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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนงาน การจัดทาความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงขัน้ ตอนและวิธีดาเนินงานการจัดทาความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้าน
การขนส่งและจราจร อันจะเป็น ประโยชน์ต่อบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะทราบข้อมูล และ
ขั้นตอนวิธีดาเนินงานการจัดทาความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศ
2. ขอบเขต
คูม่ ือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดทาความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่ง
และจราจร
3. คาจากัดความ
งานด้า นความร่ว มมือ ระหว่า งประเทศ คือ การวางแผนจัด ทายุท ธศาสตร์เกี่ย วกับความร่ว มมือ
ด้านการขนส่งระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายด้านการขนส่ง
ระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนสาหรับประเทศไทย และเสนอความเห็น
เพื่อกาหนดท่าทีไทยในประชุมเจรจาระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
ASEAN (Association of South-East Asian Nations) สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรือ อาเซียน จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 เพื่อร่วมมือ
และส่ งเสริ มสั น ติภาพ เสถีย รภาพ ความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสั งคม วัฒ นธรรม วิช าการ
วิทยาศาสตร์และการบริหารในภูมิภาค
GMS (Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation) กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
ประกอบด้ว ย ไทย เมีย นมา ลาว กัมพูช า เวีย ดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน) มีธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย (ADB) เป็นกลไกประสานความร่วมมือ โดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประกอบด้ว ยความร่ว มมือ 10
สาขา ได้แก่ (1) คมนาคมขนส่ ง (2) การอานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ ง (3) พลั งงาน (4)
การเกษตร (5) สิ ่ง แวดล้อ ม (6) การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ (7) การพัฒนาเมือง (8) การท่องเที่ยว (9)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (10) เขตเศรษฐกิจชายแดนและสหสาขา
International Maritime Organization (IMO) องค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ
เป็นทบวงการชานัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเวที
ระหว่างประเทศสมาชิก ในการกาหนดมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการเดินเรือ และ
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก
ปัจจุบันมีสมาชิก 172 ประเทศ สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
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International Civil Aviation Organization (ICAO) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
เป็นทบวงการชานัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2490 โดยอนุสัญญาว่าด้วย
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Convention on International Civil Aviation) มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็น
หน่ว ยงานกลางระหว่า งประเทศสมาชิก ในการออกกฎ ระเบีย บ และ ข้อ ปฏิบัติเ กี่ย วกับ การบิน พลเรือ น
ปัจจุบันมีสมาชิก 191 ประเทศ มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
United Nations (UN) องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ ค วามร่ ว มมื อ ในกฎหมายระหว่ า งปร ะเทศ ความมั่ น คงระหว่ า งประเทศ
การพัฒ นาเศรษฐกิจ กระบวนการทางสัง คม สิทธิมนุษ ยชน และการบรรลุสัน ติภ าพโลก ปัจจุบันมีสมาชิก
ทั้งหมด 193 ประเทศ
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสาหรับเอเชียและแปซิฟิก เป็นหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคของสานักเลขาธิการที่ดูแลภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิกของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมผ่านความร่วมมือและการบูรณาการทั้งระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
จัดตั้งในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เมื่อกลางปี พ.ศ. 2535 โดยมีพื้นที่โครงการครอบคลุม
พื้นที่ต่าง ๆ คือ ไทย ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส มาเลเซีย ได้แก่ 4 รัฐทางภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของมาเลเซีย (เคดาห์ เปอร์ลิส เปรัก และปีนัง) อินโดนีเซีย ได้แก่ 4 จังหวัดบนเกาะสุมาตรา (เขต
ปกครองพิเศษอาเจ่ห์) สุมาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก และจังหวัดเรียว (Riau)
Bay of Bengal Initiative for Multi – Sectoral Technical and Economic Cooperation
(BIMST-EC) กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
และเศรษฐกิจ ในช่วงแรกบังกลาเทศ อินเดีย เมียนมา และไทย ได้ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อจัดตั้ง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างบังกลาเทศ-อินเดีย-ศรีลังกา-ไทย (BIST-EC) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540
เมียนมาเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ และเปลี่ยนชื่อจาก BIST-EC เป็น BIMST-EC เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2540
ภายหลังเนปาลและภูฎานได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 7 ประเทศ
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย -แปซิฟิก เป็น
กระบวนการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 มีเป้าหมายในการเปิดการค้าเสรีและการลงทุน
ภายในปี พ.ศ. 2553 สาหรับสมาชิกพัฒนาแล้ว และปี พ.ศ. 2563 สาหรับสมาชิกกาลังพัฒนา ขณะนี้มีสมาชิก
21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย
สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกก่อตั้ง
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกอง

ตรวจพิจารณากลั่นกรองงาน ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูง
เพื่อพิจารณา

นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ จัดทาร่างระเบียบวาระ
การประชุม เสนอและและกาหนดท่าทีในการเข้าร่วมประชุม/เจรจา
ตรวจพิจารณากลั่นกรองงาน ก่อนนาเสนอผู้อานวยการกอง
นักวิชาการขนส่งชานาญการ

จัดทาหนังสือเชิญประชุมเตรียมการฝ่ายไทย จัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการ/การประชุมเตรียมการฝ่ายไทย สรุปผลการประชุม

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

รับหนังสือ ค้นหาข้อมูลเบื้องต้น ทาบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาความเห็น
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5. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : การจัดทาความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร
ข้อกาหนดที่สาคัญ : ความสาเร็จของการดาเนินการจัดการประชุม/การเจรจาระหว่างประเทศ
ตัวชีวัด : ระดับความสาเร็จของการประชุม/เจรจาระหว่างประเทศที่กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก
ขันตอนการทางาน
(Work Flows)
1.รับหนังสือเชิญประชุมจากหน่วยงานต่างประเทศและ/หรือ
กระทรวงการต่างประเทศ
2. พิจารณาระเบียบวาระการประชุม/ ประเด็นที่จะพิจารณาในการ
ประชุมเบื้องต้นเพื่อสรุปความเป็นมา สถานะปัจจุบัน ความจาเป็น
ในการเข้าร่วมประชุม
3. เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
คมนาคม ในการส่งผู้แทนกระทรวงคมนาคม หรือหน่วยงานใน
สังกัดเข้าร่วมประชุม โดยชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
4. ภายหลังการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม หากเป็นกรณีการประชุม
ในลักษณะของคณะผู้แทนไทย จะต้องมีการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย
เพื่อกาหนดท่าทีในการประชุม
5. จัดประชุมเตรียมการเพือ่ กาหนดท่าทีฝ่ายไทย โดยมีการรวบรวม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากที่ประชุมมาจัดทาเป็นท่าทีฝา่ ยไทย
ในการประชุมเจรจา

6. ดาเนินการนาเสนอเรื่องเพื่อขออนุมตั ิการเดินทาง
อนุมัติค่าใช้จ่ายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ

7. เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ โดยรับมติที่ประชุม/
ท่าทีไทยที่ได้รับความเห็นชอบไปใช้ในการประชุมเจรจา
8. จัดทาสรุปผลการประชุมประกอบความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา
ทราบ/พิจารณาสั่งการและรายงานคณะรัฐมนตรี กรณีเป็นการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีหรือมีประเด็นสาคัญระดับนโยบาย

ผังงาน
(Flow Charts)

ระยะเวลา
(วัน)

รับหนังสือเชิญประชุม

นักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติการ
2

พิจารณาประเด็น/
ระเบียบวาระการประชุม
เสนอขอความเห็นชอบต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ในการเข้าร่วมประชุม/
กาหนดองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย
ผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบใน
การเข้าประชุม
5
จัดประชุมเตรียมการ
เพื่อกาหนดท่าทีไทย

ขออนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

2

เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ/
เจรจาระหว่างประเทศ

2-5

รายงานผลการประชุมเจรจาต่อ
ผู้บริหารระดับสูง/คณะรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบ
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)

5

- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ/
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ
- ผู้อานวยการกอง*
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ
- นักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
- นักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ
- ผู้อานวยการกอง
- นักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
- นักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ

๕
ขันตอนการทางาน
(Work Flows)
9. แจ้งผลการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
/ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติทปี่ ระชุม

ผังงาน
(Flow Charts)
แจ้งผลการประชุมแก่
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ระยะเวลา
(วัน)
1

ผู้รับผิดชอบ
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)
- นักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ

6. ขันตอนการปฏิบัติงาน
(1) รับหนังสือจากหน่วยงานระดับกระทรวง และระดับกรมต่างๆ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจากหน่ ว ยงานต่า งประเทศ และองค์ก ารระหว่างประเทศ เสนอประเด็นความร่ว มมือ การให้ ความ
ช่วยเหลือ หรือเสนอขอรับความช่วยเหลือจากไทย
(2) พิจารณาข้อเสนอในเบื้ องต้น และทาบันทึกเสนอผู้ บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาความเห็ นของ
กองการต่างประเทศ ก่อนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อกาหนดท่าทีฝ่ายไทย ในกรณีที่มีการประชุม
(3) จัดทาร่างระเบียบวาระการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรื่องเพื่อทราบ เรื่องเพื่อ
พิจารณาพร้อมข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ เพื่อนาเสนอประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณากาหนดนัดประชุม
(4) ทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมระหว่างผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม
เอกสารประกอบการประชุม
(5) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการของที่ประชุม เพื่อนาเสนอวาระ
ในการประชุ ม และให้ ค วามเห็ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม หรื อ ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ ก รรมการ/ผู้ แ ทน ขอทราบ
รายละเอียดซึ่งไม่ได้อยู่ในวาระการประชุม
(6) จัดทาสรุป ผลการประชุมพร้อมมติที่ประชุมนาเสนอประธานกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดท่าทีไทย ก่อนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติที่
ประชุม
(7) จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ / การประชุมเตรียมการฝ่ายไทย และแจ้งเวียน
กรรมการ/ ผู้แทน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(8) จัดทาบันทึกเสนอขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย
(9) จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม/เจรจา
กรณีการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ ณ ประเทศไทย
ด้านพิธีการ
1)
จัดทาบันทึกเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และอนุมัติคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
ประชุม ตามนัยข้อ 19(2) แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและในจัดการ
ประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

๖

2)
จั ด ทาบั น ทึ กเสนอผู้ อ านวยการกองบริห ารการคลั ง เพื่ อ พิจารณาค าขอเบิก ค่าใช้ จ่าย ก่อ น
ผู้อานวยการกองการต่างประเทศอนุมัติค่า ใช้จ่า ยสาหรับ การจัด ประชุม /เจรจา และลงนามในสัญ ญายืมเงิน
ทดรองราชการ ทั้งนี้ โดยเบิกจ่ ายจากงบประมาณของส านักงานปลั ดกระทรวงคมนาคม จากงบรายจ่ายอื่น
รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
3)
จัดทาบันทึกเสนอกองบริหารการคลังดาเนินการจัดซื้อของขวัญสาหรับมอบให้แก่คณะผู้แทน
ต่างประเทศ
4)
กรณีการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ จัดทา
หนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม (แล้วแต่กรณี)
5)
กรณีการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มีลาดับความสาคัญสูง/ประชุม
ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ จัดทาหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกล่าวเปิดการ
ประชุม
6)
จัดทาใบแถลงข่าว แจ้งกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมและเชิญผู้สื่อข่าวเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
7)
จัดหาสถานที่สาหรับการประชุม
8)
จั ด เตรี ย ม/เช่ า ยานพาหนะส าหรั บ คณะผู้ แ ทนที่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม (กรณี ป ระชุ ม ระดั บ
เจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับรัฐมนตรี)
9)
การจัดเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารค่า
10) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องคอมพิวเตอร์
11) จัดเตรียมเอกสารการประชุม
12) จัดเตรียมการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม
13) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison) ประจาคณะผู้แทน (กรณีประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโส และระดับรัฐมนตรี)
ด้านสารัตถะ
1)
จัดทาคากล่าวเปิดการประชุมสาหรับประธานในพิธีเปิดการประชุม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
2)
จัดทาประเด็นการหารือ (talking point) /ประเด็นสาหรับการทา intervention สาหรับ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
3)
จั ด ท ารายงานการประชุ ม กรณี ป ระชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี น ากราบเรี ย นนายกรั ฐ มนตรี /
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการประชุม
กรณีการประชุมระหว่างประเทศ ณ ต่างประเทศ
ด้านพิธีการ
1)
จัดทาบันทึกเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมตามนัยข้อ 14(2) แห่งระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524
2)
จัดทาบันทึกเสนออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมการประชุม / เจรจาระหว่างประเทศ
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
3)
จัดทาบันทึกเสนอกองบริหารการคลัง ดาเนินการจัดซื้อของขวัญสาหรับ มอบให้แก่คณะผู้แทน
ต่างประเทศ (เฉพาะบางการประชุม)

๗

4)
จองบัตรโดยสารเครื่องบิน สารองห้องพักให้แก่คณะผู้แทนไทย
5)
จัดทาบันทึกส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมแล้วแต่กรณี
ถึงผู้อานวยการกองบริหารการคลังเพื่อพิจารณาก่อนผู้อานวยการกองการต่างประเทศพิจารณาอนุมัติต่อไป
ด้านสารัตถะ
1)
จัดทาคากล่าวสาหรับหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
2)
จัดทาประเด็นการหารือ (talking point) / ประเด็นสาหรับการทา intervention สาหรับ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
3)
บางการประชุ ม ต้ อ งรั บ รองเอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม ต้ อ งเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อนเข้าร่วมการประชุม
4)
เข้าร่วมประชุม/เจรจาในฐานะผู้ แทนไทย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการของคณะ
ผู้แทนไทย
5)
จัดทาบันทึกรายงานผลการประชุมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ
ไปยังหน่วยงานในสังกัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6)
จัดทารายงานการประชุม กราบเรียนนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี

๘

7. มาตรฐานคุณภาพงาน
ลาดับ

กระบวนการ

ระยะเวลา
(วัน)

1.
รับหนังสือเชิญประชุม
2.

