
 

 

ท่ี กค 0406.4/ว 96       กระทรวงการคลงั 

        ถนนพระราม 6 กทม.10400 

      16 กนัยายน  2553 

เร่ือง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย               

ในการบริหารงานของสว่นราชการ พ.ศ. 2553 

เรียน ปลดักระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อ านวยการ ผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิผู้วา่ราชการจงัหวดั 

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการบริหารงานของสว่นราชการ พ.ศ. 2553 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่า ย

คา่ใช้จา่ยในการบริหารงานของสว่นราชการ พ.ศ. 2553 

ตามระเบียบท่ีอ้างถึง หมวด 2 ค่าใช้สอย ข้อ 12 ได้ก าหนดว่า ค่าใช้จ่ายท่ีเป็น           

ค่าใช้สอย ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชน์           

ของทางราชการ ทัง้นี ้ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นัน้ 

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบฯ           

ท่ีอ้างถึง และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายลกัษณะค่าใช้สอยเป็นไปโดยถูกต้อง จึงก าหนดรายการค่าใช้สอย

ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน                    

ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ให้ส่วนราชการถือปฏิบตัิ โดยมีผลใช้บงัคบั ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2553 ทัง้นี ้

รายการท่ีก าหนดนัน้เป็นการรวบรวมจากหนังสือสั่งการท่ีเคยก าหนดไว้  และรายการท่ีได้อนุมัติ                        

ให้ส่วนราชการต่าง ๆ เบิกจ่าย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพฒันากฎหมายกรมบญัชีกลาง 

(กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน                      

ของส่วนราชการ) และกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี             

คณะท่ี 2 ในคราวตรวจร่างระเบียบฯ ด้วยแล้ว  

/ อยา่งไรก็ดี ... 
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อย่างไรก็ดี หากส่วนราชการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามรายการท่ีก าหนดไว้ หากมีความจ าเป็น

ก็สามารถขอตกลงกบักระทรวงการคลงัเป็นรายกรณีไป ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบตัิตอ่ไป 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 (นายนริศ  ชยัสตูร) 

 รองปลดักระทรวงการคลงั 

 หวัหน้ากลุม่ภารกิจด้านรายจา่ยและหนีส้ิน 
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รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

––––––––––––––––––––––– 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย         

ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลใช้บงัคบั ณ วนัท่ี 4 กันยายน 2553 กระทรวงการคลงั        

จงึก าหนดรายการในการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ล าดับ รายการ 

1.  คา่ใช้จ่ายในการเตรียมการ  ระหว่างการรับเสด็จ  ส่งเสด็จ  หรือเก่ียวเน่ืองกับการรับเสด็จ 

สง่เสดจ็ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานวุงศ์  

2.  คา่จ้างเอกชนด าเนินงานของสว่นราชการ  

3.  คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่ หรือการประชาสมัพนัธ์งานของสว่นราชการ  

4.  คา่พานพุ่มดอกไม้ พานประดบัพุม่ดอกไม้ พานพุ่มเงินพุม่ทอง กรวยดอกไม้พวงมาลยั 
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน           
การจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรตใินวโรกาสตา่ง ๆ  

ค่าหรีด หรือพวงมาลา ส าหรับสักการะศพ ให้เบิกจ่ายในนามของส่วนราชการ                    
เป็นส่วนรวม เฉพาะสักการะศพผู้ ท่ีเคยให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นผู้ เคยท าประโยชน์ 
ให้แก่ประเทศหรือสว่นราชการจนเป็นท่ีประจกัษ์ชดั  

5.  ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล
ผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารในกรณีท่ีมีการประชุมคาบเก่ียว            
มือ้อาหาร คา่เชา่ห้องประชมุ คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

6.  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน
หรือเย่ียมชมส่วนราชการ หรือกรณีการตรวจเย่ียมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติ         
ของบุคลากรภายในส่วนราชการ การแถลงข่าวของส่วนราชการ การมอบเงินหรือ           
สิ่งของบริจาค 

7.  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการ ท่ีเกิดจากการเส่ือมสภาพ หรือช ารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกต ิ 
 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการท่ีได้ รับความเสียหาย ซึ่งมิ ได้ เกิดจาก                      
การเส่ือมสภาพหรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  เม่ือส่วนราชการจ่ายค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการหาผู้ รับผิดทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วย             
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
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ล าดับ รายการ 

