ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ ายเงิน
เกีย่ วกับค่าใช้ จ่ายในการบริหารงานของส่ วนราชการในต่ างประเทศ พ.ศ. 2549
โดยที่ เ ป็ นการสมควรก าหนดหลัก เกณฑ์ ใ นการเบิ ก จ่ า ยเกี่ ย วกับ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริ หารงานของส่ วนราชการในต่างประเทศ เพื่อให้เป็ นไปด้วยความสะดวก คล่องตัว และมีความยืดหยุน่
สามารถใช้บริ หารจัดการได้อย่างเหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 (2) แห่ งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
คำอธิบำย
การก าหนดระเบี ย บฉบับ นี้ เป็ นการอาศัย อ านาจตามมาตรา 21 (2)
แห่งพระราชบัญญัติวธิ ี การงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่ งบัญญัติให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังมีอานาจ
หน้า ที่ใ นการกาหนดระเบีย บหรื อข้อบัง คับ เกี่ ย วกับ การเบิก จ่า ยเงิ น จากคลัง การเก็บ รัก ษาเงิ น และ
การนาเงินส่ งคลังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ข้อ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิ กจ่ายเงิ นเกี่ ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่ วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2549”
คำอธิบำย
กระทรวงการคลังได้ก าหนดระเบี ยบว่าด้วยการเบิ กจ่ ายเงิ นเกี่ ย วกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่ วนราชการเป็ น 2 ฉบับ คือ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิ นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน
ของส่ วนราชการ พ.ศ. 2549 ใช้สาหรับส่ วนราชการในประเทศ
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิ นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน
ของส่ วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ใช้สาหรับส่ วนราชการที่มีสานักงานในต่างประเทศ
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
คำอธิบำย
เนื่ อ งจากระเบี ย บฉบับ นี้ เป็ นการก าหนดในเรื่ อ งการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
เป็ นส่ วนใหญ่ รวมทั้งส่ วนราชการจะต้องกาหนดระเบียบภายใน และกระทรวงการคลังจะต้องกาหนด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ดังนั้น เพื่อให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องมีเวลาเตรี ยมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และรับทราบหนังสื อสั่งการเป็ นการล่วงหน้า จึงได้กาหนดวันใช้บงั คับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป ซึ่ งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
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เกี่ ย วกับค่า ใช้จ่า ยในการบริ หารงานของส่ วนราชการฉบับ ในประเทศ ระเบีย บฉบับนี้ ไ ด้ล งประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 59 ง วันที่ 10 พฤษภาคม 2549 วันที่มีผลใช้บงั คับ คือ วันที่
9 มิถุนายน 2549
ข้อ 3 ให้ ยกเลิ กระเบี ยบกระทรวงการคลังว่ าด้วยการเลี้ ยงรั บรองของส่ วนราชการ
ที่มีหน่วยงานประจาในต่างประเทศ พ.ศ. 2544
บรรดาหลัก เกณฑ์ หรื อ แนวทางการปฏิ บ ัติ ต ามหนัง สื อ สั่ ง การใด ที่ มี อ ยู่ก่ อ นวัน ที่
ระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
คำอธิบำย
ในหลักการเมื่อส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณได้จดั สรรงบประมาณ
ให้ส่วนราชการในต่างประเทศและได้มีการมอบอานาจในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรไปให้แล้ว
ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการในต่างประเทศมีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระเบียบฉบับนี้ มีเจตนารมณ์ ให้หัวหน้าส่ วนราชการ
ในต่างประเทศและหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่ วนราชการในต่างประเทศได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสมในแต่ละกรณี