2
พิจารณาประเด็น/
ระเบียบวาระการประชุม

3.

4.

เสนอขอความเห็นชอบต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ในการเข้าร่วมประชุม/
กาหนดองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย

5.

ผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบใน
การเข้าประชุม

5

รายละเอียดงาน
รับหนังสือเชิญประชุมจาก
หน่วยงานต่างประเทศและ/หรือ
กต.

ได้รับหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารแนบครบถ้วน

พิจารณาระเบียบวาระการประชุม/
ประเด็นที่จะพิจารณาในการ
ประชุมเบื้องต้น

รวบรวมข้อมูลความเป็นมา
สถานะล่าสุด ความจาเป็น
ในการเข้าร่วมประชุม เสนอ
ที่ประชุมทราบ ก่อน
พิจารณารายละเอียดต่อไป
ระบุเหตุผลและความจาเป็น
เบื้องต้นในการพิจารณาเข้า
ร่วมประชุม

เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของ คค. ในการส่งผู้แทน
คค. หรือหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม
ประชุม
หลังการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม
กรณีลักษณะของคณะผู้แทนไทย
จะต้องมีการประชุมเตรียมการฝ่าย
ไทย เพื่อกาหนดท่าทีในการประชุม
จัดประชุมเตรียมการเพื่อกาหนด
ท่าทีฝ่ายไทย

จัดประชุมเตรียมการ
เพื่อกาหนดท่าทีไทย
6.
2
ขออนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง
2-5
7.

เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ

8.

รายงานผลการประชุมเจรจาต่อ
ผู้บริหารระดับสูง/คณะรัฐมนตรี

5

มาตรฐานคุณภาพงาน

- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ/
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ
- ผู้อานวยการกอง*
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ
รวบรวมความคิดเห็นและ
- นักวิชาการขนส่ง
ข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงาน ปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมจัดทาเป็นท่าที่
- นักวิชาการขนส่ง
เสนอที่ประชุมพิจารณา
ชานาญการ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องเข้าร่วม - นักวิชาการขนส่ง
ประชุม พร้อมรวบรวมความ ปฏิบัติการ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของ - นักวิชาการขนส่ง
ที่ประชุมจัดทาเป็นท่าทีการ ชานาญการ
ประชุม
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ

ดาเนินการนาเสนอเรื่องเพื่อขอ
อนุมัติการเดินทาง
อนุมัติค่าใช้จ่ายและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ

อนุมัติการเดินทางและ
อนุมัติค่าใช้จ่ายทันเวลา
และเป็นไปตามระเบียบการ
เดินทางไปราชการฯ

เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ

- เตรียมเอกสารการประชุม
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
- บันทึกผลการประชุม/
เจรจาให้ครอบคลุมทุก
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับ คค. เสนอ
ผู้บังคับบัญชา/รายงาน
คณะรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องนาไป
ปฏิบัติได้

จัดทาสรุปผลการประชุมประกอบ
ความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา
ทราบ/พิจารณาสั่งการและรายงาน
คณะรัฐมนตรี กรณีเป็นการประชุม
ระดับรัฐมนตรีหรือมีประเด็นสาคัญ
ระดับนโยบาย

ผู้รับผิดชอบ
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย)
นักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติการ

- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ
- ผู้อานวยการกอง
- นักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
-ผ้อานวยการกอง
- นักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ
-ผู้อานวยการกอง

๙
9.

1
แจ้งผลการประชุมแก่
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

แจ้งผลการประชุมให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
/ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
มติที่ประชุม

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
รับทราบผลการประชุม/มติ
ที่ประชุม และสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติ
ได้

- นักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการ
- นักวิชาการขนส่ง
ชานาญการพิเศษ

8. ระบบติดตามประเมินผล
กองการต่างประเทศ ประเมินผลการดาเนินการตามผลของตัวชี้วัดกระบวนการ เรื่องระดับความสาเร็จ
ของการประชุม/เจรจาระหว่างประเทศที่กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก ในทุกๆ 6 เดือน และยังติดตาม
ประเมินผลจากการทีห่ น่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการประชุมไปใช้ในการอ้างอิง หรือนาไปทาให้เกิดการ
ใช้ได้จริง
9. เอกสารอ้างอิง
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. 2524
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

๑๐

ภาคผนวก

๑๑

ภาคผนวก 1

กฎระเบียบ/คาสั่ง

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๔
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด การประชุม
ของทางราชการ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการ
จัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการทุกประเภทและลูกจ้างของส่วนราชการ แต่ไม่รวมถึง
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และลูกจ้างของสานักงานเลขาธิการ
รัฐสภากับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“การเดินทางไปราชการ” หมายความว่า การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมในประเทศ การประชุมในต่างประเทศและ
การประชุมระหว่างประเทศ ในหน้าที่ราชการหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการด้วย แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไปรับ
ราชการประจาในต่างประเทศ และการเดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดู
งาน ณ ต่างประเทศ
“การประชุมในประเทศ” หมายความรวมถึง การสัมมนาการประชุมที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการ
ฝึกอบรมด้วย แต่ไม่รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมอื่นในลักษณะ
เดียวกัน และการประชุมประสานงานระหว่างส่วนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ
“การประชุมในต่างประเทศ” หมายความรวมถึงการสัมมนา การประชุมที่เรียกชื่ออย่างอื่น การเจรจา
ธุรกิจ และการปฏิบัติงานอื่นใดด้วย
“การประชุมระหว่างประเทศ” หมายความว่า การประชุมซึ่งองค์การระหว่างประเทศจัดให้มีขึ้น และให้
หมายความรวมถึงการประชุมที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใดจัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากสองประเทศขึ้นไปเข้า
ร่วมประชุมด้วย
“องค์การระหว่างประเทศ” หมายความรวมถึงองค์การระหว่างรัฐบาลและองค์การเอกชนระหว่างประเทศด้วย
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๒๐๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๗ ธันวาคม ๒๕๒๔

“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง และหมายความ
รวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสานักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีในฐานะเป็น
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงด้วย
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทบวงด้วย

