
 
 
ที่ กค 0406.4/ว 96       กระทรวงการคลัง 
        ถนนพระราม 6 กทม.10400 

      16 กันยายน  2553 

เร่ือง รายการคาใชสอยตามขอ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจาย              
ในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบด ีอธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูวาราชการจังหวัด 

อางถึง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

ส่ิงที่สงมาดวย รายการคาใชสอยตามขอ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

ตามระเบียบที่อางถึง หมวด 2 คาใชสอย ขอ 12 ไดกําหนดวา คาใชจายที่เปน           
คาใชสอย ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน          
ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ความละเอียดแจงแลว นั้น 

กระทรวงการคลังพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของระเบียบฯ           
ที่อางถึง และการเบิกจายคาใชจายลักษณะคาใชสอยเปนไปโดยถูกตอง จึงกําหนดรายการคาใชสอย
ตามขอ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน                    
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553 ใหสวนราชการถือปฏิบัติ โดยมีผลใชบังคับ ณ วันที่ 4 กันยายน 2553 ทั้งนี้ 
รายการที่กําหนดนั้นเปนการรวบรวมจากหนังสือส่ังการที่เคยกําหนดไว  และรายการที่ไดอนุมัติ                        
ใหสวนราชการตาง ๆ เบิกจาย โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรมบัญชีกลาง 
(กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และกฎหมายวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน                      
ของสวนราชการ) และกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี             
คณะที่ 2 ในคราวตรวจรางระเบียบฯ ดวยแลว  
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อยางไรก็ดี หากสวนราชการไมสามารถเบิกจายไดตามรายการที่กําหนดไว หากมีความจําเปน
ก็สามารถขอตกลงกับกระทรวงการคลังเปนรายกรณีไป ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 (นายนริศ  ชัยสูตร) 
 รองปลัดกระทรวงการคลัง 
 หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 
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รายการคาใชสอยตามขอ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

––––––––––––––––––––––– 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจาย         
ในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลใชบังคับ ณ วันที่ 4 กันยายน 2553 กระทรวงการคลัง        
จึงกําหนดรายการในการเบิกจายคาใชจายไว ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ รายการ 
1.  คาใชจายในการเตรียมการ  ระหวางการรับเสด็จ  สงเสด็จ  หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ 

สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ  
2.  คาจางเอกชนดําเนินงานของสวนราชการ  
3.  คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธงานของสวนราชการ  
4.  คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไมพวงมาลัย 

ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน           
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ  

คาหรีด หรือพวงมาลา สําหรับสักการะศพ ใหเบิกจายในนามของสวนราชการ                    
เปนสวนรวม เฉพาะสักการะศพผูที่เคยใหความชวยเหลือ หรือเปนผูเคยทําประโยชน 
ใหแกประเทศหรือสวนราชการจนเปนที่ประจักษชัด  

5.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการ และใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล
ผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยว            
ม้ืออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน เปนตน 

6.  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มสําหรับกรณีหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเขาดูงาน
หรือเยี่ยมชมสวนราชการ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติ         
ของบุคลากรภายในสวนราชการ การแถลงขาวของสวนราชการ การมอบเงินหรือ           
ส่ิงของบริจาค 

7.  คาซอมแซมทรัพยสินของสวนราชการ ที่เกิดจากการเส่ือมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใชงานปกติ  
 คาซอมแซมทรัพย สินของสวนราชการที่ ได รับความเ สียหาย ซึ่ งมิ ได เกิดจาก                      
การเส่ือมสภาพหรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ เม่ือสวนราชการจายคาใชจาย
ดังกลาวแลว ใหดําเนินการหาผู รับผิดทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบวาดวย             
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
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ลําดับ รายการ 
8. คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหชาวตางประเทศ กรณีเดินทางไปราชการ

ตางประเทศชั่วคราว กรณีชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามของ               
สวนราชการเปนสวนรวม 
 คาของขวัญหรือของที่ ระ ลึกที่มอบใ หกรณีหนวยงานที่ ใหความชวยเหลือ               
สวนราชการ หรือกรณีการเยี่ยมชมสวนราชการ ในนามของสวนราชการเปนสวนรวม 

9. คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล         
ของที่ระลึก สําหรับขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุ หรือผูใหความชวยเหลือ
หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ 

10. คาใชจายในการจัดทําเว็บไซต และสวนอ่ืนที่เกีย่วของในการจัดทําเว็บไซต 
11. คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปล่ียนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ 

หรือคาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปล่ียนบัตรไดกรณีเล่ือนการเดินทางไปราชการ                     
กรณีสวนราชการส่ังใหงด หรือเล่ือนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย
อ่ืน ๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางได ทั้งนี้ ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางเปนเหตุ 

12. คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่มิใชกรณีตามขอ 18 (5) ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 

13. คาใชบริการอินเทอรเน็ตของผูเดินทางไปราชการเพื่อประโยชนของทางราชการ 
14. คาใชจายในการใชสถานที่ชั่วคราวของสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
15. คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ของสวนราชการ 
16. คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเปนพาหะ     

นํา โ รคราย มา สูคน  และใ หห มาย ความรวมถึ งก ารกํ าจั ด เ ชื้ อโ รค ห รือ เ ชื้ อ รา                      
ตามสวนราชการหรือบานพักที่ทางราชการจัดไวให 

17. คาใชจายในการจัดหาอาหารสําหรับผูปวยสามัญ ผูปวยโรคเร้ือน ของสถานบริการ        
ของสวนราชการ หรือสําหรับผูถูกควบคุม คุมขัง กักขัง คุมความประพฤติ หรือผูที่                    
ถูกใชมาตรการอ่ืนใดอันมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพซึ่งตองหาวากระทําความผิด 
หรืออาหาร นม อาหารเสริม สําหรับเด็กที่อยูในการสงเคราะหของทางราชการ หรือหนวยงาน 
ของทางราชการ 

18. คาใชจายในการเปนสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม 

19. คาบริการในการกําจัดส่ิงปฏิกูล จัดเก็บขยะของสวนราชการ  
คาบริการในการกําจัดส่ิงปฏิกูล บานพักของทางราชการกรณีไมมีผูพักอาศัย 
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ลําดับ รายการ 
20. คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับ

รถยนตของสวนราชการตามระเบียบวาดวยรถราชการ ซึ่งสวนราชการไดมาโดยวิธีการซื้อ  
การยืม หรือรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศและข้ึนทะเบียนเปนครุภัณฑของสวนราชการนั้น การเชา หรือรถสวนตัว
ของขาราชการผูเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงสําหรับ
ขาราชการผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนงที่ไดจัดหามาใชในการปฏิบัติราชการ 

21. คาใชจายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดทางสถานีโทรทัศน และวิทย ุ
22. คาพาหนะกรณีได รับมอบหมายใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ ซึ่ งสวนราชการ                  

ไมสามารถจัดรถยนตสวนกลางใหได 
23. คาตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการทํางานหรือมาตรฐานการทํางาน 
24. คาระวาง บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑของสวนราชการ ยกเวน คาระวาง บรรทุก 

ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 
25. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอ่ืน เพื่อใชปฏิบัติราชการ           

กรณีจําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว 
26. คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี           

จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ  และไมถือเปนสวัสดิการการรักษาพยาบาล                 
ที่ขาราชการหรือลูกจางประจําที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจาย               
คารักษาพยาบาล 

27. คารักษาพยาบาลสัตวและคาตรวจสุขภาพสัตว สําหรับหนวยงานที่มีภารกิจปกติ           
ในการดูแลสัตว 
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