จึงได้ยกเลิกระเบียบ หนังสื อเวียนสั่งการ หรื อหนังสื อที่ให้ความตกลงไว้เดิ ม ในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่ วนราชการ และให้ส่วนราชการถือปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ข้อ 4 ระเบี ย บนี้ ให้ ใ ช้ บ ัง คับ เฉพาะการใช้ จ่ า ยในการบริ หารงานที่ เ บิ ก จ่ า ยจาก
งบดาเนิ นงานในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณู ปโภค หรื องบรายจ่ายใดที่ เบิ กจ่าย
ในลักษณะเดียวกันสาหรับส่ วนราชการในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) สถานเอกอัครราชทูต
(2) สถานกงสุ ลใหญ่
(3) สถานกงสุ ล
(4) คณะทูตถาวรประจาสหประชาชาติ
(5) หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่เรี ยกชื่ อเป็ นอย่างอื่น ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่
เช่นเดียวกับสถานทูต หรื อสถานกงสุ ล
(6) หน่วยงานของส่ วนราชการอื่นที่ประจาในต่างประเทศ
คำอธิบำย
ระเบียบฉบับนี้ จะใช้บงั คับเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานสาหรับ
รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณู ปโภค ไม่ว่าจะเป็ นการเบิกจ่ายจากงบใด ๆ ก็ตาม
และเป็ นการใช้บงั คับสาหรับส่ วนราชการในต่างประเทศเท่านั้น
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ข้อ 5 ให้หัวหน้าส่ วนราชการในต่า งประเทศตามข้อ 4 เบิ ก จ่า ยค่ าใช้จ่า ยส าหรั บ
การบริ ห ารงานของส่ ว นราชการได้เ ท่า ที่จ่า ยจริ ง โดยคานึ ง ถึ ง ความจาเป็ น เหมาะสมและประหยัด
เพื่ อประโยชน์ ข องทางราชการในการดาเนิ นงานตามภารกิ จปกติ หรื อตามนโยบายของทางราชการ
ดังต่อไปนี้
คำอธิบำย
จากที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการและปฏิรูประบบงบประมาณ จะเป็ น
การบริ หารงานที่มุ่งเน้นในเรื่ องผลลัพธ์หรื อผลผลิ ตเป็ นหลัก ประกอบกับส่ วนราชการต่าง ๆ ได้มีการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่ วยงานในต่างประเทศ โดยคานึ งถึ งภารกิ จที่ได้มอบหมายเป็ นหลัก ดังนั้น
เพื่อให้ส่วนราชการในต่า งประเทศได้รับความคล่ องตัวในการบริ หารงานและใช้จ่ายเงิ นงบประมาณ
จึงได้กาหนดให้เป็ นดุลยพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการในต่างประเทศในการพิจารณาเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารงานสาหรับภารกิจปกติตามแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน หรื อตามภารกิจที่ทางราชการ
ได้มอบหมายในแต่ละครั้งแต่ละคราว แล้วแต่กรณี ได้ตามความจาเป็ น เหมาะสม ประหยัด และคานึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็ นหลักด้วย และระเบียบฉบับนี้เป็ นการกาหนดเพียงหลักเกณฑ์การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานเท่านั้น มิได้มีการยกเว้นการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพัสดุแต่อย่างใด ดังนั้น ในการ
จัดซื้ อ จัดจ้าง หรื อการเช่ า ส่ วนราชการยังคงต้องดาเนิ นการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุดว้ ย จึงจะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้
(1)

การจ้างเอกชนดาเนินงานของส่ วนราชการ

คำอธิบำย
เป็ นการเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะการจ้างเหมาบริ การตามความจาเป็ น
และประหยัด ในกรณี ที่ส่วนราชการในต่างประเทศไม่มีตาแหน่งข้าราชการหรื อลูกจ้างของทางราชการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านซึ่ ง เป็ นงานหรื อโครงการใหม่ หรื อกรณี มี ตาแหน่ ง ข้า ราชการหรื อลู กจ้า งของทางราชการ
ปฏิ บตั ิงาน แต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิงานให้แล้วเสร็ จตามเวลาที่กาหนดเนื่ องจากปริ มาณงานมาก หรื อกรณี
มี ตาแหน่ ง ข้า ราชการหรื อลู ก จ้า งของทางราชการปฏิ บ ตั ิ ง าน แต่ ต่อมาตาแหน่ ง นั้นว่างหรื อถู ก ยุบเลิ ก
ตาแหน่ง เป็ นต้น ลักษณะงานที่จา้ งเหมาบริ การ เช่น การจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารที่ทาการ การจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยอาคารที่ทาการ การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และบริ เวณโดยรอบอาคารที่ทาการ