๑๒

“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมด้วย แต่ไม่
รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
“ผู้แทนรัฐบาล” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐบาลไทยแต่งตั้งให้ไปประชุมในประเทศหรือต่างประเทศใน
นามรัฐบาล
“คณะผู้แทน” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมในประเทศหรือต่างประเทศ โดยมีผู้
ร่วมคณะคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะ
ข้อ ๖ ในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ หรือการจัดการประชุมตามระเบียบนี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ที่จะต้องเบิกจากเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดของทางราชการ ให้ผู้มีอานาจอนุมัติพิจารณาในด้านการเงินก่อนด้วย
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าองค์การใดจะเป็นองค์การระหว่างประเทศตามระเบียบนี้หรือไม่ก็ดี การเข้า
ร่วมประชุมเรื่องใดเป็นการเข้าร่วมประชุมในระดับผู้แทนรัฐบาล หรือคณะผู้แทนรัฐบาลก็ดี ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ ๘ การเดินทางไปราชการของนายกรัฐมนตรีทุกกรณี ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้มีอานาจตามระเบียบนี้ ได้มีคาสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใด
เดินทางไปราชการ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติการเดินทางตามคาสั่งนั้น และให้ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น
รายงานผู้มีอานาจตามระเบียบนี้ทราบด้วย
ข้อ ๑๐ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
การตีความและวินิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่ง ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็น จาก
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
หมวด ๑
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ส่วนที่ ๑
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ การเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สาหรับการเดินทางของข้าราชการการเมือง ทุกตาแหน่ง
นอกจากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สาหรับการเดินทางของปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เลขานุการ
รัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
(๓) ปลัดกระทรวง สาหรับการเดินทางของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการและลูกจ้างทุกตาแหน่ง
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง สานักงานปลัดทบวง และสานักงานเลขานุการ รัฐมนตรี เว้นแต่ข้าราชการ
การเมือง
(๔) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สาหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้าง ทุกตาแหน่งในสังกัด
(๕) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างในราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดนั้นทุกตาแหน่ง

๑๓

ผู้มีอานาจตามข้อนี้ จะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้ผู้ดารงตาแหน่งใด ๆ เป็นผู้อนุมัติ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได้
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วย ว่าการทบวง ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้เดินทาง แต่ให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อทราบก่อนการ
เดินทางด้วย
ข้อ ๑๒ ผู้มีอานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร และข้าราชการ
ฝ่ายตุลากร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงยุติธรรมกาหนด แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๒
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ
(๑) นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สาหรับการเดินทางของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง และข้าราชการการเมืองทุกตาแหน่ง
นอกจากเลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สาหรับการเดินทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วย ว่าการทบวง
ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
(๓) ปลัดกระทรวง สาหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตาแหน่งในสังกัดกระทรวงหรือทบวง
(๔) หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สาหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตาแหน่งซึ่งเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา เว้นแต่ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดราชบัณฑิตยสถาน
สาหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมายเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
ข้อ ๑๔ การเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้แทนรัฐบาล คณะผู้แทนรัฐบาลหรือ คณะผู้แทน ให้
ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สาหรับการเดินทางของผู้แทนรัฐบาล หรือ คณะผู้แทนรัฐบาล
เพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดสาหรับการเดินทางของผู้แทนรัฐบาลหรือคณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อ เข้าร่วมการ
ประชุมในระดับต่ากว่ารัฐมนตรี และการเดินทางของคณะผู้แทนซึ่งมิใช่คณะผู้แทนรัฐบาล
สาหรับการเดินทางเป็นคณะตาม (๒) ถ้าคณะผู้แทนประกอบด้วยข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดหลาย
กระทรวง ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของเจ้าของเรื่องในการเดินทางครั้งนั้นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการเดินทางของผู้แทน
ทั้งคณะ แต่ต้องไดรับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือลูกจ้างตามข้อ ๑๓ ซึ่งรวมอยู่ในคณะ
ผู้แทนนั้นก่อน
ข้อ ๑๕๒ (ยกเลิก)
ข้อ ๑๖ การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมทั้งการไปราชการในเขตอาณาของข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่งประจาในต่างประเทศ และของลูกจ้างส่วนราชการในต่างประเทศ ผู้มีอานาจตามข้อ ๑๓ จะมอบหมาย
หรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้หัวหน้าคณะทูต ผู้แทนถาวรประจาองค์การสหประชาชาติ หรือหัวหน้า
สานักงานในต่างประเทศ เป็นผู้อนุมัติการเดินทางก็ได้

๑๔

การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศซึ่งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทย ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น มีอานาจอนุมัติให้ข้าราชการในราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค
และลูกจ้างในจังหวัด ไปราชการในประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗ วัน ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการ
เดินทางดังกล่าวอาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล ให้หารือ
เอกอัครราชทูตไทยซึ่งประจาอยู่ในประเทศนั้นก่อน
การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศ ซึ่งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทยของข้าราชการใน
ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ไปปฏิบัติงานประจาในจังหวัดซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น ผู้มีอานาจอนุมัติ
ตามข้อ ๑๓ จะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติการเดินทางก็ได้
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามวรรคสองโดยอนุโลม
หมวด ๒
การขออนุมัติจัดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมในประเทศ
ข้อ ๑๗ ส่วนราชการจะจัดการประชุมหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้เฉพาะกรณี ที่การประชุม
นั้นเป็นประโยชน์แก่ราชการในหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
๒

ข้อ ๑๕ ยกเลิกโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของ ทางราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๘ การจัดการประชุมซึ่งไม่ใช่การประชุมระหว่างประเทศ ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของเจ้าของเรื่อง
เป็นผู้มีอานาจอนุมัติสาหรับการประชุมที่เป็นงานประจา แต่ถ้าปลัดกระทรวงเจ้าของเรื่องพิจารณาเห็นว่าการ
ประชุมดังกล่าวเป็นเรื่องนโยบายให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้อนุมัติ
การอนุมัติตามวรรคหนึ่ง จะอนุมัติเป็นการเฉพาะคราวหรืออนุมัติเป็นหลักการก็ได้
ข้อ ๑๙ การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ และการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาล คณะผู้แทน
รัฐบาล หรือคณะผู้แทนเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็น ผู้มีอานาจอนุมัติ
(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสาหรับการจัดการประชุมและการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลหรือ
คณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สาหรับการจัดการประชุมและการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลหรือ คณะผู้แทนรัฐบาล
เพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับต่ากว่ารัฐมนตรี หรือคณะผู้แทนซึ่งมิใช่คณะผู้แทนรัฐบาล
ข้อ ๒๐ เมื่อกระทรวง ทบวง กรมใด เห็นว่าการประชุมที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจัดหรือร่วมจัดขึ้น
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น อาจส่งข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการ
ประชุมนั้นได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๑
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ส่วนราชการใดได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีให้จัดการประชุมได้ก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ก็ให้ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไปได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๕๓
๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๖/หน้า ๘/๓ เมษายน ๒๕๓๕

๑๕

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๘/๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖
มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจึงกาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลีย้ งเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลีย้ งเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลีย้ งเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลีย้ งเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลีย้ งเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลีย้ งเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลีย้ งเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลีย้ งเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลีย้ งเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจาทาง พ.ศ. ๒๕๓๓
(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ

๑๖

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชัว่ คราว พ.ศ. ๒๕๒๖
(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชัว่ คราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิน่ ที่อยู่ของข้าราชการ
หรือลูกจ้างในกรณีคู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยก่อน พ.ศ. ๒๕๒๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม
“ยานพาหนะประจาทาง” หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจาทางตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและเรือกลเดินประจาทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย และ
ให้หมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทัว่ ไปเป็นประจาโดยมีเส้นทาง
อัตราค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน
“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์สว่ นบุคคล
ซึ่งมิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม
“พ.ข.ต.” หมายความว่า เงินเพิ่มพิเศษสาหรับข้าราชการซึง่ มีตาแหน่งหน้าที่ประจา
อยู่ในต่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าทีป่ ระจา
อยู่ในต่างประเทศ
ข้อ ๕ การอนุมัตริ ะยะเวลาเดินทางไปราชการ ให้ผู้มีอา นาจอนุมัตติ ามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมตั ิให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ
อนุมตั ิระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบตั ิราชการได้ตามความจาเป็น
และเหมาะสม
กรณีผู้เดินทางไปราชการได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้นแล้ว
ให้ขออนุมัตริ ะยะเวลาดังกล่าวจากผูม้ ีอานาจตามวรรคหนึ่งด้วย
การอนุมตั ิระยะเวลาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้อนุมตั ิระยะเวลา
ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริม่ ปฏิบัตริ าชการ และอนุมัตริ ะยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบตั ิ
ราชการภายในกาหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบนีไ้ ด้ ให้ขอทาความตกลง
กับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ข้อ ๘ ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามบัญชีทา้ ยระเบียบ
ดังต่อไปนี้
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๒
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๓

๑๗

(๓) ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจา ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๔
การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีคา่ ครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้า
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กาหนด
เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สบิ ห้า
ผู้ดารงตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด
ข้อ ๙ การเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะประจาทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้
เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง
การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด เว้นแต่กรณีจาเป็นที่ผู้เดินทางถูกเรียกเก็บเงิน
ค่าพาหนะเกินกว่าอัตราทีค่ ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด ก็ให้เบิกค่าพาหนะ
เดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง
การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าทีจ่ ่ายจริง สาหรับการเดินทาง
โดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๑ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชัน้ ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท
นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึง่ มียศพันตารวจโทขึน้ ไป
ข้อ ๑๐ การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก
หรือสถานทีป่ ฏิบัตริ าชการกับสถานียานพาหนะประจาทางหรือสถานที่จดั พาหนะทีต่ อ้ งใช้
ในการเดินทางไปยังสถานทีป่ ฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จา่ ยจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๑ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ
ในลักษณะเหมาจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผูค้ รอบครองแล้วแต่กรณีในอัตรา
ต่อ ๑ คัน ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยให้คานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชย
ตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย
ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวง ให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอืน่ ที่ตดั ผ่าน
เช่น เส้นทางของเทศบาล เป็นต้น และในกรณีทไี่ ม่มีเส้นทางกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่น
ให้ผู้เดินทางเป็นผูร้ ับรองระยะทางในการเดินทาง
หมวดที่ ๒
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ข้อ ๑๒ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ดังต่อไปนี้
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษีและค่าบริการทีโ่ รงแรม ภัตตาคาร
หรือร้านค้าเรียกเก็บ ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดและค่าทาความสะอาดเสื้อผ้า ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๖
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกเท่าทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗

๑๘

ผู้ดารงตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น
เหมาะสมโดยประหยัด
ข้อ ๑๓ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับคู่สมรส
ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ให้เบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและค่าพาหนะเดินทางของคู่สมรสได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง ค่าเช่าที่พกั ของผูเ้ ดินทางและคู่
สมรสให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกินคนละร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคน
เดียวที่ผเู้ ดินทางมีสิทธิจะพึงได้รบั ในกรณีที่ผู้เดินทางมีตาแหน่งตามทีก่ าหนดในบัญชีหมายเลข ๕ ให้งด
เบิกค่าเช่าที่พักของคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
ข้อ ๑๔ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑) ผู้เดินทางซึง่ ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ให้เบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง
(ก) ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี
(ข) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
(ค) ประธาน หรือรองประธานของสภาซึง่ เป็นองค์กรนิติบัญญัติ
(ง) ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ์
(๒) ผู้เดินทางนอกจากที่กล่าวใน (๑) ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งในกรณีเดินทางไป
ราชการเป็นคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีเดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๖๗,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตาม (๒) ได้ ต้องเป็นการเดินทางกรณีใดกรณีหนึง่
ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผูแ้ ทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา
หรือผูแ้ ทนส่วนราชการ แต่ไม่รวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ
(ข) เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากูเ้ งินหรือขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
(ค) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมประชุมเกีย่ วกับความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ
(ง) เป็นผู้เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของ
รัฐบาลต่างประเทศ
(จ) เป็นผู้เดินทางไปร่วมในงานรัฐพิธีตามคาเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ
(ฉ) เป็นผู้เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทย หรือส่งเสริมสินค้าไทยในต่างประเทศ
หรือส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
ช) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ข้อ ๑๕ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวเบิกค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงือ่ นไขที่กระทรวงการคลังกาหนดได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ ๑๖ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
หรือจากหน่วยงานใด ๆ น้อยกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๑๙

ไปราชการให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครือ่ งบินให้เบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับแล้ว ให้งดเบิกเงินสมทบค่าโดยสารเครื่องบิน แม้ความช่วยเหลือนั้นชัน้ ที่นงั่
จะต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ และกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเทีย่ วเดียว ให้เบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชัน้ เดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิ
ที่พึงได้รับ
(๒) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีที่ไม่ได้รบั ความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ
จัดเลี้ยงอาหารให้ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนทีข่ าด
ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางทีไ่ ด้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รบั
(ข) ถ้าผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมือ้ ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่
จัดเลีย้ งอาหาร ๒ มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย และกรณี
จัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
(๓) ค่าเช่าที่พัก กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าเช่าทีพ่ ักให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิ
ของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ากว่าสิทธิที่พงึ ได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
ตามจานวนที่ได้จ่ายจริง ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเช่าที่พักที่ได้รบั ความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิ
ที่พึงได้รับ และกรณีที่ผู้ให้ความช่วยเหลือจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก
(๔) ค่าเครือ่ งแต่งตัว กรณีไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัว
ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิก
ค่าเครือ่ งแต่งตัวสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเครื่องแต่งตัวทีไ่ ด้รับความช่วยเหลือแล้ว
จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๕) ค่ารับรอง ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รบั เงินค่ารับรองตาม ข้อ ๑๔
(๖) ค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานทีป่ ฏิบัตริ าชการกับ
สถานียานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีทมี่ ิได้รับความช่วยเหลือ
ให้เบิกได้ตามสิทธิ กรณีได้รบั ความช่วยเหลือต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนทีข่ าด
ตามจานวนที่ได้จ่ายจริง รวมแล้วต้องไม่เกินกว่าสิทธิทพี่ ึงได้รบั
การเดินทางเพื่อดูงาน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบตามวรรคหนึ่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงิน
ที่ได้รบั ความช่วยเหลือ
ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาให้ผู้เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชัว่ คราวเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด หรือ
จะเบิกตามสิทธิของตนก็ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะ
ที่ดารงตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) การเดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป
หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้าคณะนัน้

