
หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน 
ของสวนราชการ  เพื่อใหเปนไปดวยความสะดวก  คลองตัว  และมีความยืดหยุนสามารถใชบริหารจัดการ 
ไดอยางเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับ
คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาหลักเกณฑ  หรือแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือส่ังการใด  ที่มีอยูกอนวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเปนหรือเทียบเทา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซ่ึงไมมีฐานะ
เปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี  และราชการบริหารสวนภูมิภาค 

“คาใชจาย”  หมายความวา  คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการที่เบิกจายจาก 
งบดําเนินงานในลักษณะคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค  หรืองบรายจายใด  ที่เบิกจาย
ในลักษณะเดียวกัน 

ขอ ๕ การเบิกจายเงินคาใชจายตามระเบียบนี้  สวนราชการเจาของงบประมาณ  ตองดําเนินการ
เบิกจายเงินใหถูกตองตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ  ดวยความโปรงใส  
ประหยัด  รวดเร็ว  และคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพเปนสําคัญ 

ขอ ๖ คาใชจายใดที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว
เปนการเฉพาะ  ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเบิกจายเงินคาใชจายดังกลาวตามที่ไดกําหนดไว  เชน 
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 (๑) การประกันภัยทรัพยสิน 
 (๒) คาเชารถยนตของสวนราชการ 
 (๓) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
 (๔) คาเบี้ยประชุม 
 (๕) คาใชจายในการรับรองชาวตางประเทศ 
 (๖) คาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ  
 (๗) คาใชจายในการจัดฝกอบรม  
 (๘) คาใชจายในการจัดงาน 
 (๙) คาเครื่องแตงตัวขาราชการที่เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
(๑๐) คาใชจายเก่ียวกับศพขาราชการและลูกจางประจําของทางราชการซึ่งถึงแกความตาย 

ในระหวางเดินทางไปราชการ 
ขอ ๗ คาใชจายดังตอไปนี้  ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเบิกจายเงินได 

เทาที่จายจริง ตามอัตราที่กําหนดในกฎหมาย  สัญญาอนุญาโตตุลาการ  คําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ  คําส่ัง  
หรือคําพิพากษาของศาล  แลวแตกรณี 

(๑) การดําเนินการตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ  อาทิเชน  คาปวยการอนุญาโตตุลาการ 
(๒) การดําเนินคดี  เชน  คาธรรมเนียม  คาทนายความ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พักพยาน  

คาเสียหาย  ดอกเบี้ย  คาการบังคับคดี 
ขอ ๘ คาใชจายเก่ียวกับคาสินไหมทดแทนที่ผูเสียหายย่ืนคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใช  

กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดกระทาํละเมิดตอผูเสียหายในการปฏิบัติหนาที่  ใหหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณเบิกจายเงินตามระยะเวลาและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๙ การเบิกจายเงินคาใชจายตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ใหหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณเบิกจายเงินใหโดยพลัน  แตทั้งนี้ตองไมเกินกวาสามสิบวันนับแตวันที่กําหนดในสัญญา  
ไดรับแจงคําชี้ขาด  คําส่ังหรือคําพิพากษาถึงที่สุด  หรือระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด  แลวแตกรณี  
เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันสมควรที่ไมอาจเบิกจายเงินตามกําหนดเวลาดังกลาว  ใหเบิกจายเงิน 
ใหเสร็จส้ินภายในสามสิบวันนับแตวันที่อาจเบิกจายได 

ขอ ๑๐ คาใชจายการเชาอาคารและที่ดิน  รวมคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  ใหหัวหนา
สวนราชการเจาของงบประมาณเบิกจายเทาที่จายจริงตามอัตรา  ดังนี้ 
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(๑) การเชาอาคารเพื่อใชในการปฏิบัติงาน  เก็บเอกสาร  หรือพัสดุตาง  ๆ  ใหเบิกจายเงิน 
เทาที่จายจริง  แตไมเกินอัตราตารางเมตรละหารอยบาทตอเดือน  หรือในกรณีที่มีเหตุผล ความจําเปนตองเชา
ในอัตราเกินกวาตารางเมตรละหารอยบาทตอเดือน  ใหเบิกจายเงินไดในวงเงินไมเกินหาหมื่นบาทตอเดือน 