การจ้างเหมาดูแลรั กษาระบบคอมพิวเตอร์ งานบริ การยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์ เป็ นต้น หรื อ
กรณี ที่ตอ้ งดาเนิ นงานที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดจ้างยังคงต้องปฏิ บตั ิตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุเช่นกัน
(2) ค่ า วัส ดุ ต ามหลัก การจ าแนกประเภทรายจ่ า ยที่ ส านัก งบประมาณก าหนด
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิราชการ หรื อเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
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คำอธิบำย
รายการวัส ดุ ให้เป็ นไปตามหลัก การจาแนกประเภทรายจ่ า ยที่ ส านัก
งบประมาณกาหนด เพื่อจะได้แยกแยะได้ชดั เจนระหว่างรายการค่าวัสดุกบั รายการค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ทั้งนี้ วัสดุที่จะเบิกจ่ายได้จะต้องเป็ นการใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิราชการเท่านั้น
(3) การเผยแพร่ และประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ ร าชการในหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของส่ วนราชการ หรื อตามนโยบายของทางราชการ
คำอธิบำย
เป็ นรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวเนื่ องกับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบปกติของส่ วนราชการ หรื องานตามนโยบายที่ทางราชการสั่งการไป ขึ้นอยูก่ บั
ความจาเป็ นในการดาเนินการในแต่ละกรณี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดรายการ ผลิตรายการ และถ่ายทอดสด
ทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแถลงข่าว
และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
(4) ค่าสาธารณู ปโภค เช่ น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้ า ค่าแก๊สหรื อค่าเชื้ อเพลิ งสาหรั บ
ทาความอบอุ่นหรื อทาความเย็น ค่า โทรศัพ ท์ ค่าบริ ก ารไปรษณี ย ์ ค่ าส่ งถุ ง เมล์ หรื อค่าใช้จ่ายเกี่ ย วกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
คำอธิบำย
เป็ นค่าใช้จ่ายรายการค่าสาธารณู ปโภคของสานักงานเท่านั้น ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของข้าราชการหรื อลูกจ้าง
(5) ค่าใช้จา่ ยในการประชุ ม และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ราชการในหน้าที่ความรับผิดชอบของส่ วนราชการ หรื อตามนโยบายของทางราชการ
คำอธิบำย
กรณี ที่ ส่วนราชการในต่ างประเทศมี ค วามจาเป็ นต้องจัดการประชุ ม
ไม่ว่าจะเป็ นการประชุ ม ราชการในระดับ ใดก็ตาม เช่ น การประชุ มระหว่า งประเทศ หรื อการประชุ ม
หัวหน้า ส่ ว นราชการไทยที่ ป ฏิ บ ัติหน้าที่ ป ระจาอยู่ใ นต่ า งประเทศ เป็ นต้น หรื อ กรณี ที่ มี ความจาเป็ น
ต้องจัดงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งานในความรั บผิดชอบ หรื อมี นโยบายของทางราชการสั่งการ
ให้ต อ้ งด าเนิ น การ เพื ่อ ประโยชน์ข องทางราชการ เช่ น การจัด งานแสดงนิ ท รรศการสิ น ค้า ไทย
หรื อวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เป็ นต้น ให้เบิกค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการจัดประชุ มหรื อจัดงานดังกล่าว
ได้ตามความจาเป็ น
(6) ค่ า ตอบแทนล่ า มในการแปลภาษาท้องถิ่ น ภาษาต่ า งประเทศ หรื อ ภาษามื อ
สาหรับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของส่ วนราชการ หรื อตามนโยบายของทางราชการ
/คาอธิบาย …
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คำอธิบำย
การปฏิ บ ตั ิ งานในหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบปกติ ข องส่ วนราชการหรื อ
งานนโยบายที่ ท างราชการสั่ ง การที่ ส่ ว นราชการมี เ หตุ จ าเป็ นต้อ งจัด หาล่ า มเพื่ อ แปลภาษาท้อ งถิ่ น
ภาษาต่า งประเทศ หรื อ ภาษามือ ในงานราชการดัง กล่า ว ให้ห ัว หน้า ส่ ว นราชการในต่า งประเทศ
เบิกค่าตอบแทนล่ามได้โดยคานึงถึงความจาเป็ นและเหมาะสม
(7) ค่าโล่ ของรางวัล ของที่ระลึ กผูเ้ ยี่ยมชมส่ วนราชการ ประกาศเกี ยรติคุณผูท้ ี่ให้