๒๐

(๓) การเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาธุรกิจ หรือปฏิบัตหิ น้าที่อย่างอื่น
ซึ่งหน่วยงานที่เชิญหรือประเทศเจ้าภาพกาหนดให้ผู้เดินทางพักแรมในสถานทีท่ ี่จัดเตรียมไว้ให้
หรือสารองที่พักให้ซึ่งมิใช่กรณีที่ส่วนราชการหรือผู้เดินทางร้องขอหรือกระทาการใด ๆ เพื่อให้
หน่วยงานที่เชิญหรือประเทศเจ้าภาพกาหนดที่พัก หรือจัดเตรียมที่พักตามความต้องการของ
ส่วนราชการหรือผู้เดินทาง
(๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณ์ไม่ปลอดภัย ยากจน ทุรกันดาร หรืออยู่ในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวหรือสถานที่พักแรมทีม่ ีอตั ราค่าเช่าตามสิทธิถกู สารองหมด
ข้อ ๑๘ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับตนเอง
และคู่สมรสตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๘ ได้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรณีที่จาเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวพิเศษ หรือกรณีจาเป็นอื่นโดยได้รบั อนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
(๒) เป็นการเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งมิใช่ประเทศตามรายชื่อทีก่ าหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข ๙ ท้ายระเบียบนี้ หรือที่กระทรวงการคลังจะกาหนดเพิ่มเติม
(๓) ผู้ซึ่งเคยได้รบั ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการ หรือเคยได้รบั ค่าเครื่องแต่งตัว
จากทางราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด หรือได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ มีสิทธิเบิกค่าเครือ่ งแต่งตัวได้
เมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครัง้ ใหม่มีระยะเวลาห่างจากการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชัว่ คราวครั้งสุดท้ายเกินกว่าสองปี นับแต่วนั ที่เดินทางออกจากประเทศ หรือมีระยะเวลา
ห่างจากการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศครั้งสุดท้ายเกินกว่าสองปีนับแต่วันทีเ่ ดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย
กรณีที่ทางราชการสัง่ งดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผู้เดินทาง และผู้เดินทางได้จ่ายเงิน
ค่าเครือ่ งแต่งตัวไปแล้ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวโดยสุจริต โดยมีหลักฐานก็ให้
เบิกค่าเครือ่ งแต่งตัวได้ และให้ถือว่าวันที่ได้รบั ค่าเครื่องแต่งตัวนั้นเป็นวันเดินทางออกจากประเทศไทย
ข้อ ๑๙ ให้ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ เบิกค่าเครื่องแต่งตัวตามบัญชี
หมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๐ การเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง
ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผูก้ าหนดอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและค่าเช่าที่พักของลูกจ้าง ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราต่าสุดของกลุ่มระดับตาแหน่งทีก่ าหนดตามบัญชี
หมายเลข ๖ และบัญชีหมายเลข ๗ ท้ายระเบียบนี้
กรณีที่มีความจาเป็นต้องสั่งให้ลูกจ้างทีป่ ระจาสานักงานในต่างประเทศมาปฏิบตั ิงานชั่วคราว
ในประเทศไทย เพราะไม่อาจหาเจ้าหน้าที่อื่นในประเทศที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวได้ การเบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและค่าเช่าที่พักในประเทศไทยให้เบิกจ่ายเช่นเดียวกับกรณีลูกจ้างของส่วนราชการในประเทศไทย
ซึ่งเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร
ข้อ ๒๑ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่มตี าแหน่งหน้าทีป่ ระจาในต่างประเทศ เบิกค่าใช้จ่าย
ในการย้ายถิ่นที่อยู่ สาหรับคู่สมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทางในลักษณะ
เหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๒๑

(๑) ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งได้รบั อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดให้คู่สมรส
หรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทาง สาหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง
ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
(๒) ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลา
เกินกว่าหนึ่งปีขนึ้ ไป ให้เบิกสาหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละสามสิบ และสาหรับบุตรต่อคนในอัตรา
ร้อยละห้าของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะทีไ่ ด้รับอนุมตั ิให้คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน
(๓) ในกรณีทคี่ ู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลา
เกินกว่าสองปีขนึ้ ไป ให้เบิกสาหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละหกสิบ และสาหรับบุตรต่อคนในอัตรา
ร้อยละสิบของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะที่ได้รับอนุมตั ิให้คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน
(๔) ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลา
เกินกว่าสามปีขึ้นไป ให้เบิกสาหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละเก้าสิบ และสาหรับบุตรต่อคนในอัตรา
ร้อยละสิบห้าของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะทีไ่ ด้รับอนุมตั ิให้คสู่ มรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน
(๕) การนับเวลาที่ได้ไปอยู่ตา่ งประเทศตาม (๒) - (๔) ให้ถือจานวนเดือนทีไ่ ด้รับ พ.ข.ต.
เพิ่มสาหรับคู่สมรสและบุตรเป็นเกณฑ์คานวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ในเดือนหนึ่งถ้ามีสิทธิได้รับ พ.ข.ต. เกินกว่าสิบห้าวันให้นบั เป็นหนึ่งเดือน
(ข) ให้นับเวลาทีไ่ ด้รับ พ.ข.ต. สิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี
การเบิกค่าใช้จา่ ยในการย้ายถิ่นที่อยูต่ ามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นามาใช้บังคับในกรณีที่
คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี
หมวด ๓
การเบิกจ่ายเงิน
ข้อ ๒๒ แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเอกสาร
ประกอบที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๒๓ การเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ผู้เดินทางไปราชการจะใช้ใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รบั ชาระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว
โดยเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจานวนเงินทีไ่ ด้รับ
เพือ่ เป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่พักก็ได้
การเบิกค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ ผู้เดินทางจะใช้ใบแจ้งรายการค่าเช่าที่พักที่บนั ทึกด้วย
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้รบั ชาระเงินจากผูเ้ ดินทางแล้ว เป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่พัก
โดยไม่ต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รบั เงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได้ แต่ทงั้ นี้ผู้เดินทางจะต้อง
ลงลายมือชื่อรับรองว่าผู้เดินทางได้ชาระค่าเช่าที่พักตามจานวนที่เรียกเก็บนัน้
ข้อ ๒๔ การเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราห้องพักคู่ที่ผู้เดินทางไปราชการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางอยูต่ ่างสังกัดกัน แต่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือที่พักแรม
ชุดเดียวกัน ให้ผู้เดินทางฝ่ายหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ายหนึง่ ใช้สาเนาภาพถ่ายที่ผู้นนั้ รับรองสาเนาถูกต้อง
โดยให้มบี ันทึกแนบท้ายระบุว่ารายการใดที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นผู้เบิกฝ่ายเดียว และรายการใด
ทั้งคู่จะเป็นผูเ้ บิกฝ่ายละเป็นจานวนเท่าใด ทั้งต้นฉบับและฉบับสาเนาภาพถ่ายและลงลายมือชื่อ
ของผู้เดินทางทั้งคู่ในแต่ละฉบับ