8. ค่าของขวัญหรือของท่ีระลึกท่ีมอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดิ นทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว กรณี ชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนาม ของ               
สว่นราชการเป็นสว่นรวม 
 ค่าของขวัญ ห รือของท่ี ระลึก ท่ีมอบให้กรณี หน่วยงาน ท่ี ให้ความช่วยเห ลือ               
สว่นราชการ หรือกรณีการเย่ียมชมสว่นราชการ ในนามของสว่นราชการเป็นสว่นรวม 

9. ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล         

ของท่ีระลึก ส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุ หรือผู้ ให้ความช่วยเหลือ

หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ 

10. คา่ใช้จา่ยในการจดัท าเว็บไซต์ และสว่นอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการจดัท าเว็บไซต์ 

11. ค่าธรรมเนียมในการคืนบตัร เปล่ียนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ 

หรือค่าบตัรโดยสารท่ีไม่สามารถคืนหรือเปล่ียนบตัรได้กรณีเล่ือนการเดินทางไปราชการ                     

กรณีสว่นราชการสัง่ให้งด หรือเล่ือนการเดนิทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตสุดุวิสยั

อ่ืน ๆ ท่ีท าให้ไมส่ามารถเดนิทางได้ ทัง้นี ้ต้องมิได้เกิดจากตวัผู้ เดนิทางเป็นเหตุ 

12. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่กรณีตามข้อ 18 (5) ของระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย

การเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการบริหารงานของสว่นราชการ 

13. คา่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ เดนิทางไปราชการเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

14. คา่ใช้จา่ยในการใช้สถานท่ีชัว่คราวของสว่นราชการ หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 

15. คา่ใช้จา่ยในการประดบั ตกแตง่อาคารสถานท่ีของสว่นราชการ 

16. ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการก าจดัแมลง แมง หนู หรือสัตว์ ท่ีอาจเป็นพาหะ     

น า โรค ร้ายม าสู่ คน  และให้หม ายความ รวมถึ งก ารก าจัด เชื อ้ โรคห รือ เชื อ้ รา                      

ตามสว่นราชการหรือบ้านพกัท่ีทางราชการจดัไว้ให้ 

17. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารส าหรับผู้ ป่วยสามัญ ผู้ ป่วยโรคเรือ้น ของสถานบริการ        

ของส่วนราชการ หรือส าหรับผู้ ถูกควบคุม คุมขัง กักขัง คุมความประพฤติ หรือผู้ ท่ี                     

ถกูใช้มาตรการอ่ืนใดอนัมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพซึ่งต้องหาวา่กระท าความผิด 

หรืออาหาร นม อาหารเสริม ส าหรับเด็กท่ีอยู่ในการสงเคราะห์ของทางราชการ หรือหน่วยงาน 

ของทางราชการ 

18. ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซือ้หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ 

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในราชการโดยสว่นรวม 

19. คา่บริการในการก าจดัสิ่งปฏิกลู จดัเก็บขยะของสว่นราชการ  
คา่บริการในการก าจดัสิ่งปฏิกลู บ้านพกัของทางราชการกรณีไมมี่ผู้พกัอาศยั 
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ล าดับ รายการ 

20. ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ส าหรับ

รถยนต์ของส่วนราชการตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งส่วนราชการได้มาโดยวิธีการซือ้  

การยืม หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ

ระหว่างประเทศและขึน้ทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วนราชการนัน้ การเช่า หรือรถส่วนตวั

ของข้าราชการผู้ เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่งส าหรับ

ข้าราชการผู้ มีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหนง่ท่ีได้จดัหามาใช้ในการปฏิบตัริาชการ 

21. คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการจดั ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทศัน์ และวิทย ุ

22. ค่าพาหนะกรณี ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ซึ่งส่วนราชการ                  

ไมส่ามารถจดัรถยนต์สว่นกลางให้ได้ 

23. คา่ตรวจสอบเพ่ือการรับรองระบบการท างานหรือมาตรฐานการท างาน 

24. คา่ระวาง บรรทกุ ขนสง่พสัดหุรือพสัดภุณัฑ์ของสว่นราชการ ยกเว้น คา่ระวาง บรรทกุ 

ขนสง่พสัดหุรือพสัดภุณัฑ์ในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชมุระหว่างประเทศ 

25. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการใช้พัสดุท่ียืมจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการ           

กรณีจ าเป็นเร่งดว่นเป็นการชัว่คราว 

26. ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชือ้เอชไอวี           

จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาล                 

ท่ีข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าท่ีจะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเก่ียวกับการเบิกจ่าย               

คา่รักษาพยาบาล 

27. ค่ารักษาพยาบาลสัตว์และค่าตรวจสุขภาพสัตว์ ส าหรับหน่วยงานท่ีมีภารกิจปกต ิ          

ในการดแูลสตัว์ 
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