ความช่วยเหลือทางราชการ หรื อประกาศเกียรติคุณผูท้ ี่ได้รับการยกย่องจากทางราชการ
คำอธิบำย
ในการปฏิ บตั ิ ราชการของส่ วนราชการต่าง ๆ ในแต่ละประเทศอาจมี
วัฒนธรรม ประเพณี และธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ที่แตกต่างกันหรื อเพื่อประโยชน์ในการเชื่ อมสัมพันธไมตรี
ระหว่างหน่ วยงานหรื อองค์กรในต่างประเทศ เป็ นเหตุ ให้จาเป็ นต้องจัดหาโล่ ของรางวัล ของที่ ระลึ ก
ให้กบั ผูเ้ ยี่ยมชมส่ วนราชการ หรื อจัดทาประกาศเกี ยรติคุณแก่ผทู้ ี่ให้ความช่วยเหลือทางราชการ หรื อผูท้ ี่
ได้รับการยกย่องจากทางราชการ แล้วแต่กรณี ให้เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้โดยคานึ งถึ งความจาเป็ นและ
เหมาะสม
(8)

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสื่ อมสภาพหรื อเสี ยหายจากการใช้งานปกติ

คำอธิบำย
ทรั พย์สินของทางราชการที่ เกิ ดการเสี ยหายเนื่ องจากการเสื่ อมสภาพ
จากอายุการใช้งาน หรื อเสี ยหายจากการใช้งานตามปกติของส่ วนราชการ สามารถเบิกจ่ายค่าซ่ อมแซมได้
ตามความจาเป็ น
(9) ค่าซ่ อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับความเสี ยหายซึ่ งมิได้เกิ ดจากการ
เสื่ อมสภาพ หรื อช ารุ ดเสี ย หายจากการใช้ง านปกติ ทั้ง นี้ เมื่ อส่ วนราชการจ่ า ยค่ า ใช้จ่า ยดัง กล่ า วแล้ว
ให้ดาเนินการหาผูร้ ับผิดต่อไป
คำอธิบำย
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดจากการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับความ
เสี ย หายซึ่ งมิ ไ ด้เ กิ ด จากการเสื่ อ มสภาพหรื อ ช ารุ ด เสี ย หายจากการใช้ง านปกติ เช่ น กรณี ร ถราชการ
เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ เฉี่ ยวชน ท าให้ตอ้ งมี การจ่ายค่าซ่ อมแซมและชดใช้ค่า เสี ย หายให้กบั ผูเ้ สี ยหาย ในกรณี น้ ี
ส่ วนราชการอาจต้องจ่ายค่าซ่อมแซมหรื อค่าเสี ยหายไปก่อน และเนื่องจากมิใช่ความเสี ยหายของทรัพย์สิน
ที่เกิ ดจากการใช้งานตามปกติ จึง ต้องดาเนิ นการหาผูร้ ับผิด โดยพิจารณาเรื่ องการปฏิ บตั ิหน้าที่ ว่ามี การ
ดาเนินการโดยประมาทเลินเล่อหรื อไม่ อย่างไร
/(10) ...
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(10) ค่าเช่าอาคารหรื อพื้นที่ของอาคารเพื่อใช้เป็ นที่ทาการของส่ วนราชการ เป็ นที่ทาการ
พร้ อมบ้านพัก หรื อเป็ นทาเนี ยบเอกอัครราชทูตหรื อบ้านพักกงสุ ลใหญ่ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวกับการเช่ า
ตามกฎหมายหรื อ ตามประเพณี ท อ้ งถิ ่ น ของประเทศนั้น ก าหนด เช่ น ค่า ใช้จ่า ยส่ ว นกลาง ค่า ภาษี
เงินประกันสัญญา เงินมัดจา หรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็ นต้น
คำอธิบำย
การเช่ าอาคารหรื อพื้นที่ ของอาคารใน 3 วัตถุ ประสงค์ คือ (1) ใช้เป็ น
ที่ทาการของส่ วนราชการ (2) ใช้เป็ นที่ทาการพร้ อมบ้านพักในที่แห่ งเดี ยวกัน หรื อ (3) ใช้เป็ นทาเนี ยบ
เอกอัค รราชทูต หรื อ บ้า นพัก กงสุ ล ใหญ่ ให้ส่ ว นราชการพิจ ารณาถึง ความจ าเป็ นและเหมาะสม
เพื ่อ ประโยชน์ต ่อ การปฏิ บ ตั ิร าชการ โดยส่ ว นราชการจะต้อ งด าเนิ น การจัด เช่ า ตามระเบีย บ
สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุดว้ ย สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเช่าซึ่ งมีการเรี ยกเก็บตามกฎหมาย
หรื อตามประเพณี ของประเทศนั้นกาหนด เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง ค่าภาษี เงิ นประกันสัญญา เงินมัดจา
หรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็ นต้น ให้เบิกจ่ายจากทางราชการได้
(11) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ ยงรั บรอง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ ม ค่าบริ การ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวเนื่ องในการเลี้ ยงรับรอง และให้รวมถึ งค่าใช้จ่ายในการเลี้ ยงรับรองกรณี มีการนาบุคคล
หรื อคณะบุ คคลเข้ามาติ ดต่อประสานงานในประเทศไทยตามหน้าที่ ความรั บผิดชอบของส่ วนราชการ
หรื อตามนโยบายของทางราชการด้วย