๒๒

ข้อ ๒๕ การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีที่เจ้าภาพผู้จดั ประชุมเป็นผู้เรียกเก็บค่าเช่าที่พัก
จากผู้เดินทางไปราชการโดยตรง ให้ผู้เดินทางใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการที่เจ้าภาพผู้จัดประชุม
ได้เรียกเก็บค่าเช่าที่พักเป็นหลักฐานเพื่อขอเบิกค่าเช่าทีพ่ ักก็ได้
ข้อ ๒๖ การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติ
ตามทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง

๒๓

บัญชีหมายเลข ๑
ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ประเทศที่เดินทางไปราชการ

ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ

หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ

(ก) ประเทศในทวีปเอเชีย

ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง

(ข) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ประเทศในทวีปยุโรป
หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ

ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง

(ค) ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ หรือ
ประเทศในทวีปแอฟริกา

ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

๒๔

บัญชีหมายเลข ๒
อัตราเบียเลียงเดินทางในราชอาณาจักร
ในลักษณะเหมาจ่าย
บาท : วัน
ประเภท ข.

ข้าราชการ

ประเภท ก.

ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือพลทหารถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
หรือพลตารวจถึงจ่าสิบตารวจ
ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือ
ผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ จ่าสิบเอก
พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ
พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศพิเศษถึงพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกหรือข้าราชการตารวจ ซึ่งมียศนายดาบตารวจ
ถึงพันตารวจเอก
ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือ
ข้าราชการตา รวจ ซึ่งมียศพันตา รวจเอกอัตราเงินเดือนพันตารวจ
เอกพิเศษขึ้นไป

๑๘๐

๑๐๘

๒๑๐

๑๒๖

๒๔๐

๑๔๔

ประเภท ก. ได้แก่
(๑) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นที่ที่ตั้งสานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
(๒) การเดินทางไปราชการจากอาเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอาเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน
ประเภท ข. ได้แก่
(๑) การเดินทางไปราชการในท้องที่อื่นนอกจากที่กาหนดในประเภท ก.
(๒) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ

๒๕

บัญชีหมายเลข ๓
อัตราค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร
ข้าราชการ

บาท : วัน

ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือ
ดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา
หรือข้าราชการตารวจ ซึ่งมียศพันตารวจเอกลงมา

เหมาจ่าย ไม่เกิน ๑,๐๐๐

ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๙ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๔ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจ
เอกพิเศษ

เหมาจ่าย ไม่เกิน ๑,๖๐๐

ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรีขึ้นไป
กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หากผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะและมีความจาเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พัก
เพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้น
สาหรับห้องพักอีกหนึ่งห้อง หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้

เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
๒,๕๐๐
กรณีเพิ่มอีกหนึ่งห้อง
เบิกเพิ่มได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกิน ๒,๕๐๐
กรณีเช่าห้องชุดเบิกได้เท่าที่
จ่ายจริงไม่เกิน ๕,๐๐๐

หมายเหตุ กรณีผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา และผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๙ หัวหน้าส่วนราชการสามารถ
กาหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายต่ากว่าที่กาหนดได้ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๖
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒๖

บัญชีหมายเลข ๔
อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจาในราชอาณาจักร
ระยะทาง (กม.)
อัตรา (บาท)
๑ – ๕๐
๕๑ – ๑๐๐
๑๐๑ – ๑๕๐
๑๕๑ – ๒๐๐
๒๐๑ – ๒๕๐
๒๕๑ – ๓๐๐
๓๐๑ – ๓๕๐
๓๕๑ – ๔๐๐
๔๐๑ – ๔๕๐
๔๕๑ – ๕๐๐
๕๐๑ – ๕๕๐
๕๕๑ – ๖๐๐
๖๐๑ – ๖๕๐
๖๕๑ – ๗๐๐
๗๐๑ – ๗๕๐
๗๕๑ – ๘๐๐
๘๐๑ – ๘๕๐
๘๕๑ – ๙๐๐
๙๐๑ – ๙๕๐
๙๕๑ – ๑๐๐๐
๑๐๐๑ – ๑๐๕๐
๑๐๕๑ – ๑๑๐๐
๑๑๐๑ – ๑๑๕๐
๑๑๕๑ – ๑๒๐๐
๑๒๐๑ – ๑๒๕๐
๑๒๕๑ – ๑๓๐๐
๑๓๐๑ – ๑๓๕๐
๑๓๕๑ – ๑๔๐๐
๑๔๐๑ – ๑๔๕๐
๑๔๕๑ – ๑๕๐๐

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

สาหรับระยะทางที่เกิน ๑๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไปให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
ต้นสังกัดที่จะพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามความจาเป็นเหมาะสม

๒๗

บัญชีหมายเลข ๕
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นและเหมาะสม
ตาแหน่ง
๑. องคมนตรี
๒. รัฐบุรุษ
๓. นายกรัฐมนตรี
๔. รองนายกรัฐมนตรี
๕. รัฐมนตรี
๖. ประธานศาลฎีกา
๗. รองประธานศาลฎีกา
๘. ประธานศาลอุทธรณ์
๙. ประธานศาลปกครองสูงสุด
๑๐. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
๑๑. ประธานวุฒิสภา
๑๒. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑๓. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๔. เลขาธิการวุฒิสภา
๑๕. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๖. ปลัดกระทรวง
๑๗. ปลัดทบวง
๑๘. รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙. สมุหราชองครักษ์
๒๐. จเรทหารทั่วไป
๒๑. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๒. รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๓. เสนาธิการทหาร

๒๔. ผู้บัญชาการทหารบก
๒๕. ผู้บัญชาการทหารเรือ
๒๖. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๒๗. ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
๒๘. อัยการสูงสุด
๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓๐. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓๑. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๒. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๓๓. เลขาธิการสานักพระราชวัง
๓๔. ราชเลขาธิการ
๓๕. นายกราชบัณฑิตยสถาน
๓๖. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
๓๗. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๓๘. ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
๓๙. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๔๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๔๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๔๓. เลขาธิการสภาการศึกษา
๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔๕. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

๒๘

บัญชีหมายเลข ๖
อัตราเบียเลียงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่น
(๑) กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
ข้าราชการ

อัตรา
(บาท : วัน)

ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือ
ดะโต๊ะยุติธรรมหรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือ
ข้าราชการตารวจ ซึ่งมียศพันตารวจเอกลงมา

๒,๑๐๐

ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ
เอกพิเศษขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตรา
เงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษขึ้นไป

๓,๑๐๐

(๒) กรณีมิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
(๒.๑) ค่าอาหาร – ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษี – ค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า
เรียกเก็บให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท
(๒.๒) ค่าทาความสะอาดเสื้อผ้า สาหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
วันละ ๕๐๐ บาท
(๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) – (๒.๒) ให้คิดคานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จานวนเงินส่วนที่เหลือจ่าย
ในวันใดจะนามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้

๒๙

บัญชีหมายเลข ๗
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ข้าราชการ

ประเภท ก.