(๒) การเชาที่ดินเพื่อใชในราชการ  ใหเบิกจายเงินไดเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราหาหมื่นบาท
ตอเดือน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่จะตองเบิกจายเงินคาใชจายตาม  (๑)  และ  (๒)  เกินกวาอัตราที่กําหนดไว  
ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลยพินิจเบิกจายเงินตามที่จายจริง  ทั้งนี้  อัตราที่เบิกจายเงิน
ตองไมสูงกวาอัตราทองตลาด  และในการอนุมัติเบิกจายเงินใหบันทึกเหตุผลที่ตองเบิกจายเงิน 
ในอัตรานั้นไวดวย 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสวนราชการ  กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดอัตรา
การเชาตามวรรคหนึ่งเปนอยางอื่นใหเหมาะสมกับสภาวการณไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๑๑ คาใชจายการดําเนินงานตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ  
ดังตอไปนี้  ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลยพินิจเบิกจายเงินไดตามความเหมาะสม
จําเปน  เทาที่จายจริง 

(๑) การจางเอกชนดําเนินงานของสวนราชการ 
(๒) คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดเพื่อใชในการ

ปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ 
(๓) การเผยแพรและประชาสัมพันธที่ เกี่ยวของกับงานในหนาที่หรือตามนโยบายของ 

ทางราชการ 
(๔) คาสาธารณูปโภค  เชน  คาน้ําประปา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท คาชําระฝากสงทางไปรษณีย

ของสํานักงาน  คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  ยกเวนคาสาธารณูปโภคที่ทางราชการจายแทน
ใหขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง  ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเบิกจายเงินตามระเบียบ
หรือหลักเกณฑที่กําหนดไว 

(๕) การจัดประชุมราชการ 
(๖) คาตอบแทนลามในการแปลภาษาทองถิ่น  ภาษาตางประเทศ   หรือภาษามือสําหรับ 

การปฏิบัติงานในหนาที่  หรือตามนโยบายของทางราชการ 
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(๗) คาโล  ของรางวัล  ของที่ระลึกผูเย่ียมชมสวนราชการ  ประกาศเกียรติคุณผูที่ใหความชวยเหลือ
ทางราชการ  หรือประกาศเกียรติคุณผูที่ไดรับการยกยองจากทางราชการ 

(๘) คาซอมแซมทรัพยสินของทางราชการที่ไดรับความเสียหายซ่ึงมิไดเกิดจากการเสื่อมสภาพ  
หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  ทั้งนี้  เมื่อสวนราชการจายคาใชจายดังกลาวแลวใหดําเนินการ 
หาผูรับผิดทางละเมิดตามระเบียบวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

(๙) คาของที่ระลึกมอบใหชาวตางประเทศ  กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  
หรือกรณีที่ชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย 

(๑๐) คาใชจายอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๑๒ คาใชจายเก่ียวกับคาตอบแทนอื่นใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหหัวหนาสวนราชการ

เจาของงบประมาณเบิกจายเงินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๑๓ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกํากับดูแลการเบิกจายเงินคาใชจาย 

ตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดไว  ในกรณีที่การเบิกจายคาใชจายใดไมเปนไปตามระเบียบนี้ 
อันเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการตามระเบียบวาดวย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่โดยเร็ว 

ขอ ๑๔ การเบิกจายเงินคาใชจายใดที่ไดดําเนินการตามหลักเกณฑ  หรือแนวทางการปฏิบัติ
ตามหนังสือส่ังการใดที่กําหนดไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยังไมแลวเสร็จ  ใหดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัตินั้นตอไปจนแลวเสร็จ 

ขอ ๑๕ ใหปลัดกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
การปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งมีอํานาจกําหนดการปฏิบัติ  หรือยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ทนง  พิทยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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