คำอธิบำย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลี้ ยงรั บ รองซึ่ งเดิ ม เคยก าหนดไว้ใ นระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลี้ยงรับรองของส่ วนราชการที่มีหน่วยงานประจาในต่างประเทศ พ.ศ. 2544
ระเบี ยบนี้ กาหนดให้หัวหน้าส่ วนราชการในต่างประเทศใช้ดุลยพิ นิจเบิ กจ่ ายได้ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม และเพิ่มเติ มรวมถึ งค่าใช้จ่ายในการเลี้ ยงรับรองกรณี ที่ส่วนราชการในต่างประเทศมีภารกิ จ
ที่จะต้องดาเนิ นการในประเทศไทยและจาเป็ นจะต้องนาบุคคลหรื อคณะบุคคลเข้ามาติดต่อประสานงาน
ในประเทศไทยด้วย ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของส่ วนราชการ หรื อตามนโยบายที่ทางราชการสั่งการไป
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองของส่ วนราชการในประเทศ
(12) ค่ า ตอบแทนในการปฏิ บ ัติ ร าชการเฉพาะบุ ค คลภายนอกที่ มิ ใ ช่ ข ้า ราชการ
พนักงานหรื อลูกจ้างของทางราชการ กรณี ที่ส่วนราชการมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องขอความร่ วมมือ
บุคคลภายนอกนั้นช่ วยปฏิ บตั ิราชการในหน้าที่ความรับผิดชอบของส่ วนราชการ หรื อตามนโยบายของ
ทางราชการ เป็ นครั้งคราว
/คาอธิบาย ...
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คำอธิบำย
กรณี ที่ ส่ ว นราชการมี ค วามจาเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ จะต้องขอความร่ วมมื อ
บุคคลภายนอกมาช่ วยทางานให้กบั ทางราชการเป็ นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็ นงานตามความรับผิดชอบของ
หน่วยงานหรื อตามนโยบายที่ทางราชการสัง่ การไปก็ตาม ให้หวั หน้าส่ วนราชการในต่างประเทศพิจารณา
ว่ามี ความจาเป็ นอย่างยิ่งหรื อไม่ และต้องเป็ นครั้ งคราวเท่ านั้น มิ ใช่ เป็ นการประจา เช่ น ส่ วนราชการ
มีภารกิจสาคัญที่ได้รับมอบหมายได้ดาเนินการอย่างเร่ งด่วน แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีความชานาญการ หรื อมีเหตุ
สุ ดวิสัยที่จะปฏิ บตั ิงานดังกล่าวได้ จาเป็ นต้องขอความร่ วมมือจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในหน่ วยงานหรื อองค์การ
ระหว่างประเทศมาช่วยดาเนินการ มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสี ยหายอย่างยิง่ แก่ทางราชการได้ กรณี น้ ี หวั หน้า
ส่ วนราชการในต่างประเทศสามารถใช้ดุลยพินิจกาหนดค่าตอบแทนให้บุคคลดังกล่าวได้ความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี แต่ถา้ หากข้อเท็จจริ งเป็ นการจ้างเหมาเพื่อทางานชิ้นงานนั้น ส่ วนราชการก็จะต้องดาเนิ นการ
จ้างเหมาตามระเบียบพัสดุและเบิกค่าใช้จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ หารตาม ข้อ 5 (1)
(13)

ค่าใช้จ่ายอื่นที่กระทรวงการคลังกาหนด

คำอธิบำย
เป็ นการก าหนดเพื่ อ รองรั บ รายการค่ า ใช้ จ่ า ยใหม่ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคต ซึ่ งกระทรวงการคลังเห็ นสมควรให้หัวหน้า ส่ วนราชการในต่า งประเทศเป็ นผูใ้ ช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิม่ เติม
ข้อ 6 ในกรณี ที่ มี ค วามจาเป็ นต้องจัดหาวิท ยุโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ใ ห้ข้ าราชการหรื อ
ลู กจ้างถื อครองเพื่อประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ ราชการ ให้หัวหน้าส่ วนราชการในต่ างประเทศตามข้อ 4
เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณี ที่ประเทศใดมี การจัดประชุ มระหว่างประเทศหรื อการเยือนของบุคคลสาคัญ
และมีความจาเป็ นต้องใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของข้าราชการหรื อลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
หน้า ที่ เ กี่ ย วกับ การประชุ ม หรื อ การเยื อ นดัง กล่ า ว ให้ หัว หน้า ส่ ว นราชการในต่ า งประเทศตามข้อ 4
เบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะเดือนที่มีการเตรี ยมการหรื อการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
คำอธิบำย
