.พ.ทบวง อ.ก.พ.กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเป็ นกรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด หรือ
คณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน
อนกุ รรมการหมายถึง : อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการแต่ไม่รวมถึงอนุกรรมการ
ซึ่งได้รบั เงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในหน้าที่นนั้ โดยเฉพาะ
ผูม้ ีอํานาจอน ุมัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประช ุม
ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ
ผูม้ ีสิทธิเบิกจ่ายค่าเบี้ยประช ุม
ผูม้ ีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุม ได้แก่กรรมการและอนุกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ และมาประชุม
ในกรณีผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ไม่อาจมาประชุมได้จะต้องแต่งตัง้ ผูแ้ ทนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจึงจะเบิก
ค่าเบี้ยประชุมได้
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>ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ ให้ได้รบั เบี้ยประชุมเพิ่มขึน้ อีกหนึง่ ในสี่ของอัตราเบี้ย
ประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการที่ผนู้ นั้ มีสทิ ธิได้รบั
>เลขานุการและผูช้ ว่ ยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ให้ได้รบั เบี้ยประชุม
เช่นเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการ แล้วแต่กรณี และถ้ากรรมการหรืออนุกรรมการผูใ้ ดเป็ น
เลขานุการหรือผูช้ ว่ ยเลขานุการด้วย ให้เบิกเบี้ยประชุมได้เพียงตําแหน่งเดียว
>เลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ให้มีสิทธิได้รบั
เบี้ยประชุมไม่เกินหนึง่ คน และผูช้ ว่ ยเลขานุการในคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ให้มีสิทธิได้รบั เบี้ยประชุมไม่เกินสองคน
>กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึง่ หรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะหนึง่ ให้ได้รับเบี้ย
ประชุมเพียงครัง้ เดียวในวันหนึง่
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประช ุม
1) เรื่องเดิมการขออนุมตั จิ ดั ประชุมและอนุมตั งิ บประมาณค่าเบี้ยประชุม
2) รายงานการประชุม
3) ใบสําคัญรับเงิน
4) คําสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ
5) บัญชีรายชือ่ พร้อมลายเซ็นต์ผเู้ ข้าร่วมประชุม

ข้อผิดพลาดที่มกั จะเกิดขึ้นในการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประช ุม
ข้อผิดพลาดที่มกั จะเกิดขึน้ ในการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม มีดงั นี้
1)
2)
3)
4)

ไม่ระบุลกั ษณะหรือประเภทของกรรมการหรืออนุกรรมการ
อัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่ตรงตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ไม่แนบคําสัง่ แต่งตัง้ กรรมการหรืออนุกรรมการ
ไม่แนบเรื่องเดิมการขออนุมตั จิ ดั ประชุมและอนุมตั งิ บประมาณค่าเบี้ยประชุม
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กรรมการทีมีสิทธิได้รบั เบียประชุม ได้แก่
1. คณะกรรมการ ซึ่งไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยประกาศ พระบรมราชโองการ
หรือ โดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีเจาสังกัด ซึ่งไดรับ อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
2. คณะอนุกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยประกาศ พระบรมราชโองการ
หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎรประธาน วุฒสภา คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เจาสังกัด ซึ่งไดรับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ซึ่งไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือ โดยประกาศพระบรม
ราชโองการ ใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
การจ่ายเบี้ยประชุม แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. คาเบีย้ ประชุมที่จา ยเปนรายเดือน สําหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อ และ
อัตราไว โดยใหจายเฉพาะในเดือนที่มีการประชุมเทานั้น
2. คาเบี้ยประชุมที่จายเปนรายครั้ง ไดแก
>คณะกรรมการที่ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน รวมถึงเลขานุการ และ ผูช วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกานี้

>คณะอนุกรรมการ ที่ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน รวมถึงเลขานุการ และผูช วยเลขานุการ
ในคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชมตามพระราชกฤษฎีกานี้
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อัตราเบียประชุมกรรมการเปนรายครัง

กระทรวงการคลัง ไดกําหนดอัตราเบีย้ ประชุมรายครัง้ สําหรับกรรมการ
อนุกรรมการ เลขานุการ และ ผูชวยเลขานุการ ที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม
กรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ ไว ดังนี้
ประเภท
1. คณะกรรมการตามมาตรา 6 (2)
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
เลขานุการ และ ผูช ว ยเลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการตามมาตรา 7 (2)
ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนกรรมการ
เลขานุการ และ ผูช ว ยเลขานุการ

อัตราไม่เกิน (บาท : คน : ครั้ง)
1,500 (1,200 + 300)
1,350 (1,200 + 150)
1,200
1,200
1,000 (800 + 200)
900 (800 + 100)
800
800

ต้องจํา
คณะทํางานทีแ่ ตงตั้งโดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มสี ิทธิไดรับเบี้ยประชุม
ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม
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หลัก เกณฑก ารจา ยคา เบี้ย ประชุม เปน รายครัง้
1. ประธาน และรองประธาน

ป ระธานกรรมการ/ อนุก รรมการ ใหไ ดร ับ เบี้ย ป ระชมเพิ่ม อีก 1 ใน 4 เทา ของกรรมการ/
อนุก รรมการ
รองป ระธานกรรมการ/ อนุก รรมการใหไ ดร ับ เบี้ย ป ระชุม เพิ่ม อีก 1 ใน 8 เทา ของกรรมการ/
อนุก รรมการ
กรณ ที ี่ป ระธานไมส ามารถรว มป ระชุม ได ใหผ ูซ ึ่ง ทํา ห นา ที่ป ระธานในที่ป ระชม รับ เบี้ย ป ระชุม ใน
อัต ราเดีย วกับ ป ระธาน
2. เลขานุก าร และผูช ว ยเลขานุก าร
เลขานุก าร มีส ิท ธิไ ดร บั เบีย้ ป ระชุม ไมเ กิน 1
คน
ผูช ว ยเลขานุก าร มีส ิท ธิไ ดร ับ เบี้ย ประชุม ไมเ กิน 2
คน
กรณ ีท ี่ก รรมการ ห รือ อนุก รรมการผูใ ดเปน เลขานุก ารห รือ ผูช ว ยเลขานุก ารดว ย ใหเ บิก คา เบี้ย
ประชุม ไดเ พีย งตํา แหนง เดีย ว
3. ที่ป รึก ษาคณ ะกรรมการ ใหไ ดร บั เบี้ย ป ระชุม เชน เดีย วกับ กรรมการใน คณ ะกรรมการนั้น

4. การประชุม ของคณ ะกรรมการ หรือ คณ ะอนุก รรมการ ที่จ ะมีส ิท ธิเ บิก คา เบี้ย ประชุม ได
ตอ งเปน องคป ระชุม (กรรมการ/ อนุก รรมการ มาประชุม อยา งนอ ย กึ่ง ห นึ่ง ของจํา นวน กรรมการ
ห รือ อนุก รรมการ)
เอกสารป ระกอบ การเบิก จา ย
1. คํา สั่ง แตง ตั้ง คณ ะกรรมการ/ คณ ะอนุก รรมการ
2. ห นัง สือ เชิญ ป ระชุม
3. บ ัน ท กึ ขออน ุม ตั ิเ บ ิก จา ยเงิน คา เบ ยี้ ป ระชุม
4. ลายมือ ชือ่ คณ ะกรรมการ/ ค ณ ะอนุก รรมการ
5. ใบสํา คัญ รับ เงิน

