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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑในการเบิ กจายเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการในตางประเทศ เพื่อใหเปนไปดวยความสะดวก คลองตัว และมีความยืดหยุนสามารถใช
บริหารจัดการไดอยางเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการบริหารงานของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการเลี้ ย งรั บ รองของส ว นราชการ
ที่มีหนวยงานประจําในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาหลักเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการใด ที่มีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเฉพาะการใชจายในการบริหารงานที่เบิกจายจากงบดําเนินงาน
ในลักษณะคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค หรืองบรายจายใดที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน
สําหรับสวนราชการในตางประเทศ ดังตอไปนี้
(๑) สถานเอกอัครราชทูต
(๒) สถานกงสุลใหญ
(๓) สถานกงสุล
(๔) คณะทูตถาวรประจําสหประชาชาติ
(๕) หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ซึ่งปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับ
สถานทูต หรือสถานกงสุล
(๖) หนวยงานของสวนราชการอื่นที่ประจําในตางประเทศ
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ขอ ๕ ใหหัวหนาสวนราชการในตางประเทศตามขอ ๔ เบิกจายคาใชจายสําหรับการบริหารงาน
ของสวนราชการไดเทาที่จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน
ของทางราชการในการดําเนินงานตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทางราชการ ดังตอไปนี้
(๑) การจางเอกชนดําเนินงานของสวนราชการ
(๒) คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนด เพื่อใชในการ
ปฏิบัติราชการ หรือเพื่อประโยชนของทางราชการ
(๓) การเผยแพรและประชาสัม พัน ธเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหนาที่ความรับผิดชอบ
ของสวนราชการ หรือตามนโยบายของทางราชการ
(๔) คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาแกสหรือคาเชื้อเพลิงสําหรับทําความอบอุน
หรือทําความเย็น คาโทรศัพท คาบริการไปรษณีย คาสงถุงเมล หรือคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต
(๕) คาใชจายในการประชุม และคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ในหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ หรือตามนโยบายของทางราชการ
(๖) คาตอบแทนลามในการแปลภาษาทองถิ่น ภาษาตางประเทศ หรือภาษามือ สําหรับ
การปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ หรือตามนโยบายของทางราชการ
(๗) คาโล ของรางวัล ของที่ระลึกผูเยี่ยมชมสวนราชการ ประกาศเกียรติคุณผูที่ใหความชวยเหลือ
ทางราชการ หรือประกาศเกียรติคุณผูที่ไดรับการยกยองจากทางราชการ
(๘) คาซอมแซมทรัพยสินของทางราชการที่เสื่อมสภาพหรือเสียหายจากการใชงานปกติ
(๙) ค า ซ อ มแซมทรั พ ย สิ น ของทางราชการที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายซึ่ ง มิ ไ ด เ กิ ด จาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ ทั้งนี้ เมื่อสวนราชการจายคาใชจายดังกลาวแลว
ใหดําเนินการหาผูรับผิดตอไป
(๑๐) คาเชาอาคารหรือพื้น ที่ของอาคารเพื่อใชเปน ที่ทําการของสวนราชการ เปน ที่ทําการ
พรอมบานพัก หรือเปนทําเนียบเอกอัครราชทูตหรือบานพักกงสุลใหญ และคาใชจายที่เกี่ยวกับการเชา
ตามกฎหมายหรือตามประเพณีทอ งถิ่นของประเทศนั้น กํา หนด เช น คาใชจ ายสวนกลาง คาภาษี
เงินประกันสัญญา เงินมัดจํา หรือคาธรรมเนียมอื่น ๆ เปนตน
(๑๑) คาใชจายในการเลี้ยงรับรอง ไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาบริการ รวมทั้งคาใชจาย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และใหรวมถึงคาใชจายในการเลี้ยงรับรองกรณีมีการนําบุคคลหรือ
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คณะบุคคลเขามาติดตอประสานงานในประเทศไทยตามหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ หรือ
ตามนโยบายของทางราชการดวย
(๑๒) คาตอบแทนในการปฏิบัติราชการเฉพาะบุคคลภายนอกที่มิใชขาราชการ พนักงานหรือ
ลูกจางของทางราชการ กรณีที่สวนราชการมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองขอความรวมมือบุคคลภายนอกนั้น
ชวยปฏิบัติร าชการในหนา ที่ความรับ ผิดชอบของสวนราชการ หรื อตามนโยบายของทางราชการ
เปนครั้งคราว
(๑๓) คาใชจายอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๖ ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดหาวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ใหขาราชการหรือลูกจาง
ถือครองเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ ใหหัวหนาสวนราชการในตางประเทศตามขอ ๔ เบิกคาใชจาย
ไดตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่ ประเทศใดมีการจัดประชุ ม ระหวา งประเทศหรือการเยือ นของบุคคลสําคัญและ
มีความจําเปนตองใชวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ของขาราชการหรือลูกจางที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
เกี่ ย วกั บ การประชุ ม หรื อ การเยื อ นดั ง กล า ว ให หั ว หน า ส ว นราชการในต า งประเทศตามข อ ๔
เบิกคาใชจายไดเฉพาะเดือนที่มีการเตรียมการหรือการปฏิบัติงานดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๗ คาของขวัญหรือของที่ระลึกเพื่อ มอบใหบุคคลสําคัญตามประเพณีทองถิ่น หรือ
เพื่อเปนการกระชับสัมพันธไมตรีเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหหัวหนาสวนราชการในตางประเทศ
ตามขอ ๔ เบิกจายไดตามระเบียบที่หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกําหนด
ขอ ๘ คาใชจายในการฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาโทรศัพทประจํา
บานพักขาราชการ ใหหัวหนาสวนราชการในตางประเทศตามขอ ๔ เบิกจายไดตามกฎ ระเบียบ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๙ คาใชจายในการประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยรถยนต ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ กรณีที่สวนราชการในตางประเทศตามขอ ๔ มีเหตุจําเปนไมสามารถดําเนินการ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามขอ ๕ หรือขอ ๗ รวมถึงการเบิกจายคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเนื่องในการ
บริหารงานของสวนราชการนอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ
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เจาของงบประมาณพิจารณาใหจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน
ของการปฏิบัติราชการ ใหสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร ของสวนราชการและนโยบายของทางราชการ
ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ เมื่อหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ
ไดออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้แลว ใหจัดสงระเบียบดังกลาวใหกรมบัญชีกลาง
โดยเร็ว
ขอ ๑๒ การเบิกจายเงิน คาใชจายใดที่ไดดําเนิน การตามหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการใดที่กําหนดไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยังไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตอไป
ตามหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัตินั้นตอไปจนแลวเสร็จ
ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