ก าหนดให้ ส่ ว นราชการในต่ า งประเทศเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ บ ริ การวิ ท ยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0409.5/ว 49 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
(รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก)
ข้อ 7 ค่าของขวัญหรื อของที่ระลึ กเพื่อมอบให้บุคคลสาคัญตามประเพณี ทอ้ งถิ่น หรื อ
เพื่อเป็ นการกระชับสัมพันธไมตรี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้หัวหน้าส่ วนราชการในต่างประเทศ
ตามข้อ 4 เบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่หวั หน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณกาหนด
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คำอธิบำย
การปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จระดับ ชาติ ในต่างประเทศ ส่ วนราชการอาจมี ความ
จาเป็ นต้องจัดหาของขวัญหรื อของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่บุคคลสาคัญตามประเพณี ทอ้ งถิ่น หรื อเพื่อเป็ น
การเชื่อมสัมพันธไมตรี ที่ ดีต่อกันเพื่อประโยชน์ของทางราชการ แต่เนื่ องจากภารกิจที่แต่ละส่ วนราชการ
ได้รั บ มอบหมายให้ ดาเนิ นการในต่ า งประเทศอาจมี ล ัก ษณะที่ แตกต่ า งกัน ความจ าเป็ นในการเชื่ อ ม
สัมพันธไมตรี หรื อมีการโน้มน้าวหน่วยงานหรื อองค์กรในต่างประเทศเพื่อให้เกิดความร่ วมมือที่ดีต่อกัน
เพื่ อประโยชน์ ข องทางราชการย่อมมี ระดับ ความส าคัญและรู ป แบบที่ แตกต่ า งกัน และเพื่ อให้ แต่ ล ะ
ส่ วนราชการได้มีแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ชัดเจนภายใต้การดาเนิ นงานของแต่ล ะส่ วนราชการ จึ ง กาหนดให้
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเจ้า ของงบประมาณเป็ นผู ้ก าหนดระเบี ย บปฏิ บ ัติ ใ นเรื่ อ งดัง กล่ า วเองเพื่ อ ให้
ส่ วนราชการในสังกัดในต่างประเทศถือปฏิบตั ิ
ข้อ 8 ค่ า ใช้จ่ า ยในการฝึ กอบรม ค่ า ใช้จ่า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ค่ า โทรศัพ ท์
ประจาบ้านพักข้าราชการ ให้หัวหน้าส่ วนราชการในต่างประเทศตามข้อ 4 เบิกจ่ายได้ตามกฎ ระเบียบ
หรื อมติคณะรัฐมนตรี วา่ ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
คำอธิบำย
เนื่ องจากค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าโทรศัพท์ประจาบ้านพักข้าราชการ เป็ นการเบิกจ่ายในงบดาเนินงาน จึงต้องกาหนดไว้ในระเบียบนี้
เช่ น กัน แต่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดให้หัว หน้า ส่ วนราชการในต่ า งประเทศใช้ดุล ยพิ นิ จในการเบิ ก จ่ า ยได้เอง
เพราะถือว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสิ ทธิ รายบุคคลซึ่ งควรจะมีการเบิกจ่ายในมาตรฐาน
เดียวกัน จึงให้ถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบหรื อมติคณะรัฐมนตรี วา่ ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประกันภัย ทรั พย์สิ นและประกันภัย รถยนต์ ให้ เป็ นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำย
เนื่ อ งจากคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ก าหนดเกี่ ย วกับ เรื่ องการประกัน ภัย
ทรัพย์สิน และประกันภัยรถยนต์ของทางราชการไว้แล้ว รวมทั้งยังกาหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เรื่ องดังกล่าวเป็ นการเฉพาะ จึงเห็นควรให้ถือปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ 10 กรณี ที่ส่วนราชการในต่างประเทศตามข้อ 4 มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถดาเนิ นการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามข้อ 5 หรื อข้อ 7 รวมถึ งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นเนื่ องในการ
บริ หารงานของส่ วนราชการนอกจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ
เจ้าของงบประมาณพิจารณาให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ งตามความจาเป็ น เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์
ของการปฏิ บ ัติ ร าชการ ให้ ส อดคล้อ งกับ เป้ าหมายยุ ท ธศาสตร์ ข องส่ ว นราชการและนโยบายของ
ทางราชการ
/คาอธิบาย ...