ประเภท ข.

บาท : วัน : คน
ประเภท ค.

ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตาแหน่ง
ที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วย
ผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกลงมา หรือข้าราชการตารวจ
ซึ่งมียศพันตารวจเอกลงมา

ไม่เกิน ๗,๕๐๐

ไม่เกิน ๕,๐๐๐

ไม่เกิน ๓,๑๐๐

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐

ไม่เกิน ๗,๐๐๐

ไม่เกิน ๔,๕๐๐

ผู้ดา รง ตา แ หน่ง ระ ดับ ๙ ขึ้น ไ ป
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขัน้ ต่า ขึ้นไป หรือข้าราชการ
อัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป
หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษขึ้นไป
หมายเหตุ ประเทศที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้นจากประเภท ก. อีกไม่เกินร้อยละสี่สิบ ได้แก่
ประเทศ รัฐ เมือง
๑. ญี่ปุ่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
/ ประเทศทีม่ ีสิทธิ . . .

๓๐

ประเทศที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้นจากประเภท ก. อีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า ได้แก่
ประเทศ รัฐ เมือง
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๒. ราชอาณาจักรสเปน
๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔. สหรัฐอเมริกา
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
๑. แคนาดา
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย
๓. ไต้หวัน
๔. เติร์กเมนิสถาน
๕. นิวซีแลนด์
๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๗. ปาปัวนิวกีนี
๘. มาเลเซีย
๙. ราชรัฐโมนาโก
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๑๔. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน
๑๙. รัฐสุลต่านโอมาน
๒๐. โรมาเนีย
๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๒๖. สาธารณรัฐชิลี
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก

๓๑

๒๘. สาธารณรัฐตุรกี
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
๓๓. สาธารณรัฐเปรู
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์
๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๓๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
๕๒. สาธารณรัฐฮังการี
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๕๔. ฮ่องกง
ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอร์เจีย
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร์
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาห์เรน
๑๐. รัฐอิสราเอล

๓๒

๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล
๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
๑๕. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๖. สหภาพพม่า
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก
๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๙. สาธารณรัฐกานา
๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๓. สาธารณรัฐคีร์กิซ
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๗. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๘. สาธารณรัฐชาด
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว
๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๓๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๓๖. สาธารณรัฐทาจิกสิ ถาน
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

๓๓

๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณอิสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดในประเภท ก.
และประเภท ข.

๓๔

บัญชีหมายเลข ๘
ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ข้าราชการ

อัตรา (บาท : คน)

ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๕ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่ง
รับเงินเดือนชั้น ๑ หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรีลงมาหรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจตรีลงมา

เหมาจ่าย ๗,๕๐๐

ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการ
อัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันโท
นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท
ขึ้นไป

เหมาจ่าย ๙,๐๐๐

๓๕

บัญชีหมายเลข ๙
ประเทศที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้
๑. สหภาพพม่า
๒. เนการาบรูไนดารุซาลาม
๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๖. มาเลเซีย
๗. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๘. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๑๐. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๑. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
๑๒. ปาปัวนิวกีนี
๑๓. รัฐเอกราชซามัว
๑๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต

๓๖

ลาดับที่

บัญชีหมายเลข ๑๐
ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
ตาแหน่ง
ประเภท ก.
ประเภท ข.

๑.

เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๕ ลงมา
ภริยาหรือสามี
บุตรคนละ

๔๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๙,๐๐๐

๒.

เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๖ ถึงระดับ ๙ ๔๕,๐๐๐
ภริยาหรือสามี
๓๐,๐๐๐
บุตรคนละ
๑๕,๐๐๐

๓๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๓.

เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๑๐
ภริยาหรือสามี
บุตรคนละ

๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

หมายเหตุ
๑. ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดในประเภท ข.
๒. ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพม่า มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเนการาบรูไนดารุซาลาม
๓. เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๕ ขึน้ ไป ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวราตรีสโมสร (White tie)
หรือเครื่องแต่งตัวมอร์นิ่งโค้ต เพราะมีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่าง ๆ และตามประเพณีของประเทศนั้น
จาต้องแต่งตัวแบบเช่นว่านั้น ให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้
ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัว
ดังกล่าว อย่างละ ๑ ชุด เพิ่มขึ้นอีกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓๗
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มใบแถลงข่าว
ข่าวกระทรวงคมนาคม
(ข้อความ) ........................................................................................................................ ...........
....................................................................................................................... ..........................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(วัน เดือน ปี)

๓๘

ประเด็นการหารือ (Talking Point)
เรื่อง………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

๓๙

รายงานการประชุม..........................................
ครังที่......./................
เมื่อวันที่...................................................
ณ .....................................................
-----------------------------ผู้มาประชุม
1. นาย.............................................. ตาแหน่ง...........................................
2. นาย.............................................. ตาแหน่ง...........................................
3. นาย.............................................. ตาแหน่ง...........................................
4. นาย.............................................. ตาแหน่ง...........................................
5. นาย.............................................. ตาแหน่ง...........................................
6. นาย.............................................. ตาแหน่ง...........................................
7. นาย.............................................. ตาแหน่ง...........................................
ผู้ไม่มาประชุม
1. นาย..............................................
2. นาย..............................................
3. นาย..............................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นาย..............................................
2. นาย..............................................
3. นาย..............................................

ประธาน

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา……………. น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2.

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่............../...........เมื่อวันที่.............................................ให้
ที่ประชุมรับรอง
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

๔๐

วาระที่ 3. เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)
3.1.......................................................................................................................... .................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม............
3.2.......................................................................................................................... .................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม.............
วาระที่ 4. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1.......................................................................................................................... .................................................
.................................................................................................................................................................... .............
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1.......................................................................................................................... .................................................
..................................................................................................................................... .........................................
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.2...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1.......................................................................................................................... .................................................
..............................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม……….
6.2...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม……….
เลิกประชุมเวลา…………………. น.
(...........................................)
ผู้จดรายงานการประชุม
(...........................................)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๔๑
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รายชื่อผู้จัดทา
1. นางสาวดุษฎี ประทีปสินธุ์
2. นางสาวพรพิมล แก้วงาม

นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ

รายชื่อผู้จัดทา