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คำอธิบำย
เพื่อให้ส่วนราชการในต่างประเทศสามารถปฏิ บตั ิภารกิ จที่รับผิดชอบ
โดยปกติ หรื อที่ได้รับมอบหมายนโยบายจากทางราชการและเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานดังกล่าวได้
อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งให้หัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณได้พิจารณาการดาเนิ นงาน และ
การใช้จ่า ยงบประมาณของส่ วนราชการในสั ง กัดในต่ า งประเทศในภาพรวมได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
จึงกาหนดให้เป็ นดุ ลยพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็ นผูพ้ ิจารณาการเบิกจ่ายกรณี ที่
ส่ วนราชการในต่างประเทศมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถดาเนิ นการเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 5
เกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานทัว่ ไป หรื อข้อ 7 เกี่ ยวกับค่าของขวัญหรื อของที่ระลึ กที่มอบให้แก่
บุคคลสาคัญในต่างประเทศ
ข้อ 11 เพื่ อประโยชน์ ใ นการปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ย บนี้ เมื่ อหัวหน้า ส่ วนราชการเจ้า ของ
งบประมาณได้อ อกระเบี ย บเพื่ อ ปฏิ บ ัติ ก ารให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บนี้ แล้ว ให้ จ ัด ส่ ง ระเบี ย บดัง กล่ า ว
ให้กรมบัญชีกลางโดยเร็ ว
คำอธิบำย
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการประเมิ น ความเหมาะสมในการออกระเบี ย บ
ภายในของส่ วนราชการต่าง ๆ ตามระเบียบนี้ และเป็ นข้อมูลประกอบในการพิจารณาสั่งการเพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์ปฏิ บตั ิที่เหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดี ยวกันในอนาคต จึงกาหนดให้ส่วนราชการเมื่ อออก
ระเบียบเกี่ ยวกับค่าของขวัญหรื อของที่ระลึกเพื่อมอบให้บุคคลสาคัญตามประเพณี ทอ้ งถิ่น หรื อเพื่อเป็ น
การกระชับ สั ม พัน ธไมตรี เ พื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการตามข้อ 7 แล้ว ให้ จ ัด ส่ ง ระเบี ย บดัง กล่ า ว
ให้กรมบัญชีกลางโดยเร็ ว
ข้อ 12 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใดที่ได้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ หรื อแนวทางปฏิบตั ิ
ตามหนังสื อสั่งการใดที่กาหนดไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บงั คับและยังไม่แล้วเสร็ จ ให้ดาเนิ นการต่อไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อแนวทางการปฏิบตั ิน้ นั ต่อไปจนแล้วเสร็ จ
คำอธิบำย
เพื่ อ มิ ใ ห้ ก ระทบต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของส่ ว นราชการในช่ ว งรอยต่ อ
ระหว่างระเบียบเก่ากับระเบียบที่กาหนดขึ้นใหม่ จึงกาหนดให้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใดที่ได้ดาเนิ นการ
ตามหลักเกณฑ์ หรื อวิธีปฏิ บตั ิตามหนังสื อสั่งการใดที่กาหนดไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บงั คับ และยังไม่
แล้วเสร็ จ ก็ให้ดาเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็ จได้
ข้อ 13 ให้ป ลัดกระทรวงการคลัง รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้มี อานาจพิ จารณา
วินิจฉัยการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
คำอธิบำย

กาหนดผูร้ ักษาการตามระเบียบฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง

