หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
○ การฝึกอบรม สัมมนา
○ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
○ การจ้างที่ปรึกษา
○ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ
ธันวาคม 2561

คานา
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาป การึกกอบรม ััมมนา การฆษณณา การประชาััมพันธ์ การจ้างที่ปรึกณา ค่าใช้จ่าย
ในการเดิน ทางไปราชการต่า งประเทศ จัด ทาขึ้น เพื่อ ให้เ จ้า หน้า ที่ ัานัก งบประมาณ
ั่ว นราชการ รัฐวิัาหกิจ และหน่วยงานอื่น ใช้ในการจัด ทางบประมาณรายจ่ายประจาป
ให้มีความเหมาะัม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกัารฉบับนี้จะเป็นประฆยชน์ ต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ัานักงบประมาณ ั่วนราชการ รัฐวิัาหกิจและหน่วยงานอื่น
ฆดยัามารถ Download ได้จาก www.bb.go.th

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ
ธันวาคม 2561

สารบัญ
หน้า
อัตราค่าใช้จ่ายในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. การึกกอบรม ััมมนา
2. การฆษณณา ประชาััมพันธ์
3. การจ้างทีป่ รึกณา
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

1-1 –
1-6 –
1-20 –
1-24 –

1-5
1-19
1-23
1-27

หลักเกณฑ์ แนวทาง และลักษณะพื้นฐาน
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. การึกกอบรม ััมมนา
2. การฆษณณา ประชาััมพันธ์
3. การจ้างทีป่ รึกณา
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

2-1 –
2-8 –
2-11 –
2-14 –

2-7
2-10
2-13
2-15

ภาคผนวก
1. การึกกอบรม ััมมนา
2. การฆษณณา ประชาััมพันธ์
3. การจ้างทีป่ รึกณา
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ผ. 1-1 – ผ. 1-29
ผ. 2-1 – ผ. 2-4
ผ. 3-1 – ผ. 3-47
ผ. 4-1 – ผ. 4-10

อัตราค่าใช้จา่ ยในการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. การฝึกอบรมในประเทศ
รายการ
1. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
(หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ของส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น)
- วิทยากรที่มิใช่บุคคลดังกล่าวข้างต้น
1.2 ค่าอาหาร
- จัดครบทุกมื้อ
- จัดไม่ครบทุกมื้อ
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.4 ค่าเช่าทีพ่ ัก
- พักคนเดียว
- พัก 2 คน ๆ ละ
1.5 ค่ายานพาหนะ
- ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + ค่าน้้ามัน
- ค่าโดยสารเครื่องบิน
(อัตราที่ตั้งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2560)
- ค่าแท็กซี่

หน่วย

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)
สถานทีร่ าชการ

สถานทีเ่ อกชน

ชั่วโมงละ
ชั่วโมงละ

ไม่เกิน 800
ไม่เกิน 1,600

ไม่เกิน 800
ไม่เกิน 1,600

-

ไม่เกิน 270
มื้อ / คน
ไม่เกิน 270
มื้อ / คน
ไม่เกิน 35

ไม่เกิน 1,000
วัน / คน
ไม่เกิน 500
วัน / คน
ไม่เกิน 50

มื้อ / คน
วัน
วัน

ไม่เกิน 2,000
ไม่เกิน 1,100

วัน / คัน
เที่ยว / คน

2,800
2,500

2,800
2,500

เที่ยว / คน

200

200
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รายการ
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด
ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย กรณีที่เสนอ
ขอตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากไม่สามารถ
จ้าแนกรายละเอียดได้ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
5,000 บาท
2. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
(หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้ง
พนักงานลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น)
- วิทยากรที่มิใช่บุคคลดังกล่าวข้างต้น
2.2 ค่าอาหาร
- จัดครบทุกมื้อ
- จัดไม่ครบทุกมื้อ
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.4 ค่าเช่าที่พัก
- พักคนเดียว
- พัก 2 คน ๆ ละ
2.5 ค่ายานพาหนะ
- ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้้ามัน
- ค่าแท็กซี่

หน่วย
คน / หลักสูตร

ชั่วโมงละ
ชั่วโมงละ
มื้อ / คน

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)
สถานทีร่ าชการ

สถานทีเ่ อกชน

100

100

ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 200
มื้อ / คน
ไม่เกิน 200
มื้อ / คน

ไม่เกิน 700
วัน / คน
ไม่เกิน 500
วัน / คน

ไม่เกิน 35

ไม่เกิน 50

วัน
วัน
วัน / คัน
เที่ยว / คน

ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 750
13,400
200

13,400
200
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รายการ
2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด
ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย กรณีที่เสนอ
ขอตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากไม่สามารถ
จ้าแนกรายละเอียดได้ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
5,000 บาท

หน่วย
คน / หลักสูตร

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)
สถานทีร่ าชการ

สถานทีเ่ อกชน

70

70
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2. การฝึกอบรมในต่างประเทศ
รายการ
1. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.1 ค่าอาหาร
1.2 ค่าเช่าที่พัก
- พักคนเดียว
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
- พัก 2 คน ๆ ละ
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
1.3 ค่ายานพาหนะ
- ค่าโดยสารเครื่องบิน
(อัตราที่ตั้งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2560 และหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม
2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ)
- ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน
1.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1.4.1 ค่าลงทะเบียน
(ตัง้ ให้เท่าทีจ่ ่ายจริงในอัตราทีห่ น่วยงานผู้จัด
เรียกเก็บ)
1.4.2 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) (ตั้งให้เท่าที่จ่ายจริง)
1.4.3 ค่าธรรมเนียมในการจัดทาหนังสือเดินทาง
ราชการ (Official Passport)
1.4.4 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
2. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าอาหาร
2.2 ค่าเช่าที่พัก
- พักคนเดียว
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค

หน่วย

อัตราค่าใช้จ่าย
(บาท)

วัน / คน

ไม่เกิน 2,500

วัน
วัน
วัน

ไม่เกิน 8,000
ไม่เกิน 5,600
ไม่เกิน 3,600

วัน
วัน
วัน

ไม่เกิน 5,600
ไม่เกิน 3,900
ไม่เกิน 2,500

เที่ยว / คน

400

ครั้ง / คน
ครั้ง / คน

1,000
1,000

วัน / คน

ไม่เกิน 2,500

วัน
วัน
วัน

ไม่เกิน 6,000
ไม่เกิน 4,000
ไม่เกิน 2,400
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รายการ

หน่วย

- พัก 2 คน ๆ ละ
ประเภท ก
วัน
ประเภท ข
วัน
ประเภท ค
วัน
2.3 ค่ายานพาหนะ
- ค่าโดยสารเครื่องบิน
(อัตราที่ตั้งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
และมติครม.เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ตามหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ)
- ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน
เที่ยว / คน
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
2.4.1 ค่าลงทะเบียน
(ตัง้ ให้ได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัด
เรียกเก็บ)
2.4.2 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) (ตั้งให้เท่าที่จ่ายจริง)
2.4.3 ค่าธรรมเนียมในการจัดทาหนังสือเดินทาง
ราชการ (Official Passport)
ครัง้ / คน
2.4.4 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
ครัง้ / คน
3. ค่าเครื่องแต่งตัว
ตั้งให้ ตามสิ ทธิเบิ กค่าเครื่องแต่ งตัว มีระยะเวลาเกิน 2 ปี ต่ อครั้ง
โดยให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกินอัตรา ดังนี้
3.1 ข้าราชการต้าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ข้าราชการต้าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ครั้ง / คน
3.2 ข้าราชการต้าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช้านาญงาน
ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการต้าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช้านาญการ ระดับช้านาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการต้าแหน่ง
ประเภทอ้านวยการ ระดับต้น ระดับสูง ข้าราชการ
ต้าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง
ครัง้ / คน

อัตราค่าใช้จ่าย
(บาท)
ไม่เกิน 4,200
ไม่เกิน 2,800
ไม่เกิน 1,700

400

1,000
1,000

7,500

9,000
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อัตราค่าใช้จ่ายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. อัตราค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
1.1 การประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ CD-Rom / DVD5
โปสเตอร์ และแผ่นพับ ฯลฯ
1.1.1 สถานีโทรทัศน์ ตั้งงบประมาณตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์ก้าหนด ดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ
ช่วงเวลาแพร่ภาพ
ระดับ A
ระดับ B
ระดับ C
ระดับ D
1. ค่าบริการเผยแพร่รายการ
ชั่วโมงละไม่เกิน ชั่วโมงละไม่เกิน ชั่วโมงละไม่เกิน ชั่วโมงละไม่เกิน
(ความยาว 50 นาที) * ความยาวเกิน 50 120,000
95,000
75,800
55,000
นาที ชั่วโมงแรกคิดตามอัตรา 50 นาที
เศษของชั่วโมงให้คิดตามเกณฑ์ 25
นาที หรือ 50 นาที แล้วแต่กรณี
2. ค่าบริการเผยแพร่ VTR Logo
ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน
ความยาวไม่เกิน 10 วินาที
5,000
3,500
2,500
2,000
3. ค่าบริการเผยแพร่ Logo ความยาว ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน
ไม่เกิน 10 วินาที
2,500
1,500
1,000
750
4. ค่าเผยแพร่สกู๊ปข่าว และรายงาน
ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน
พิเศษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
35,000
25,000
หมายเหตุ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)
ช่วงเวลาแพร่ภาพมี 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับ A
18.00-23.00 น. (จันทร์-อาทิตย์)
2. ระดับ B
06.00-08.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
12.00-13.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
10.00-18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)
23.00-24.00 น. (จันทร์-อาทิตย์)
3. ระดับ C
06.00-10.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)
08.00-12.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
13.00-18.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
4. ระดับ D
24.00-06.00 น. (จันทร์-อาทิตย์)
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1.1.2 สถานีวิทยุ ตั้งงบประมาณตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์ก้าหนด ดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ

ช่วงการเสนอ / ระบบ

ราคา (ต่อครั้ง)

ช่วงข่าวภาคหลัก

5,000

ช่วงข่าวต้นชั่วโมง
ช่วงในรายการ
ช่วงข่าวต้นชั่วโมง
ระบบ FM
ระบบ AM

2,000
1,000
4,000
100
50

1 – 2 นาที
2 – 5 นาที
ระบบ FM
ระบบ AM

2,000
3,000
500
300

1. ค่าเผยแพร่สปอต

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เครือข่ายทั่วประเทศ
เขตต่างจังหวัด
2. ค่าเผยแพร่ สารคดี บทความ
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เขตต่างจังหวัด

หมายเหตุ : - สปอตความยาวครั้งละไม่เกิน 30 วินาที
- สารคดี บทความ ความยาวครั้งละไม่เกิน 5 นาที

1.1.3 หนังสือพิมพ์ ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
ขนาดคอลัมน์
6 x 10 นิ้ว
6 x 10 นิ้ว
12 x 10 นิ้ว
12 x 10 นิ้ว
12 x 20 นิ้ว
12 x 20 นิ้ว
หมายเหตุ : - ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว

ประเภท
ขาวด้า
สี
ขาวด้า
สี
ขาวด้า
สี

หน่วย : บาท / คอลัมน์
ราคาต่อคอลัมน์
56,500
94,000
113,000
170,000
231,000
323,000
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1.1.4 CD-ROM / DVD5 ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
ชนิด

ปริมาณ(แผ่น)
1-500
501-1,000
1,001-5,000
5,001-10,000
10,001 ขึ้นไป
1-500
501-1,000
1,001-5,000
5,001-10,000
10,001 ขึน้ ไป

CD-ROM

DVD5

หน่วย : บาท / แผ่น
ราคา
10.26
9.04
7.50
7.15
7.00
11.77
10.70
8.56
8.29
8.29

หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าแม่พิมพ์ (Stamper) ปริ๊นสกรีน 5 สี และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
แต่ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ (ปก-กล่อง)

1.1.5 โปสเตอร์ ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
จานวน (แผ่น)

ขนาด

(เซนติเมตร)
A3 (29.7 x 42)
1 - 3,000
A2 (42 x 59.4)
A3 (29.7 x 42)
3,001 - 5,000
A2 (42 x 59.4)
A3 (29.7 x 42)
5,001 ขึ้นไป
A2 (42 x 59.4)

หน่วย : บาท / แผ่น
ชนิดกระดาษ
ชนิดกระดาษอาร์ตมัน
ปอนด์
120 gsm. 160 gsm. 100 gsm.
4.18
4.36
4.06
6.09
6.56
5.48
3.07
3.08
3.28
4.97
4.97
4.72
2.76
2.71
3.12
4.73
4.99
4.25

หมายเหตุ : ราคาส้าหรับพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 ด้าน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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1.1.6 แผ่นพับ ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
จานวน (แผ่น)

1- 3,000

3,001-5,000

5,001-10,000

10,001-50,000

50,001 ขึ้นไป

ขนาด
(เซนติเมตร)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)

หน่วย : บาท / แผ่น
กระดาษ
กระดาษ
อาร์ตมัน
ปอนด์
130 gsm.
80 gsm.
1.41

2.05

2.85

2.70

1.04

1.49

1.65

1.81

0.88

1.04

1.46

1.48

0.64

0.72

1.35

1.24

0.60

0.65

1.05

1.28

หมายเหตุ : ราคาส้าหรับพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 ด้าน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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1.1.7 ค่าแปลเอกสาร ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
หน่วย : บาท / หน้า
ภาษาที่แปล

ราคา

1. แปลจากอังกฤษเป็นไทย

300

2. แปลจากไทยเป็นอังกฤษ

300

3. แปลจากภาษาอื่น (นอกจากภาษาอังกฤษ) เป็นภาษาไทย

700

4. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น (นอกจากภาษาอังกฤษ)

700

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นเป็นราคาการแปลเอกสารซึ่งใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 หรือเทียบเท่า

1.1.8 ค่าโฆษณาผ่านทางสื่อป้ายโฆษณาไวนิล
ชนิด
ไวนิลทึบแสง
ไวนิลโปร่งแสง

หน่วย : บาท / ตารางเมตร
ขนาดป้ายโฆษณา
1-10 ตารางเมตร
10 ตารางเมตรขึ้นไป
356
348
510
500

หมายเหตุ
- ป้ายโฆษณาผ้าใบไวนิลอิงค์เจ็ทภายนอกอาคาร (Vinyl inkjet Outdoor)
- พิมพ์ที่ความละเอียดอย่างต่้า 1200 dpi
- เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่
- ไม่รวมค่าออกแบบ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
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1.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อโสตทัศน์
1.2.1 ค่าผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ตั้งงบประมาณตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์
ก้าหนด ดังนี้
หน่วย : บาท
ชนิด
ราคา (ต่อครั้ง)
1. สปอตทั่วไปลักษณะบรรยายประกอบภาพ
2. สปอตเชิงละครที่มีบทสนทนาพร้อมตัวแสดง
3. สารคดีสั้นและรายการสั้นทั่วไป

ไม่เกิน 30,000
ไม่เกิน 100,000
ไม่เ กิน 60,000

หมายเหตุ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)
- สปอตความยาวไม่เกิน 30 วินาที
- สารคดีสั้น และรายการสั้นทั่วไปความยาวไม่เกิน 5 นาที

1.2.2 ค่าผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุ ตั้งงบประมาณตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์ก้าหนด
ดังนี้
หน่วย : บาท
รายละเอียด
ผลิตสปอต 30 วินาที
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
ผลิตสารคดี
- ความยาว 1 – 2 นาที
- ความยาว 2 – 5 นาที
- ภาษาอังกฤษ 2 – 5 นาที

ราคา
สปอตละไม่เกิน 10,000
สปอตละไม่เกิน 20,000
ตอนละไม่เกิน 5,000
ตอนละไม่เกิน 6,000
ตอนละไม่เกิน 9,000

หมายเหตุ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)
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1.2.3 ค่าผลิตสื่อโสตทัศน์ ตั้งงบประมาณให้ตามที่ก้าหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6 / 13666
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ดังนี้
1.2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการโทรทัศ น์ ตั้งค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ตามอัตรา ดังนี้
รายการ
1. ค่าพิธีกร ค่าผู้ด้าเนินรายการ
ค่าวิทยากร ค่าผู้แสดงน้า

2. ค่าผู้ช่วยพิธีกร ค่าผู้แสดง
ประกอบค่าผู้ร่วมรายการ

3. ค่าบรรยาย ค่าพากย์

4. ค่าตอบแทนช่างภาพโทรทัศน์
5. ค่าตอบแทนผู้ช่วยช่างภาพ
โทรทัศน์
6. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมเสียง
7. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมแสง
8. ค่าตอบแทนผู้แสดงละคร
หุ่นเชิดมือ
9. ค่าตอบแทนผู้แสดงดนตรี
- เครื่องดนตรี 1-3 ชิ้น
- เครื่องดนตรี 4-6 ชิ้น
- เครื่องดนตรี 7 ชิ้นขึ้นไป
- นักร้อง

เงื่อนไข
ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
ไม่เกิน 60 นาที
60 นาที ขึ้นไป
ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
ไม่เกิน 60 นาที
60 นาที ขึ้นไป
ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
30 นาที ขึ้นไป
1 วัน

อัตราค่าตอบแทนต่อรายการ
คนละไม่เกิน 2,000 บาท
คนละไม่เกิน 3,000 บาท
คนละไม่เกิน 4,000 บาท
คนละไม่เกิน 6,000 บาท
คนละไม่เกิน 10,000 บาท
คนละไม่เกิน 20,000 บาท
คนละไม่เกิน 1,000 บาท
คนละไม่เกิน 1,500 บาท
คนละไม่เกิน 2,000 บาท
คนละไม่เกิน 3,000 บาท
คนละไม่เกิน 4,000 บาท
คนละไม่เกิน 5,000 บาท
คนละไม่เกิน 2,000 บาท
คนละไม่เกิน 2,500 บาท
คนละไม่เกิน 3,000 บาท
คนละไม่เกิน 4,000 บาท
คนละไม่เกิน 5,000 บาท
คนละไม่เกิน 2,000 บาท

1 วัน
1 วัน
1 วัน

คนละไม่เกิน 1,000 บาท
คนละไม่เกิน 1,000 บาท
คนละไม่เกิน 1,000 บาท

1 วัน
ไม่เกิน 60 นาที

คนละไม่เกิน 1,000 บาท
คนละไม่เกิน 7,000 บาท
คนละไม่เกิน 4,000 บาท
คนละไม่เกิน 3,000 บาท
คนละไม่เกิน 10,000 บาท
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รายการ
10. ค่าตอบแทนผู้ผลิตดนตรี
และเพลง
- ค่าแต่งเนื้อร้อง
- ค่าแต่งท้านอง
- ค่าเรียบเรียงเสียงประสาน
และบรรเลงดนตรี
- ค่านักร้อง
11. ค่าเขียนบทโทรทัศน์
บทวีดิทัศน์

12. ค่าเขียนบทละคร

13. ค่าเขียนคู่มือ
ค่าเขียนเอกสารประกอบ
14. ค่าผู้ก้ากับการแสดง

15. ค่าผู้ช่วยผู้ก้ากับการแสดง

16. ค่าผู้ก้ากับเวที
ค่าผู้ก้ากับรายการ

เงื่อนไข

อัตราค่าตอบแทนต่อรายการ
เพลงละไม่เกิน 10,000 บาท
เพลงละไม่เกิน 10,000 บาท
เพลงละไม่เกิน 10,000 บาท

ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
หน้า A4

เพลงละไม่เกิน 10,000 บาท
ไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 4,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
ไม่เกิน 6,000 บาท
ไม่เกิน 3,000 บาท
(ถ่ายทอดสด)
ไม่เกิน 4,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
ไม่เกิน 6,000 บาท
ไม่เกิน 7,000 บาท
หน้าละไม่เกิน 300 บาท

ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
ไม่เกิน 60 นาที
60 นาที ขึ้นไป
ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
ไม่เกิน 60 นาที
60 นาที ขึ้นไป

ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 4,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
ไม่เกิน 10,000 บาท
ไม่เกิน 15,000 บาท
ไม่เกิน 1,000 บาท
ไม่เกิน 1,500 บาท
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
ไม่เกิน 8,000 บาท

ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
ไม่เกิน 60 นาที
60 นาที ขึ้นไป

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
ไม่เกิน 60 นาที

1,000 บาท
1,500 บาท
2,000 บาท
3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
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รายการ
17. ค่าผู้ช่วยผู้ก้ากับเวที
ค่าผู้ช่วยผู้ก้ากับรายการ

เงื่อนไข
ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
ไม่เกิน 60 นาที
60 นาที ขึ้นไป

อัตราค่าตอบแทนต่อรายการ
ไม่เกิน 500 บาท
ไม่เกิน 1,000 บาท
ไม่เกิน 1,500 บาท
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 2,500 บาท
ไม่เกิน 4,000 บาท

18. ค่าตอบแทนผู้ก้ากับความ
ถูกต้องของเนื้อหารายการ
ไม่เกิน 4,000 บาท
19. ค่าตอบแทนผู้ประสานงานการ
ผลิตรายการ
ไม่เกิน 2,000 บาท
20. ค่าตอบแทนผู้จัดหารวบรวมข้อมูล
- ข้อมูลทั่วไป
ไม่เกิน 3 นาที รายการละไม่เกิน 3,000 บาท
- ข้อมูลข่าว สารคดี
ไม่เกิน 10 นาที เรื่องละไม่เกิน 1,500 บาท
- ข้อมูลข่าว สารคดี
ไม่เกิน 30 นาที เรื่องละไม่เกิน 5,000 บาท
21. ค่าตอบแทนผู้ประกาศ
รายการโทรทัศน์
ผลัดละ 8 ชั่วโมง คนละไม่เกิน 800 บาทต่อผลัด
22. ค่าตอบแทนผู้ตัดต่อรายการ
(ใช้อุปกรณ์ของทางราชการ)
วันละไม่เกิน 1,000 บาท
23. ค่าตอบแทนผู้แต่งหน้าและท้าผม
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ของทาง
ราชการ
ไม่ได้ก้าหนด
วันละไม่เกิน 3,000 บาท
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ของ
ผู้แต่งหน้า ท้าผม
วันละไม่เกิน 5,000 บาท
24. ค่าตอบแทนในการจัดท้าภาพวาด ขนาดไม่ต้่ากว่า A3
แผ่นละไม่เกิน 1,500 บาท
25. ค่าจัดท้าสิ่งพิมพ์ออกแบบ
ตัวอักษรคอมพิวเตอร์กราฟิก
หน้าละไม่เกิน 300 บาท

28.

26. ค่าออกแบบและจัดท้าภาพ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
- แบบไม่เคลื่อนไหว
- แบบเคลื่อนไหว
27. ค่าจัดท้าเสียงพิเศษด้วย
คอมพิวเตอร์
ค่าตอบแทนในการออกแบบฉาก
29. ค่าตอบแทนในการสร้างฉาก

หน้าละไม่เกิน 2,000 บาท
วินาทีละไม่เกิน 1,000 บาท
รายการละไม่เกิน 2,000 บาท
ฉากละไม่เกิน 5,000 บาท
ฉากละไม่เกิน 50,000 บาท
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30. ค่าแปลเอกสาร บทภาพยนตร์
บทวีดทิ ัศน์ ต้นฉบับ ส้าหรับ
เอกสาร
- มีศัพท์ทางเทคนิค วิชาการ
เฉพาะ เช่น ศัพท์ทาง
กฎหมาย
- เป็นศัพท์ธรรมดาทั่วไป
31. ค่าแปลจากภาพยนตร์ วีดิทัศน์
เทปเสียง ในกรณีไม่มีบท
หรือเอกสารประกอบ

เงื่อนไข

อัตราค่าตอบแทนต่อรายการ

หน้า A4

หน้าละไม่เกิน 1,500 บาท

หน้า A4

หน้าละไม่เกิน 1,000 บาท
นาทีละ 300 บาท

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของพิธีกร วิทยากร ผู้ร่วมรายการและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างภาพ ช่างเทคนิค สามารถเบิกจ่ายได้ตามความจ้าเป็น ไม่เกินมื้อละ 100 บาท ต่อคน
ทั้ งนี้ หลั กฐานการเบิ กจ่ ายให้ ใช้ ห ลั ก ฐานการจ่ายเงิน ตามระเบี ยบของทางราชการ โดยให้ เจ้ าหน้ าที่
ที่รับผิดชอบในการผลิตรายการเป็นผู้รับรองการผลิตรายการ รวมทั้งจ้านวนและรายชื่อผู้ที่จ้าเป็นต้องจัด
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้โดยไม่ต้องแนบบัญชีลายมือชื่อ
2. ค่า ใช้ จ่ ายอื่ น ที่ จ้ าเป็ น ในการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ เช่ น ค่ าธรรมเนี ย มเข้ าอุ ท ยาน
ค่าบัตรผ่านประตู เท่าที่จ่ายจริง
3. ค่าเครื่องแต่งกายผู้แสดง พิธีกร เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ซึ่งมีไว้ใช้เป็นส่วนกลางหมุนเวียน
มิได้มีการมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะในอัตราชิ้นละไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ การด้าเนินการให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
4. ค่าใช้จ่ ายในการจั ดและผลิ ต รายการโทรทั ศน์ และวี ดิ ทั ศน์ เพื่ อการศึกษา นอกจาก
ที่ก้าหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ก้าหนดไว้
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1.2.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุทางเครือข่าย
อิ น เตอร์ เน็ ท และการผลิ ต สื่ อเสี ยงเพื่ อการศึ กษาเผยแพร่ ในรู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น หนั งสื อเสี ยงเพื่ อ
การศึกษา CD ฯลฯ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้ตั้งงบประมาณไม่เกินอัตรา ดังนี้
รายการ
1. รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ท และการผลิตสื่อเสียงเพื่อ
การศึกษาเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น
หนังสือเสียงเพื่อการศึกษา CD ฯลฯ
1.1 ค่าจัดรายการทั่วไป
1.1.1 ดนตรีจากแผ่น
1.1.2 บรรยาย สนทนา อภิปราย
1.1.3 การแสดง
1.2 ค่าจัดรายการที่มีลักษณะพิเศษ
1.2.1 ค่าจัดท้า สปอต ประกอบด้วย
สปอต ผู้ให้เสียง เพลง และเสียงประกอบ
1.2.2 ค่าจัดท้าเพลงประกอบรายการ
ประกอบด้วย ค่าแต่ง ค้าร้อง ท้านอง เรียบเรียง
เสียงประสาน นักร้อง นักดนตรี
1.2.3 ค่าจัดท้าละครวิทยุ 30 นาที
ประกอบด้วยค่าลิขสิทธิ์ ค่าผู้เขียนบท ผู้แสดงน้า
ผู้แสดงประกอบ เพลงประกอบเสียงประกอบ

อัตราค่าตอบแทน

20 บาท / นาที
40 บาท / นาที
50 บาท / นาที
3,000 บาท / สปอต

โดยเพลงและเสียง
ประกอบจัดท้าขึ้นใหม่

5,500 บาท / เพลง

เฉพาะเพลงที่จัดท้าขึ้นใหม่

5,000 บาท / รายการ

1.2.4 ค่าจัดรายการภาษาต่างประเทศ
ความยาวรายการละ 20 นาที ภายในวงเงิน
2,700 บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- ค่าวิทยากร

500 บาท / รายการ
600 บาท / คน

- ค่าผู้ด้าเนินรายการ
- ค่าผู้รว่ มรายการ ผู้ร่วมให้เสียง

300 บาท / รายการ
200 บาท / คน

- ค่าเอกสารประกอบ

300 บาท / รายการ

1.2.5 ค่าจัดรายการภาษาต่างประเทศ
ความยาวรายการ 30 นาที ภายในวงเงิน 3,700 บาท
รายละเอียดดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- ค่าวิทยากร

หมายเหตุ

600 บาท / รายการ
800 บาท / คน

กรณีเกิน 1 คน
จ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,200 บาท
กรณีเกิน 1 คน
จ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 400 บาท

กรณีเกิน 1 คน จ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 1,600 บาท
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- ค่าผู้ด้าเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง

อัตราค่าตอบแทน
500 บาท / รายการ
300 บาท / คน

- ค่าเอกสารประกอบ

400 บาท / รายการ

2. ค่าตอบแทนผู้ประกาศ

450 บาท / คน

3. รายการบทเรียน
3.1 ความยาวรายการละ 15 นาที ภายใน
วงเงิน 2,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- ค่าวิทยากร

350 บาท / รายการ
400 บาท / คน

- ค่าผู้ด้าเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง

300 บาท / รายการ
200 บาท / คน

- ค่าเอกสารประกอบ
3.2 ความยาวรายการละ 20 นาที ภายใน
วงเงิน 2,650 บาท
รายละเอียดดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- ค่าวิทยากร
- ค่าผู้ด้าเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง
- ค่าเอกสารประกอบ
3.3 ความยาวรายการละ 30 นาที ภายใน
วงเงิน 3,500 บาท
รายละเอียดดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- ค่าวิทยากร

หมายเหตุ
กรณีเกิน 1 คน จ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 600 บาท
ผลัดละ 7 ชั่วโมง
วันละไม่เกิน 4 คน

กรณีเกิน 1 คนจ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 800 บาท
กรณีเกิน 1 คน จ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 400 บาท

150 บาท / รายการ

400 บาท / รายการ
600 บาท / คน
350 บาท / รายการ
250 บาท / คน

กรณีเกิน 1 คนจ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 1,200 บาท
กรณีเกิน 1 คน จ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 500 บาท

200 บาท / รายการ

500 บาท / รายการ
800 บาท / คน

- ค่าผู้ด้าเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง

500 บาท / รายการ
300 บาท / คน

- ค่าเอกสารประกอบ

300 บาท / รายการ

กรณีเกิน 1 คนจ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 1,600 บาท
กรณีเกิน 1 คน จ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 600 บาท
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3.4 ความยาวรายการละ 20 นาที ภายใน
วงเงิน 3,100 บาท ส้าหรับภาษาต่างประเทศ
รายละเอียดดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- บรรณาธิการด้านภาษา
- ค่าวิทยากร
- ค่าผู้ด้าเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง
- ค่าเอกสารประกอบ
3.5 ความยาวรายการละ 30 นาที ภายใน
วงเงิน 4,200 บาท ส้าหรับภาษาต่างประเทศ
รายละเอียดดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- ค่าบรรณาธิการด้านภาษา
- ค่าวิทยากร
- ค่าผู้ด้าเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง

อัตราค่าตอบแทน

500 บาท / รายการ
400 บาท / รายการ
600 บาท / คน
300 บาท / รายการ
200 บาท / คน

หมายเหตุ

กรณีเกิน 1 คนจ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 1,200 บาท
กรณีเกิน 1 คน จ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 400 บาท

300 บาท / รายการ

600 บาท / รายการ
500 บาท / รายการ
800 บาท / คน
500 บาท / รายการ
300 บาท / คน

กรณีเกิน 1 คน จ่าย
ในวงเงินไม่เกิน 1,600 บาท
กรณีเกิน 1 คน จ่าย
ในวงเงินไม่เกิน 600 บาท

400 บาท / รายการ
- ค่าเอกสารประกอบ
3.6 ค่าจัดท้าเพลงประกอบรายการ
บทเรียน ประกอบด้วยค่าแต่ง ค้าร้อง ท้านอง
เรียบเรียงเสียงประสาน นักร้อง นักดนตรี
เฉพาะเพลงที่จัดท้าขึ้นใหม่
- ภาษาไทย
3,000 บาท / เพลง
เฉพาะเพลงที่จัดท้าขึ้นใหม่
- ภาษาต่างประเทศ
6,000 บาท / เพลง
หมายเหตุ
(ก) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1 ไม่สามารถเบิกจ่ายให้ แก่ข้าราชการ
หรือลูกจ้าง ของทางราชการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดและผลิตรายการนั้นโดยตรง
(ข) การเบิ ก จ่ ายเงิน ค่ าตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด และการผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ท และการผลิตสื่อเสียงเผยแพร่ในรูปแบบอื่น เช่น หนังสือ
เสียงเพื่อการศึกษา CD เป็นต้น ให้ใช้ใบส้าคัญรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังก้าหนดเป็นหลักฐานการ
จ่ายเงิน

1-19
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. ค่าของขวัญ ของที่ระลึกให้กับบุคคล หรือหน่วยงานที่ช่วยในการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ท และการผลิตสื่อเสียงเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น หนังสือ
เสียงเพื่อการศึกษา CD ฯลฯ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในการด้าเนินการดังกล่าวจากทางราชการให้
เบิกจ่ายได้ไม่เกินชิ้นละ 1,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้ด้าเนินรายการ วิทยากร ผู้ร่วมรายการเบิกได้ตามความ
จ้าเป็นไม่เกินมื้อละ 50 บาท/คน ทั้งนี้หลักฐานการเบิกจ่ายให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทาง
ราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการผลิตรายการเป็นผู้รับรองการผลิตรายการ รวมทั้งจ้านวนและ
รายชื่อผู้ที่จ้าเป็นต้องจัดค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มให้ โดยไม่ต้องแนบบัญชีรายมือชื่อ
3. ค่าบริการของสถานีวิทยุ เช่น ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุฯ เท่าที่จ่ายจริง
4. ค่าใช้จ่ายในการจัด และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
และการผลิตสื่อเสียงเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น หนังสือเสียงเพื่อการศึกษา CD ฯลฯ นอกจากที่ก้าหนดไว้
ในข้อตกลงนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่ก้าหนดไว้
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อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
การจ้างที่ปรึกษาไทย
ขั้นตอนการคานวณค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ
ค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการจะเป็นผลรวมของค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) และค่าใช้จ่ายตรง
(Direct Cost) โดยมีขั้นตอนในการค้านวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการดังนี้
(1) ขั้นตอนที่ 1 เจ้าของโครงการจะต้องแจกแจงหรือก้าหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการด้าเนินงาน
(2) ขั้นตอนที่ 2 ก้าหนดประเภทบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่จะเข้าด้าเนินการโครงการ
(3) ขั้นตอนที่ 3 ก้าหนดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ พร้อมกับประเมินระยะเวลาการท้างาน
ของแต่ละคนที่จะใช้ในการด้าเนินโครงการ
(4) ขั้นตอนที่ 4 ให้น้าอัตราเงินเดือนพื้นฐานของที่ปรึกษาแต่ละคน (Basic Salary) คูณกับตัวคูณ
อัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) และคูณกับระยะเวลาการท้างาน จะได้ค่าจ้างที่ปรึกษาของแต่ละคน
ผลรวมค่าจ้างที่ปรึกษาของทุกคนจะเป็นค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) ที่ใช้ในการด้าเนินโครงการ
* ค่าตอบแทนบุคลากร (ต่อคน) = อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) x อัตราค่าตอบแทน (Mark-Up
Factor) x ระยะเวลาในการท้างาน
* คณะรัฐมนตรีมีมติก้าหนดให้ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) ก้าหนดไว้อยู่ระหว่าง 1.430 - 2.640
ขึ้นอยู่กับประเภทของที่ปรึกษาและหลักฐานประกอบตามมติคณะรัฐมนตรี
(5) ขั้นตอนที่ 5 ผลรวมค่าตอบแทนบุคลากรทั้งโครงการ กับค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) หรือค่าใช้จ่าย
ด้าเนินการ จะได้คา่ ที่จ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ
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อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี (เกณฑ์ สบน.)
หน่วย : บาท/เดือน

อัตรานีเ้ ป็นอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ซึง่ คานวณรวม Mark-Up Factor ไว้แล้ว

อัตราเงินเดือน* (คานวณรวม Mark-Up Factor แล้ว)

รายการ

1. การจ้างที่ปรึกษาไทย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
1.1 บุคลากรหลัก
(1) กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
(2) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี

ทีป่ รึกษาทางานประจาเต็มเวลาในบริษัททีป่ รึกษา*

สถาบันของรัฐที่ให้บริการ ที่ปรึกษาไม่ได้ทางานประจา
งานที่ปรึกษา
ในบริษัทที่ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.760) (Mark-Up Factor 1.430)

กรณีไม่มีหลักฐาน**
(Mark-Up Factor 2.475)

กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.530)

กรณีมีหลักฐานเพียง 2 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.585)

กรณีมีหลักฐาน
ครบทั้ง 3 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.640)

41,200 - 55,400
59,000 - 74,800
79,400 - 100,700
106,800

33,500 - 45,000
47,900 - 60,800
64,500 - 81,800
86,800

57,900 - 78,000
82,900 - 105,200
111,600 - 141,600
150,200

59,200 - 79,700
84,800 - 107,500
114,100 - 144,700
153,600

60,500 - 81,400
86,600 - 109,900
116,600 - 147,900
156,900

61,800 - 83,200
88,400 - 112,200
119,100 - 151,000
160,200

54,700 - 72,500
76,700 - 95,900
101,600 - 127,100
134,300

44,500 - 58,900
62,300 - 77,900
82,500 - 103,200
109,100

77,000 - 102,000
107,900 - 134,900
142,800 - 178,700
188,800

78,700 - 104,200
110,300 - 137,900
146,000 - 182,700
193,000

80,400 - 106,500
112,700 - 140,900
149,200 - 186,600
197,200

82,100 - 108,800
115,100 - 143,900
152,300 - 190,600
201,400

85,000 - 108,100 69,100 - 87,800
113,300 - 137,500 92,100 - 111,700
144,100 - 174,600 117,100 - 141,900
183,200
148,900

119,500 - 152,000
159,400 - 193,300
202,700 - 245,500
257,600

122,200 - 155,300
162,900 - 197,600
207,200 - 251,000
263,400

124,900 - 158,700
166,500 - 201,900
211,700 - 256,400
269,100

127,500 - 162,100
170,000 - 206,200
216,200 - 261,900
274,800

43,100 - 57,700
61,200 - 77,400
82,000 - 103,700
109,800

35,000 - 46,900
49,800 - 62,900
66,600 - 84,200
89,200

60,600 - 81,200
86,100 - 108,900
115,300 - 145,800
154,400

62,000 - 83,000
88,000 - 111,300
117,900 - 149,000
157,900

63,300 - 84,800
90,000 - 113,700
120,500 - 152,300
161,300

64,700 - 86,600
91,900 - 116,200
123,000 - 155,500
164,700

63,500 - 97,200 51,600 - 78,900
107,200 - 143,300 87,100 - 116,400
148,400 - 186,400 120,500 - 151,400
195,000
158,400

89,300 - 136,600
150,700 - 201,500
208,600 - 262,100
274,200

91,300 - 139,700
154,100 - 205,900
213,300 - 267,900
280,300

93,300 - 142,700
157,400 - 210,400
217,900 - 273,800
286,400

95,300 - 145,700
160,800 - 214,900
222,600 - 279,600
292,500

72,200 - 107,700 58,600 - 87,500
118,400 - 155,400 96,200 - 126,300
160,300 - 197,600 130,300 - 160,600
205,700
167,200

101,500 - 151,500
166,600 - 218,500
225,500 - 277,900
289,300

103,700 - 154,800
170,300 - 223,400
230,500 - 284,100
295,800

106,000 - 158,200
174,000 - 228,300
235,500 - 290,300
302,200

108,200 - 161,600
177,700 - 233,100
240,500 - 296,500
308,600

81,800 - 119,700 66,500 - 97,200
130,900 - 168,600 106,400 - 137,000
173,200 - 209,400 140,700 - 170,200
217,200
176,500

115,100 - 168,300
184,100 - 237,100
243,500 - 294,500
305,400

117,600 - 172,000
188,200 - 242,400
249,000 - 301,100
312,200

120,200 - 175,800
192,300 - 247,600
254,400 - 307,600
319,000

122,800 - 179,500
196,400 - 252,900
259,800 - 314,200
325,800

(3) กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
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หน่วย : บาท/เดือน
อัตราเงินเดือน* (คานวณรวม Mark-Up Factor แล้ว)

รายการ

(4) กลุ่มวิชาชีพการเงิน
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
(5) กลุ่มวิจัย (ภาคเอกชน)
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี

ทีป่ รึกษาทางานประจาเต็มเวลาในบริษัททีป่ รึกษา*

สถาบันของรัฐที่ให้บริการ ที่ปรึกษาไม่ได้ทางานประจา
งานที่ปรึกษา
ในบริษัทที่ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.760) (Mark-Up Factor 1.430)

กรณีไม่มีหลักฐาน**
(Mark-Up Factor 2.475)

กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.530)

กรณีมีหลักฐานเพียง 2 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.585)

กรณีมีหลักฐาน
ครบทั้ง 3 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.640)

45,600 - 61,600
65,300 - 82,500
87,500 - 110,400
117,000

37,000 - 50,100
53,100 - 67,100
71,100 - 89,700
95,100

64,100 - 86,600
91,800 - 116,100
123,000 - 155,200
164,600

65,500 - 88,600
93,900 - 118,700
125,700 - 158,600
168,200

67,000 - 90,500
95,900 - 121,200
128,500 - 162,100
171,900

68,400 - 92,400
97,900 - 123,800
131,200 - 165,500
175,600

75,300 - 143,600 61,200 - 116,700
163,500 - 281,600 132,800 - 228,800
299,200 - 392,500 243,100 - 318,900
415,500
337,600

105,900 - 202,000
229,900 - 396,000
420,800 - 551,900
584,300

108,300 - 206,400
235,000 - 404,800
430,100 - 564,200
597,300

110,600 - 210,900
240,100 - 413,600
439,500 - 576,500
610,300

113,000 - 215,400
245,300 - 422,400
448,800 - 588,700
623,300

109,800 - 219,500 89,200 - 178,300
242,900 - 361,300 197,300 - 293,600
380,900 - 459,400 309,500 - 373,200
481,500
391,200

154,400 - 308,600
341,600 - 508,100
535,600 - 646,000
677,200

157,900 - 315,500
349,100 - 519,400
547,500 - 660,300
692,200

161,300 - 322,300
356,700 - 530,700
559,400 - 674,700
707,300

164,700 - 329,200
364,300 - 542,000
571,300 - 689,000
722,300

42,200 - 59,500
67,400 - 85,900
91,200 - 115,300
121,300

34,300 - 48,300
54,800 - 69,800
74,100 - 93,700
98,500

59,400 - 83,700
94,800 - 120,800
128,200 - 162,100
170,500

60,700 - 85,500
96,900 - 123,500
131,100 - 165,700
174,300

62,000 - 87,400
99,000 - 126,100
133,900 - 169,300
178,100

63,400 - 89,200
101,100 - 128,800
136,800 - 172,900
181,900

55,100 - 71,600
79,900 - 100,300
107,700 - 131,800
139,700

44,800 - 58,200
64,900 - 81,500
87,500 - 107,100
113,500

77,500 - 100,700
112,400 - 141,100
151,500 - 185,400
196,500

79,200 - 103,000
114,900 - 144,200
154,800 - 189,500
200,900

80,900 - 105,200
117,400 - 147,300
158,200 - 193,600
205,200

82,600 - 107,400
119,900 - 150,500
161,600 - 197,700
209,600

82,200 - 109,100 66,800 - 88,700
116,500 - 142,000 94,700 - 115,400
150,800 - 180,000 122,600 - 146,300
187,400
152,300

115,600 - 153,500
163,800 - 199,700
212,100 - 253,200
263,600

118,200 - 156,900
167,500 - 204,200
216,800 - 258,800
269,400

120,700 - 160,300
171,100 - 208,600
221,500 - 264,400
275,300

123,300 - 163,700
174,800 - 213,000
226,200 - 270,100
281,200

หมายเหตุ :
* อัตรานี้เป็นอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ซึ่งคานวณรวม Mark-Up Factor ไว้แล้ว
** หลักฐานประกอบการพิจารณาคานวณอัตราเงินเดือนตามตัวคูณค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1) ใบรับรองระบบคุณภาพที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพือ่ เป็นการแสดงว่าบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็นต้น
2) มีหลักฐานการมีซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมายสาหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งบริษัท
3) มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทในมูลค่าไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ
- รายละเอียดเพิม่ เติมดูได้จาก หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0907/12725 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ในภาคผนวก
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หน่วย : บาท/เดือน
รายการ
1.2 บุคลากรสนับสนุน
(1) บุคลากรสนับสนุน
(2) เลขานุการโครงการ
(3) พนักงานพิมพ์ดีด / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราเงินเดือน
ไม่เกิน 30,000
ไม่เกิน 15,000
ไม่เกิน 12,000

- ให้หน่วยงานพิจารณาเลือกจ้างที่ปรึกษาไทยที่มีความรูค้ วามสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเป็นอันดับแรก แต่หากมีความจาเป็นและไม่อาจจัดจ้างที่ปรึกษาไทยที่เหมาะสมได้
ให้จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศได้ โดยใช้แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
10 เมษายน 2550 (หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ ว 55
ลงวันที่ 12 เมษายน 2550)

2. การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
2.1 ที่ปรึกษาต่างประเทศ มีวฒ
ุ ิปริญญาโทขึ้นไป
สาหรับ กลุ่มการบริหารจัดการ เช่น ผู้จัดการโครงการ เป็นต้น

- ประสบการณ์ 11 - 20 ปี
- ประสบการณ์ 21 - 30 ปี
- ประสบการณ์ 30 ปีขึ้นไป
2.2 ที่ปรึกษาต่างประเทศ มีวฒ
ุ ิปริญญาโทขึ้นไป
สาหรับด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
และสถาปนิก
- ประสบการณ์ 11 - 20 ปี
- ประสบการณ์ 21 - 30 ปี
- ประสบการณ์ 30 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ
- บุคลากรสนับสนุน เช่น ผู้ช่วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เป็นต้น

300,000 - 450,000
450,000 - 600,000
550,000 - 600,000

300,000 - 400,000
350,000 - 600,000
450,000 - 600,000

หลักเกณฑ์ แนวทาง และลักษณะพื้นฐาน
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
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หลักเกณฑ์ แนวทาง และลักษณะพื้นฐานของการฝึกอบรม สัมมนา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา
กำหนดเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ตำมกฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรฯ และคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2556 ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับ
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)
1.3 หนั งสื อ กระทรวงกำรคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0406.4/840 ลงวั น ที่ 16 มกรำคม 2556
เรื่ อ ง มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรั บ อั ต รำค่ ำ จ้ ำ งขั้ น ต่ ำ และเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถของ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)
1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 146 ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2558 เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
3 มีนำคม 2558 เรื่องกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน ประชุม สัมมนำ อบรม ณ ต่ำงประเทศ
1.5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2559 ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2559 เรื่อง กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐโดยกำรจัด
หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ
1.6 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 26 ลงวันที่ 1 มีนำคม 2560 เรื่อง
พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
1.7 พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
1.8 ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2562 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.9 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงที่ป รึกษำ กำรวิจัย และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำ งประเทศ
งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น เงินนอกงบประมำณ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ
รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.10 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงที่ป รึกษำ กำรวิจัย และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำ งประเทศ
งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น เงินนอกงบประมำณ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ
รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1.11 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงที่ป รึกษำ กำรวิจัย และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำ งประเทศ
งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น เงินนอกงบประมำณ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ
รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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2. ความหมาย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรอบรม กำรประชุ มทำงวิชำกำร
หรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ กำรดูงำน
กำรฝึกงำน หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคลำกร
หรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
บุคลากรของรัฐ หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรทุกประเภทรวมทั้งพนักงำน ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
การฝึกอบรม หมำยควำมว่ำ กำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำ
ทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ กำรดูงำน กำรฝึกงำน หรือที่เรียกชื่อ
อย่ ำงอื่ น ทั้ งในประเทศและต่ ำงประเทศ โดยมี โ ครงกำรหรือ หลั ก สู ต รและช่ ว งเวลำจั ด ที่ แ น่ น อนที่ มี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นำบุ ค คลหรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพในกำรปฏิ บั ติ งำน โดยไม่ มี ก ำรรับ ปริญ ญำหรื อ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
การฝึกอบรมประเภท ก หมำยควำมว่ำ กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น
บุคลำกรของรัฐ ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับสูง ข้ ำรำชกำร
ตำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้นและระดับสูง หรือ ตำแหน่งที่เทียบเท่ำ
การฝึกอบรมประเภท ข หมำยควำมว่ำ กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น
บุคลำกรของรัฐ ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน ระดับชำนำญงำน และระดับ
อำวุโส ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ระดับชำนำญกำร และระดับชำนำญกำรพิเศษ
ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับต้น หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมำยควำมว่ำ กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่
บุคลำกรของรัฐ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมำยควำมรวมถึง บุคลำกรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใช่บุคลำกรของรัฐที่
เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรม
การประชุมระหว่างประเทศ หมำยควำมว่ำ กำรประชุมหรือสัมมนำระหว่ำงประเทศที่ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐ รัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศจัด หรือจัดร่วมกันในประเทศไทย
โดยมีผู้แทนจำกสองประเทศขึ้นไปเข้ำร่วมประชุมหรือสัมมนำ
การดูงาน หมำยควำมว่ำ กำรเพิ่มพูนควำมรู้หรือประสบกำรณ์ด้วยกำรสังเกตกำรณ์ ซึ่งกำหนด
ไว้ในโครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรม หรือกำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ให้มีกำร
ดูงำน ก่ อ น ระหว่ำงหรื อ หลั งกำรฝึ ก อบรมหรือ กำรประชุ ม ระหว่ำงประเทศ และหมำยควำมรวมถึ ง
โครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมเฉพำะกำรดูงำนภำยในประเทศที่หน่วยงำนของรัฐจัดขึ้น
ค่าอาหาร หมำยควำมว่ำ ค่ำอำหำรเช้ำ อำหำรกลำงวัน และอำหำรเย็น
กำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของส่วนรำชกำร กรณีเป็นกำรฝึกอบรมในประเทศ ให้ตั้งงบประมำณ
ในงบดำเนินงำน สำหรับกรณีเป็นกำรฝึกอบรมในต่ำงประเทศ ให้ตั้งงบประมำณในงบรำยจ่ำยอื่น และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงำนอื่นใดที่มีกฎหมำยกำหนดให้ได้รับงบประมำณเป็นเงินอุดหนุน ให้ตั้งงบประมำณในงบเงิน
อุดหนุน ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยของสำนักงบประมำณ
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3. ลักษณะพื้นฐานของหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม สัมมนา
หลักสูตร / โครงกำรฝึกอบรมที่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นใดที่มีกฎหมำยกำหนดให้ได้รับงบประมำณ เป็นผู้จัดฝึกอบรมตำม
ภำรกิ จ หน้ ำ ที่ ข องส่ ว นรำชกำร และ / หรือ เป็ น ผู้ จั ด ส่ ง บุ ค ลำกรของหน่ ว ยงำนเข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม
ทีส่ ่วนรำชกำรอื่น ดังนี้
3.1 ส่ วนรำชกำร ฯลฯ เป็ นผู้ จั ดฝึ กอบรมให้ กั บหน่ วยงำนภำยนอกองค์ กร (ส่ วนรำชกำรอื่ น)
ตำมภำรกิจ หน้ ำที่ของส่วนรำชกำร ฯลฯ นั้น ดังนี้
3.1.1 ประชุมชี้แจงให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ เช่น กำรประชุม
ชี้แจงเรื่องกำรจัดทำงบประมำณของสำนักงบประมำณ กำรประชุมชี้แจงเรื่องกำรปรับปรุงระบบรำชกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) เป็นต้น
3.1.2 ฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร เช่น ฝึกอบรมผู้บริหำรระดับสูงของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) สถำบันพระปกเกล้ำ กระทรวงกลำโหม เป็นต้น
3.2 ส่วนรำชกำร ฯลฯ เป็นผู้จัดฝึกอบรมให้กับประชำชน เกษตรกร สหกรณ์ วิสำหกิจขนำดย่อม
สถำบั น และอื่น ๆ เพื่ อประกอบเป็ น วิช ำชีพ พั ฒ นำศั กยภำพ และเพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพในกำรปฏิ บั ติงำน
ตำมภำรกิ จ หน้ ำที่ ข องส่ ว นรำชกำร ฯลฯ นั้ น ซึ่ งจำแนกเป็ น ด้ ำนกำรเกษตร ด้ ำนกำรอุ ต สำหกรรม
ด้ำนกำรพำณิชย์ และด้ำนอื่น ๆ
3.3 ส่วนรำชกำร ฯลฯ เป็นผู้จัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงำนภำยในองค์กร ดังนี้
3.3.1 ประชุมชี้แจงแนวทำง หลักเกณฑ์ และ / หรือคู่มือในกำรปฏิบัติงำน
3.3.2 ให้ควำมรู้ขั้นพื้นฐำน
3.3.3 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
3.3.4 พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
3.3.5 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
3.4 ส่วนรำชกำร ฯลฯ เป็นผู้จัดส่งบุคลำกรของส่วนรำชกำร ฯลฯ ไปฝึกอบรมที่ส่วนรำชกำรอื่น
หรือสถำบันต่ำง ๆ ดังนี้
3.4.1 เพื่อพัฒนำบุคลำกรของส่วนรำชกำร ฯลฯ ให้เป็นผู้บริหำรระดับสูงตำมหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ. กำหนด
3.4.2 เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกร เช่น หลักสูตร / โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำของสถำบัน
กำรศึกษำ หรือสถำบันต่ำง ๆ
3.4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน เช่น หลักสูตร / โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำของ
สถำบันกำรศึกษำ หรือ สถำบันต่ำงๆ
4. แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการฝึกอบรม สัมมนา
4.1 กำรจัดกำรฝึกอบรม สัมมนำ ของทุกหน่วยงำนควรกำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน
ทั้งด้ำนจำนวนคน หลักสูตร และระยะเวลำ รวมทั้งในแต่ละหลักสูตรควรต้องตอบสนองต่อภำรกิจหลักของ
หน่ วยงำน โดยจะต้ องค ำนึ งถึ งประโยชน์ ที่ คำดว่ ำจะได้ รั บและควำมคุ้ มค่ ำของกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณ
(ประหยัด ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล) ทั้งนี้ ควรพิจำรณำกำหนดสั ดส่วนจำนวนคนที่จะเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมให้ มีควำมเหมำะสมกับ อัตรำกำลังในภำพรวมเพื่อไม่ให้ กระทบต่อกำรปฏิบัติภ ำรกิจหลั กของ
หน่วยงำนนั้น ๆ
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4.2 กำรฝึกอบรม สัมมนำให้แก่หน่วยงำนภำยในและประชำชนทั่วไป ควรมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์
เชิงคุณภำพมำกกว่ำเชิงปริมำณ และให้ควำมรู้มำกกว่ำกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน ควรสอดแทรกแนวคิด
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในทุกหลักสูตร รวมทั้งกำรเผยแพร่โครงกำร
ตำมพระรำชดำริ เพื่อเป็นกำรปลูกจิตสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณและกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
4.3 พิ จ ำรณำใช้ ส ถำนที่ ร ำชกำร และวิ ท ยำกรควรเป็ น บุ ค ลำกรของรั ฐ เป็ น ล ำดั บ แรก ทั้ ง นี้
หน่วยงำนที่มีสถำนที่จัดฝึกอบรมของตนเอง ควรใช้สถำนที่ของหน่วยงำนเป็นหลัก หำกไม่มีสถำนที่ของ
ตนเองอำจขอควำมร่วมมือใช้สถำนที่จำกภำครำชกำรด้วยกัน เพื่อเป็นกำรใช้สถำนที่รำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำ
4.4 ควรมีกำรบูรณำกำรแผนหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือ ระหว่ำง
หน่ ว ยงำนภำยในกระทรวง กรณี มี ห ลั ก สู ตรที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คล้ ำยคลึ งกั น หรื อ สอดคล้ องกั น และมี
กลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน เพื่อเป็นกำรประหยัดงบประมำณและลดควำมซ้ำซ้อน
4.5 กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ ให้แก่บุคคลภำยนอก ทั้งบุคลำกรในภำคเอกชนและผู้ประกอบกำร
ควรให้มีกำรสมบทค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม เช่น ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ
4.6 ควรปรับเปลี่ยนวิธีกำรและรูปแบบกำรฝึกอบรม มีกำรใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัย และส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทำเป็นชุดควำมรู้ไว้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสม
กับกลุ่มเป้ำหมำยควบคู่กับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่ใช้เทคนิคและกำรลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
4.7 หลัก สูต รกำรฝึก อบรมที่จัด ให้มีก ำรศึก ษำดูงำนในต่ำงประเทศ ควรพิจ ำรณำให้เป็น ไป
อย่ำงเหมำะสมและประหยัด โดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีผ ลต่อค่ำใช้จ่ำย เช่น ระยะเวลำกำรศึกษำดูงำน
กลุ่มประเทศ อัตรำชั้นค่ำโดยสำรเครื่องบิน เป็นต้น และให้ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 พฤษภำคม 2559 เรื่อง กำรพัฒ นำบุคลำกรภำครัฐโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ
(ตำมหนั งสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2559)
ดังนี้
4.7.1 ควรเน้นกำรดูงำนในประเทศ ตำมสถำนที่และกิจกรรมเป้ำหมำยที่เหมำะสม เช่น
โครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ
4.7.2 หำกเป็นกำรดูงำนในประเทศเพื่อนบ้ำนบริเวณพื้นที่ชำยแดน ควรพิจำรณำกำรพักค้ำง
ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรำยได้น้อยและผู้ประกอบธุรกิจตำมแนวชำยแดนได้ดำเนินธุรกิจชุมชน
และได้ประโยชน์จำกกำรดูงำน
4.7.3 ในกรณีจำเป็นต้องดูงำน ณ ต่ำงประเทศ เพื่อประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบหรือศึกษำ
จำกต้นแบบ ให้พิจำรณำกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน หรือบวกสำม
ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ เป็นลำดับแรก
4.8 กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ ไม่ให้จัดทำของแจก/ของที่ระลึก เช่น กระเป๋ำ เสื้ อ เป็นต้น ให้แก่
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม/ผู้จัดฝึกอบรม
4.9 ควรมีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม สัมมนำที่ผ่ำนมำ เพื่อนำมำใช้พิจำรณำ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบัน และกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้มีควำมเหมำะสม ชัดเจน
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด
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5. ค่าที่พักในต่างประเทศ ตามบัญชีประเทศจาแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค.
5.1 ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
1. ญี่ปุ่น
3. สหพันธรัฐรัสเซีย
5. สำธำรณรัฐอิตำลี
7. รำชอำณำจักรสเปน
9. สหรัฐอเมริกำ
11. สำธำรณรัฐโปรตุเกส
13. แคนำดำ
15. ไต้หวัน
17. นิวซีแลนด์
19. ปำปัวนิวกีนี
21.รำชรัฐโมนำโก
23. รำชรัฐอันดอร์รำ
25. รำชอำณำจักรเดนมำร์ก
27. รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์
29. รำชอำณำจักรสวำซิแลนด์
31. รัฐสุลต่ำนโอมำน
33. สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล
35. สหรัฐอำหรับอิมิเรตส์
37. สำธำรณรัฐโครเอเชีย
39. สำธำรณรัฐเช็ก
41. สำธำรณรัฐบัลแกเรีย
43. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย
45. สำธำรณรัฐเปรู
47. สำธำรณรัฐฟินแลนด์
49. สำธำรณรัฐมอริเซียส
51. สำธำรณรัฐโมซัมบิก
53. สำธำรณรัฐลิทัวเนีย
55. สำธำรณรัฐสโลวีเนีย
57. สำธำรณรัฐอำเซอร์ไบจำน
59. สำธำรณรัฐอินเดีย
61. สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้
63. สำธำรณรัฐไอร์แลนด์
65. สำธำรณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)

2. สำธำรณรัฐฝรั่งเศส
4. สมำพันธรัฐสวิส
6. รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม
8. สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
10. สหรำชอำณำจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
12. สำธำรณรัฐสิงคโปร์
14. เครือรัฐออสเตรเลีย
16. เติร์กเมนิสถำน
18. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ
20. มำเลเซีย
22. รำชรัฐลักเซมเบิร์ก
24. รำชอำณำจักรกัมพูชำ
26. รำชอำณำจักรนอร์เวย์
28. รำชอำณำจักรโมร็อกโก
30. รำชอำณำจักรสวีเดน
32. โรมำเนีย
34. สหพันธ์สำธำรณรัฐยูโกสลำเวีย
36. สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้)
38. สำธำรณรัฐชิลี
40. สำธำรณรัฐตุรกี
42. สำธำรณรัฐประชำชนจีน
44. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์ – เลสเต
46. สำธำรณรัฐโปแลนด์
48. สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
50. สำธำรณรัฐมอลตำ
52. สำธำรณรัฐเยเมน
54. สำธำรณรัฐสโลวัก
56. สำธำรณรัฐออสเตรีย
58. สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
60. สำธำรณรัฐเอสโตเนีย
62. สำธำรณรัฐไอซ์แลนด์
64. สำธำรณรัฐฮังกำรี
66. ฮ่องกง
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5.2 ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
1. เครือรัฐบำฮำมำส
3. จำเมกำ
5. มำซิโดเนีย
7. รัฐกำตำร์
9. รัฐบำห์เรน
11. รำชอำณำจักรซำอุดิอำระเบีย
13. สำธำรณรัฐเนปำล
15. สหพันธ์สำธำรณรัฐไนจีเรีย
17. สหรัฐเม็กซิโก
19. สำธำรณรัฐกำนำ
21. สำธำรณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
23. สำธำรณรัฐคีร์กิซ
25. สำธำรณรัฐแคเมอรูน
27. สำธำรณรัฐจิบูตี
29. สำธำรณรัฐซิมบับเว
31. สำธำรณรัฐแซมเบีย
33. สำธำรณรัฐไซปรัส
35. สำธำรณรัฐตูนิเซีย
37. สำธำรณรัฐไนเจอร์
39. สำธำรณรัฐเบนิน
41. สำธำรณรัฐประชำชนบังกลำเทศ
43. สำธำรณรัฐมอลโดวำ
45. สำธำรณรัฐยูกันดำ
47. สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ
49. สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ
51. สำธำรณรัฐอำหรับซีเรีย
53. สำธำรณรัฐอิรัก
55. สำธำรณรัฐอิสลำมมอริเตเนีย
57. สำธำรณรัฐอุซเบกิสถำน

2. จอร์เจีย
4. เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม
6. ยูเครน
8. รัฐคูเวต
10. รัฐอิสรำเอล
12. รำชอำณำจักรตองกำ
14. รำชอำณำจักรฮัซไมต์จอร์แดน
16. สหภำพพม่ำ
18. สหสำธำรณรัฐแทนซำเนีย
20. สำธำรณรัฐแกมเบีย
22. สำธำรณรัฐคอสตำริกำ
24. สำธำรณรัฐเคนยำ
26. สำธำรณรัฐคำซัคสถำน
28. สำธำรณรัฐชำด
30. สำธำรณรัฐเซเนกัล
32. สำธำรณรัฐเซียร์รำลีโอน
34. สำธำรณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
36. สำธำรณรัฐทำจิกิสถำน
38. สำธำรณรัฐบุรุนดี
40. สำธำรณรัฐเบลำรุส
42. สำธำรณรัฐปำนำมำ
44. สำธำรณรัฐมำลี
46. สำธำรณรัฐลัตเวีย
48. สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
50. สำธำรณรัฐอำร์เมเนีย
52. สำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์
54. สำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน
56. สำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน
58. สำธำรณรัฐแอฟริกำกลำง

5.3. ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดในประเภท ก. และประเภท ข.
ที่มำ : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 แนบท้ำยบัญชีหมำยเลข 3 อัตรำค่ำเช่ำที่พกั ในกำรฝึกอบรมในต่ำงประเทศ
บัญชีประเทศจำแนกตำมประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค.

2-7
6. ค่าเครื่องแต่งตัว ในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
ประเทศที่ไม่สำมำรถเบิกค่ำเครื่องแต่งตัวในกำรเดินทำงไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศ ประกอบด้วย
1. สหภำพพม่ำ
2. เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม
3. สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
4. รำชอำณำจักรกัมพูชำ
5. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
6. มำเลเซีย
7. สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
8. สำธำรณรัฐสิงคโปร์
9. สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ
10. สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
11. สำธำรณรัฐหมู่เกำะฟิจิ
12. ปำปัวนิวกินี
13. รัฐเอกรำชซำมัว
14. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์-เลสเต
ที่มำ : ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 บัญชีหมำยเลข 4 ค่ำเครื่องแต่งตัวในกำรเดินทำงไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศ
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หลักเกณฑ์ แนวทางและลักษณะพื้นฐานของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
กำหนดเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ตำมระเบียบ คำสั่ง ข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำรฯ และคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
ส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553
1.2 หนังสือกรมบัญชีกลำงที่ กค 0406.6/1366 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2551 เรื่อง กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อโสตทัศน์
1.3 ประกำศกรมประชำสัมพันธ์ ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2560 เรื่อง กำหนดอัตรำกำรให้บริกำร
ประชำสัมพันธ์ทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงและสถำนีวิทยุโทรทัศน์
1.4 ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิส ำมัญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2562 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.5 ข้อสั งเกตของคณะอนุ กรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสั มพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำ จ้ำ งที่ป รึก ษำ กำรวิจัย และถ่ำ ยทอดเทคโนโลยี ค่ำ เช่ำ ค่ำ ใช้จ่ำ ยในกำรเดิน ทำงไปต่ำ งประเทศ
ดำเนิ น งำน งบเงิน อุ ดหนุ น งบรำยจ่ ำยอื่น เงิน นอกงบประมำณ องค์กำรมหำชน หน่ว ยงำนในก ำกั บ
รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.6 ข้อสั งเกตของคณะอนุ กรรมำธิกำรฝึก อบรม สัมมนำ ประชำสั มพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำ จ้ำ งที่ป รึก ษำ กำรวิจัย และถ่ำ ยทอดเทคโนโลยี ค่ำ เช่ำ ค่ำ ใช้จ่ำ ยในกำรเดิน ทำงไปต่ำ งประเทศ
งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น เงินนอกงบประมำณ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ
รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1.7 ข้อสั งเกตของคณะอนุ กรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสั มพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำ จ้ำ งที่ป รึก ษำ กำรวิจัย และถ่ำ ยทอดเทคโนโลยี ค่ำ เช่ำ ค่ำ ใช้จ่ำ ยในกำรเดิน ทำงไปต่ำ งประเทศ
ดำเนิ น งำน งบเงิน อุ ดหนุ น งบรำยจ่ ำยอื่น เงิน นอกงบประมำณ องค์กำรมหำชน หน่ว ยงำนในก ำกั บ
รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2. ความหมาย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชาสั ม พั น ธ์ หมำยถึ ง ค่ ำใช้ จ่ ำยที่ ห น่ ว ยงำนใช้ ในกำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่ำวสำร เรื่ องรำว องค์ค วำมรู้ โดยกำรถ่ำยทอดผ่ ำนสื่ อประเภทต่ำงๆ ไปสู่ ประชำกรกลุ่ ม เป้ ำหมำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องต่ำงๆ ทั้งนี้ให้หมำยรวมถึงวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่
สารคดี หมำยถึง เรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลที่มี ตัวตนจริง เหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้นจริง มีเจตนำเบื้องต้นในกำรให้สำระ ควำมรู้ ควำมคิด อีกทั้งให้เกิดควำมเพลิดเพลิน
สปอต หมำยถึง สื่อซึ่งผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทำงด้ำนทำงกำรโฆษณำ และได้ผ่ำนกำรบันทึก
เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปออกอำกำศตำมสถำนีวิทยุ โทรทัศน์ต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในแผนงำน สื่อโฆษณำ
ในลั กษณะสปอตจะอยู่ ในรู ปของแผ่ นเสี ยง เทป CD หรือ DVD แล้ วแต่ชนิดของกำรใช้ งำนและควำม
ต้ อ งกำรของแต่ ล ะสถำนี โดยสปอตมำตรฐำนส ำหรับ สถำนี วิ ท ยุ จ ะมี ค วำมยำว 30 วิ น ำที ส ำหรั บ
สถำนีโทรทัศน์จะมีควำมยำว 1 นำที
**ข้อควำมที่ผู้จัดรำยกำรอ่ำนสดๆ โฆษณำสินค้ำไม่นับว่ำเป็นสปอต
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โปสเตอร์ หมำยถึง ภำพหรือข้อควำมโฆษณำ ที่ทำขึ้นโดยใช้วัสดุชนิดใดก็ได้ที่สำมำรถเขียน
พิมพ์ ติด ฉลุ ภำพหรือข้อควำมนั้ น ๆ ลงไปได้ อำจจะเป็นผ้ ำ กระดำษ ไม้อัด สังกะสี กระจก
พลำสติก หรือโลหะ เพื่อเร่งเร้ำให้ผู้พบเห็นเกิดควำมสนใจ เร้ำใจให้มีควำมเห็นคล้อยตำม ข้อควำมนั้นต้อง
สั้นกะทัดรัด อำจเป็นคำคม คำพังเพย หรือข้อควำมคล้องจองกัน ซึ่งทำให้ผู้ดูเข้ำใจ จดจำได้ง่ำยและ
รวดเร็ว ตลอดจนระลึกถึงและนำไปปฏิบัติตำม
แผ่นพับ หมำยถึง สิ่งพิมพ์ใด ๆ ที่มีกำรพับเข้ำหรือ กำงออกขณะที่ใช้งำน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ หรือเป็นคู่มือสินค้ำ เช่น แผ่นพับแนะนำสินค้ำ แผ่นพับแนะนำบริกำร
แผ่นพับส่งเสริมกำรขำย แผ่นพับแนะนำองค์กร แผ่นพับแนะนำสถำนที่สำคัญ แผ่นพับแนะนำสถำนศึกษำ
แผ่นพับแนะนำสถำนที่เที่ยว แผ่นพับแจ้งข่ำวสำร แผ่นพับแนะนำร้ำนค้ำ แผ่นพับรับสมัครสมำชิก แผ่นพับ
คู่มือสินค้ำ แผ่นพับคู่มือกำรใช้บริกำร แผ่นพับแผนที่ ฯลฯ
CD-ROM หมำยถึ ง แผ่ น Compact Disc ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล ชนิ ด ตั ว อั ก ษร ภำพ ภำพเคลื่ อนไหว
แสง สี เสียง ไว้ในแผ่นเดียวกัน ใช้กับเครื่องอ่ำนซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร์
DVD5 หรือ Single-Side, Single Layer เป็น DVD (Digital Video Disc) ประเภทหนึ ่ง
ซึ่งจั ดเก็บ ภำพได้เพี ยงชั้น เดียวและหน้ำเดียว โดยสำมำรถบันทึ กข้อมูล ได้ 4.7 กิกะไบต์ (Gigabyte)
ข้อมูลที่เก็บจะเป็นได้ทั้งภำพ เสียง และข้อควำม โดยมีขนำดเท่ำกับแผ่นซีดี ซึ่งดีวีดีที่ใช้สำหรับเก็บ
ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์จะเรียกว่ำ DVD - ROM ส่วนที่ใช้ในกำรดูหนังฟังเพลงก็จะเรียกว่ำ DVD หรือ
DVD-Video ซึง่ DVD จะให้คุณภำพทั้งภำพและเสียงที่ดีกว่ำ CD
แปลเอกสาร หมำยถึง กำรให้ค วำมหมำยจำกภำษำหนึ่งมำเป็น อีก ภำษำหนึ่ง เพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจในควำมหมำยนั้น
หนั งสื อ หมำยถึ ง เอกสำรที่ เขี ย นหรื อ พิ ม พ์ ขึ้ น เช่ น รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี
คู่มือกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น ซึ่งนำข้อควำมที่พิมพ์ หรือเขียนแล้วรวมเป็นเล่ม
อาร์ตเวิร์ค หมำยถึง กำรออกแบบ และจัดทำต้นแบบงำนพิมพ์ เพื่อส่งให้โรงพิมพ์ดำเนินกำร
ถ่ำยภำพ สำหรับจัดทำเป็นฟิล์มหรือแม่พิมพ์ต่อไป
3. ลักษณะพื้นฐานของงบประมาณโฆษณา ประชาสัมพันธ์
3.1 งบประมำณเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ จะต้องตอบสนองต่อผลผลิต วัตถุประสงค์ ภำรกิจของ
หน่วยงำน และควรเป็นภำพรวมของหน่วยงำนที่มีทิศทำงที่สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำย
รัฐบำล
3.2 ส่วนรำชกำรจะต้องจำแนกวงเงินที่จัดสรรเพื่อ “กำรประชำสัมพันธ์” ออกเป็น “รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ประชำสัมพันธ์” อยู่ในหมวดรำยจ่ำยของงบดำเนินงำน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรประมวลข้อมูลรำยกำร
ประชำสัมพันธ์ในภำพรวมของประเทศ
3.3 ส่วนรำชกำรควรเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มีต้นทุนต่ำ หรือใช้สื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำน
อินเตอร์เน็ต
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4. แนวทางในการพิจารณางบประมาณรายการประชาสัมพันธ์
4.1 กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนต้องกำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย
และประโยชน์ที่จะได้รับให้ชัดเจน เช่น ต้องกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องใด หรือต้องกำรเผยแพร่งำน/กิจกรรม
ที่ได้จัดทำขึ้นแก่ประชำชนกลุ่มใด และประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนไว้ล่วงหน้ำและ
อย่ ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ต้องสอดคล้ องกับภำรกิจ หลัก พันธกิจของหน่วยงำน และเหมำะสมกับเรื่องที่จะ
ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ พร้อมทั้งต้องสำมำรถแสดงถึงตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่
ต้องกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
4.2 กำรพิจำรณำประเภทของสื่อในกำรประชำสัมพันธ์จะต้องเหมำะสมกับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
โดยต้องกำหนดค่ ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน กำรเลือกช่วงระยะเวลำและควำมถี่ในกำรประชำสัมพันธ์ ให้
เหมำะสม โดยเฉพำะกำรใช้สื่อทำงวิทยุ โทรทัศน์ ควรพิจำรณำใช้สื่อที่เป็นของรัฐเป็นอันดับแรก
4.3 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนควรเลือกรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ที่สำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยและสภำพพื้นที่ โดยต้องคำนึงถึงควำมทันสมัยเป็นสำกล ควำมหลำกหลำย ควำมสะดวกใน
กำรเข้ำถึงได้ง่ำยและความคุ้มค่าในการใช้จ่าย โดยให้ควำมสำคัญกับกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำน
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อออนไลน์ ซึ่งจะสำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรประชำสั ม พันธ์
โดยรวมได้ ส้าหรับการประชาสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันหรือซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ควรมี
การบูรณาการการท้างานร่วมกัน เพื่อลดความซ้าซ้อนและประหยัดงบประมาณ
4.4 หน่วยงำนควรพิจำรณำใช้ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนหน่วยงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
ของรัฐ เนื่องจำกมีอัตรำค่ำบริกำรที่ต่ำกว่ำภำคเอกชน ทำให้ประหยัดงบประมำณด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้
4.5 กำรจัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ตำมแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ ควร
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม โดยให้หน่วยงำนดำเนินกำรเองแทนกำรจ้ำงเอกชน
4.6 ควรมีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ที่ผ่ำนมำ
เพื่อนำมำใช้พิจำรณำปรับปรุง/พัฒนำเนื้อหำสำระของกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้กำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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หลักเกณฑ์ แนวทาง และลักษณะพื้นฐานของการจ้างที่ปรึกษา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
กำหนดเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงที่ปรึกษำ ตำมมติคณะรัฐมนตรี หนังสือกระทรวงกำรคลัง
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรฯ และคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 55 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2550 เรื่อง
กำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ้ำงที่ปรึกษำต่ำงประเทศของหน่วยงำนของรัฐ
1.2 หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิ งหำคม 2556
เรื่อง หลักเกณฑ์รำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
1.3 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2546 เรื่อง แนวทำง
กำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำไทยอัตรำใหม่
1.4 ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิส ำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญั ติงบประมำณรำยจ่ำ ย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.5 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2562
2. ความหมาย
“ค่าจ้างที่ปรึกษา” หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ที่มีประสบกำรณ์
ควำมรู้ ควำมชำนำญ เพื่อทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนเทคนิค วิชำกำร ในสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ
แก่หน่วยงำน ยกเว้นค่ำจ้ำงออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง
3. ประเภทของที่ปรึกษา
ประเภทของที่ปรึกษำ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
3.1 สถาบันของรัฐ ได้แก่ สถำบันกำรศึกษำของรัฐ สถำบันทำงวิชำกำรของรัฐ หรือองค์กร
ที่ให้บริกำรงำนที่ปรึกษำ
3.2 บริษัทที่ปรึกษา (เอกชน) ได้แก่ กำรจ้ำงที่ปรึกษำนิติบุคคล ซึ่งทำงำนเต็มเวลำ (Full Time)
3.3 ที่ปรึกษาอิสระ (บุค คล) ได้แก่ กำรจ้ำงที่ปรึกษำซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทำงำนประจำใน
บริษัทหรือสถำบันของรัฐ โดยมีข้อได้เปรียบในกำรจ้ำงที่สำมำรถดำเนินกำรได้เร็วกว่ำกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
นิติบุคคลและมีอัตรำค่ำตอบแทนต่ำกว่ำ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษำทุกประเภทจะต้องจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย กระทรวงกำรคลัง
4. ลักษณะพื้นฐานของโครงการจ้างที่ปรึกษา
4.1 เป็ นโครงกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยตรง หรือเป็นโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยเชิงนโยบำย
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ภำรกิจ วิสัยทัศน์ของหน่วยงำนและมีทิศทำงที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์
ของกระทรวงและนโยบำยรัฐบำล
4.2 เป็ นโครงกำรที่ มีควำมจำเป็น สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง เพื่อให้
ผลกำรจ้ำงที่ปรึกษำมีควำมคุ้มค่ำ
4.3 เป็นโครงกำรที่เข้ำลักษณะ ดังนี้
(1) เป็นโครงกำรสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหำของประเทศ
(2) เป็นโครงกำรตำมนโยบำยสำคัญของรัฐบำล หรืออยู่ในควำมสนใจของสำธำรณชน
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(3) เป็ นโครงกำรที่ ต้องใช้ องค์ควำมรู้เฉพำะทำงหรือมีเทคนิคซับซ้อน ต้ องใช้ ควำมชำนำญ
พิเศษที่บุคลำกรของหน่วยงำนไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เอง โดยควรพิจำรณำสถำบันกำรศึกษำระดับสูงทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชนก่อนกำรพิจำรณำบริษัทเอกชน
ยกเว้น กำรจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยเพื่อกำรร่ำงหรือพัฒนำกฎหมำย หน่วยงำนควรใช้บริกำร
จำกหน่วยงำนของรัฐที่ให้บริกำรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ทีป่ รึกษำด้ำน
กฎหมำยของรัฐสภำ กรมพระธรรมนูญ เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาเลือกจ้างที่ปรึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเป็นลาดับแรก แต่หำกมีควำมจำเป็นและไม่อำจจัดจ้ำงที่ปรึกษำไทยที่เหมำะสมได้ ให้จ้ำงที่ปรึกษำ
ต่ำงประเทศได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 55 ลงวันที่
12 เมษำยน 2550)
(1) กรณี เป็ นกำรจ้ ำงที่ป รึกษำ โดยใช้งบประมำณจำกแหล่งเงินช่วยเหลื อหรือเงิน กู้ ซึ่งมีกำร
กำหนดเงื่อนไขให้พิจำรณำจ้ำงที่ปรึกษำต่ำงประเทศ
(2) กรณีได้รับกำรยืนยันเป็นหนังสือจำกศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย กระทรวงกำรคลังว่ำไม่มีที่ปรึกษำไทย
ในสำขำบริกำรหรืองำนนั้น และไม่มีที่ปรึกษำของสถำบันกำรศึกษำของรัฐสำมำรถให้บริกำรได้
(3) กรณีเป็ นกำรจ้ ำงที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรในต่ำงประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติใน
ต่ำงประเทศ
โดยหากไม่เป็นไปตามกรณีข้างต้นและมีความจาเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้เสนอ
รัฐมนตรีพิจารณา
5. แนวทางการพิจารณางบประมาณการจ้างที่ปรึกษา
5.1 การจ้างที่ปรึกษาไทย ประกอบด้วย
5.1.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
1) บุคลากรหลัก ต้องมีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชำชีพ
ได้แก่ กลุ่มวิชำชีพวิศวกรรม กลุ่มวิชำชีพสถำปัตยกรรม กลุ่มวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)
กลุ่มวิชำชีพกำรเงิน กลุ่มวิจัย (ภำคเอกชน) และกลุ่มวิชำชีพอื่นนอกเหนือจำกข้ำงต้น
2) บุคลากรสนับสนุน ได้แก่
(1) บุคลำกรสนับสนุน เช่น ผู้ช่วยนักวิจัย เจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม เป็นต้น
(2) เลขำนุกำรโครงกำร
(3) พนักงำนพิมพ์ดีด / เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
5.1.2 ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) หรือค่าใช้จ่ายดาเนินการ เช่น ค่ำเช่ำสำนักงำน
ค่ำติดต่อสื่อสำร ค่ำเดินทำง ค่ำสำรวจสภำพภูมิประเทศ ค่ำจัดทำรำยงำน ค่ำจัดทำเอกสำรประกวดรำคำ
ค่ำน้ำค่ำไฟ ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง ค่ำที่พักและเบี้ยเลี้ยง ค่ำเจำะสำรวจดิน ค่ำจัดแบบ ค่ำจัดประชุมสัมมนำ ฯลฯ
ส ำหรั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ น อกเหนื อ จำกเกณฑ์ ข้ ำ งต้ น ให้ ใ ช้ อั ต รำค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ ก ำหนดโด ย
กระทรวงกำรคลัง (ถ้ำมี)
5.2 การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกำรจ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณ เช่น เงินกู้
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จำกต่ ำ งประเทศ และหำกหน่ ว ยงำนภำครั ฐ มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งตั้ ง งบประมำณ
ในกำรจ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำต่ ำ งประเทศ ขอให้ พิ จ ำรณำโดยใช้ แ นวทำงตำมมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
10 เมษำยน 2550 (หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 55 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2550)
ทั้งนี้ ได้จำแนกที่ปรึกษำต่ำงประเทศเป็น 2 กลุ่มงำน ดังนี้
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5.2.1 ที่ปรึกษำต่ำงประเทศมีวุฒิกำรศึกษำปริญญำโทขึ้นไป สำหรับกลุ่มกำรบริหำรจัดกำร
เช่น ผู้จัดกำรโครงกำร เป็นต้น
5.2.2 ที่ปรึกษำต่ำงประเทศมีวุฒิกำรศึกษำปริญญำโทขึ้นไป สำหรับด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน และสถำปนิก
5.3 การตั้งงบประมาณการจ้างที่ปรึกษา
5.3.1 ค่ำจ้ำงที่ป รึกษำของส่วนรำชกำร กรณีเป็นกำรจ้ ำงเพื่อให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ห รือ
วิชำกำร ให้ตั้งงบประมำณในงบรำยจ่ำยอื่น สำหรับกรณีเป็นกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อให้ได้มำซึ่งครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้ำง ให้ตั้งงบประมำณในงบลงทุน
5.3.2 ค่ ำ จ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำของรั ฐ วิ ส ำหกิ จ องค์ ก ำรมหำชน หน่ ว ยงำนตำมรั ฐ ธรรมนู ญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นใดที่มีกฎหมำยกำหนดให้ได้รับงบประมำณเป็นเงินอุดหนุน
ให้ ตั้งงบประมำณในงบเงิน อุดหนุ น สำหรับหน่วยงำนอื่นนอกเหนือจำกข้ำงต้นให้ เป็นไปตำมหลักกำร
จำแนกประเภทงบรำยจ่ำย
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หลักเกณฑ์ ลักษณะค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
1. หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
กำหนดเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ตำมกฎหมำย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรฯ และคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำฯ ดังนี้
1.1 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (รวมฉบับที่ 1 - 8) พ.ศ. 2526 - 2553
1.2 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
1.3 ระเบี ยบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 9 มิถุนำยน 2558 ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 146 ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2558 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
3 มีนำคม 2558 เรื่อง กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน ประชุม สัมมนำ อบรม ณ ต่ำงประเทศ
1.5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2559 ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2559 เรื่อง กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐโดยกำรจัด
หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ
1.6 ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิส ำมัญ พิ จำรณำร่ำงพระรำชบัญ ญั ติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2562 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.7 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน
งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น เงินนอกงบประมำณ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ รัฐวิสำหกิจ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1.8 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน
งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น เงินนอกงบประมำณ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ รัฐวิสำหกิจ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1.9 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน
งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น เงินนอกงบประมำณ องค์ กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ รัฐวิสำหกิจ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2. ความหมาย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของผู้รับ
รำชกำรประจำในประเทศไทย ซึ่งเดินทำงไปรำชกำรนอกอำณำจักรไทย เพื่อประชุ ม เจรจำธุรกิจ ดูงำน
ตรวจบัญชี หรือปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงอื่นเป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็น
กำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศของส่วนรำชกำร ให้ต้ังงบประมำณใน
งบรำยจ่ำยอื่น สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน
องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นใดที่มีกฎหมำยกำหนดให้ได้รับงบประมำณ
เป็นเงินอุดหนุน ให้ตั้งงบประมำณในงบเงินอุดหนุน ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยของสำนักงบประมำณ

2-15
3. ลักษณะค่าใช้จ่าย
3.1 จัดส่งผู้แทนรัฐบำล คณะผู้แทนรัฐบำล หรือคณะผู้แทนเข้ำร่วมประชุม ปรึกษำหำรือ เจรจำธุรกิจ
และดูงำน ซึ่งส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงำนอื่นใดทีม่ ีกฎหมำยกำหนดให้ได้รับงบประมำณ ดำเนินกำรตำมภำรกิจและหรือตำมนโยบำย
รัฐบำล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
3.1.1 เพื่อประสำนควำมร่วมมือและส่งเสริมนโยบำยต่ำงประเทศเชิงรุกในด้ำนเศรษฐกิจ
กำรค้ำกำรลงทุน กำรเมือง สังคมและวัฒนธรรม และด้ำนอื่นๆ ทั้งในกรอบทวิภำคีและพหุภำคีกับนำนำ
ประเทศ
3.1.2 เพื่อส่งเสริมและขยำยลู่ทำงกำรค้ำ กำรลงทุน เศรษฐกิจ และกำรบริกำรกับนำนำ
ประเทศ
3.1.3 เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถของนักธุรกิจไทยและสนับสนุน แนวทำงแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน
3.2 จัดส่งผู้แทนหรือคณะผู้แทนเข้ำร่วมประชุม / สัมมนำ ตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นใดที่มีกฎหมำยกำหนดให้
ได้รับงบประมำณในฐำนะคณะกรรมกำร กรรมกำร คณะทำงำน สมำชิก ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ และได้รับเชิญจำกนำนำประเทศ เพื่อพัฒนำ เพิ่มพูน แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์
ระหว่ำงประเทศ
3.3 จั ดกำรประชุ มหรื อกำรร่ วมเป็ นเจ้ ำภำพจั ดกำรประชุ มระหว่ ำงประเทศ ซึ่ งส่ วนรำชกำร
รั ฐ วิส ำหกิ จ องค์ ก ำรมหำชน องค์ ก รอิ ส ระ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และหน่ ว ยงำนอื่ น ใดที่ มี
กฎหมำยกำหนดให้ได้รับงบประมำณ ดำเนินกำรตำมภำรกิจ และ/หรือตำมนโยบำยรัฐบำล
4. แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
4.1 กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศจะต้องตอบสนองต่อภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นใดที่ มีกฎหมำยกำหนดให้
ได้รับงบประมำณรวมทั้งต้องเป็นไปตำมลักษณะค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 3. และแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
4.2 พิจำรณำตั้งงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเฉพาะรายการที่มีความจ้าเป็น และเป็นภารกิจหลัก หรือ
เป็ น ไปตามพัน ธกรณี ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือนโยบายรัฐบาล การด้าเนิน งานต้อง
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ างเคร่งครัด โดยพิจำรณำอัตรำค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไป
โดยประหยัด เหมำะสม และสอดคล้องกับกำรใช้จ่ำยจริง ทั้งเรื่องของระยะเวลำกำรเดินทำงและจำนวน
บุคลำกรที่เดินทำง ควรพิจำรณำผู้ที่เดินทำงให้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ในกำรเดินทำงและเป็นไปตำม
ควำมจำเป็นเฉพำะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่ำนั้น ควรระบุประเทศอย่างชัดเจน ไม่ควรระบุเป็นกลุ่มประเทศ
และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ
4.3 ไม่ตั้งงบประมำณสำหรับกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ เพื่อประชุมสังเกตกำรณ์ เนื่องจำก
สำมำรถติดตำมข่ำวสำรผ่ำนสื่อต่ำงๆ ได้
4.4 กรณี การเดินทางไปราชการต่างประเทศในภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและขยายโอกาสทาง
การค้ า การลงทุ น เศรษฐกิจ และบริ การ ควรมีก ารบู รณาการการท้ างานร่ว มกั นระหว่างหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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อัตราค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
หน่วย : บาท
รายการ
1. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ลงมำ
ตำแหน่ งประเภทวิชำกำรระดั บ ชำนำญกำรพิ เศษ ลงมำ
ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับต้น หรือตำแหน่งระดับ
8 ลงมำ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ หรือข้ำรำชกำรตุลำกำร
ซึ่ งรั บ เงิ น เดื อ นชั้ น 2 ลงมำ หรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ำกษำ หรื อ
ดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้ำรำชกำรอัยกำรซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3
ลงมำ หรือข้ ำรำชกำรทหำรซึ่ งมี ยศพั นเอก นำวำเอก นำวำ
อำกำศเอก ลงมำ หรือข้ำรำชกำรตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก
ลงมำ
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ให้ตั้งงบประมำณในลักษณะเหมำจ่ำย
ไม่เกินวันละ
(ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำย ในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554)
- กรณีมไิ ด้ตั้งงบประมำณเบี้ยเลีย้ ง
ค่ำเดินทำงเหมำจ่ำยให้ตั้งงบประมำณ
ได้ดังนี้
(1) ค่ำอำหำร - ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำภำษี
ค่ำบริกำรที่โรงแรม ภัตตำคำร หรือ
ร้ำนค้ำเรียกเก็บเท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกิน
วันละ
(2) ค่ำทำควำมสะอำดเสื้อผ้ำสำหรับ
ระยะเวลำทีเ่ กิน 7 วัน ได้เท่ำที่จำ่ ยจริง
ไม่เกินวันละ
(3) ค่ำใช้สอยเบ็ดเตล็ด ในลักษณะ
เหมำจ่ำยไม่เกินวันละ
1.2 ค่าเช่าที่พัก
(ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554)

อัตราค่าใช้จ่าย
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1.3 ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น
- ค่ำโดยสำรเครื่องบิน
(อัตรำที่ตั้งให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
โดยหน่วยงำนจะต้องระบุประเทศหรือ
สถำนที่ที่จะเดินทำงไปรำชกำร
พร้อมอัตรำค่ำโดยสำรเครื่องบินที่จะต้อง
จ่ำยจริง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย)
- ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน (ต่อครั้ง)
- ค่ำแท็กซี่ไปสนำมบิน (ต่อเที่ยว)
2. ผู้ ด ำรงต ำแหน่ งประเภททั่ วไประดั บ ทั ก ษะพิ เศษ
ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป ตำแหน่ง
ประเภทอำนวยกำรระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหำร หรือ
ต ำแหน่ งระดั บ 9 ขึ้ น ไป หรื อ ต ำแหน่ งที่ เที ย บเท่ ำ หรื อ
ข้ำรำชกำรตุลำกำรซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ำขึ้นไป หรือ
ข้ำรำชกำรอัยกำรซึ่งรับเงินเดือนชั้น 4 ขึ้นไป หรือข้ำรำชกำรทหำร
ซึ่งมียศพันเอก นำวำเอก นำวำอำกำศเอก อัตรำเงินเดือน
พันเอกพิเศษ นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษขึ้นไป
หรือข้ำรำชกำรตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตรำเงินเดือน
พันตำรวจเอกพิเศษขึ้นไป
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ให้ตั้งงบประมำณในลักษณะเหมำจ่ำย
ไม่เกินวันละ
(ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำย ในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554)
- กรณีมิได้ตั้งงบประมำณเบี้ยเลี้ยงค่ำ
เดินทำงเหมำจ่ำยให้ตั้งงบประมำณได้ดังนี้
(1) ค่ำอำหำร - ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำภำษี
ค่ำบริกำรที่โรงแรม ภัตตำคำรหรือร้ำนค้ำ
เรียกเก็บเท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกินวันละ
(2) ค่ำทำควำมสะอำดเสื้อผ้ำสำหรับ
ระยะเวลำทีเ่ กิน 7 วัน ได้เท่ำที่
จ่ำยจริงไม่เกินวันละ
(3) ค่ำใช้สอยเบ็ดเตล็ดในลักษณะ
เหมำจ่ำยไม่เกินวันละ
2.2.2 ค่าเช่าที่พัก
(ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จำ่ ย ในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554)
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2.3 ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่
- ค่ำโดยสำรเครื่องบิน
(อัตรำที่ตั้งให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
โดยหน่วยงำนจะต้องระบุประเทศหรือ
สถำนที่ที่จะเดินทำงไปรำชกำร
พร้อมอัตรำค่ำโดยสำรเครือ่ งบินที่จะต้อง
จ่ำยจริง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย)
- ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน (ต่อครั้ง)
- ค่ำแท็กซี่ไปสนำมบิน (ต่อเที่ยว)
- ค่ำรับรองในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชั่วครำว ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) ผู้เดินทางในตาแหน่งต่อไปนี้
ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
- ประธำนองคมนตรี หรือองคมนตรี
- นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี
- ประธำน หรือรองประธำนของสภำ
ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติ
- ประธำนศำลฎีกำ รองประธำนศำล
ฎีกำ หรือประธำนศำลอุทธรณ์
(2) ผู้เดินทางนอกจากตาแหน่งทีก่ ล่าว
ใน (1) จะตั้งงบประมำณค่ำรับรองได้
ต้องเป็นกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้
ก เข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศ
ในฐำนะผู้แทนรัฐบำล ผู้แทนรัฐสภำ หรือผู้แทนส่วนรำชกำร
ข เดินทำงไปเจรจำธุรกิจ เจรจำ
กู้เงิน หรือขอควำมช่วยเหลือจำก
ต่ำงประเทศในฐำนะผู้แทน
รัฐบำลไทย
ค เดินทำงไปปรึกษำหำรือ หรือเข้ำ
ร่วมประชุมเกี่ยวกับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐบำลไทย
กับหน่วยงำนต่ำงประเทศ

อัตราค่าใช้จ่าย
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ง เดินทำงในฐำนะทูตสันถวไมตรี
หรือในฐำนะแขกของรัฐบำล
ต่ำงประเทศ
จ เดินทำงไปร่วมในงำนรัฐพิธีตำม
คำเชิญของรัฐบำลต่ำงประเทศ
ฉ เดินทำงไปจัดงำนแสดงสินค้ำไทย
หรือส่งเสริมสินค้ำไทยใน
ต่ำงประเทศ หรือส่งเสริมกำรลงทุน
ของต่ำงประเทศในประเทศไทย
หรือส่งเสริมกำรลงทุนของไทยใน
ต่ำงประเทศ
ช เดินทำงไปเผยแพร่ศิลปะหรือ
วัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศ
โดยให้ตั้งงบประมำณค่ำรับรองได้เท่ำที่
จ่ำยจริง (เป็นคณะหรือคนเดียว)
- กรณีเดินทางไม่เกิน 15 วัน
- กรณีเดินทางเกิน 15 วัน
3. ค่าเครื่องแต่งตัว
ตั้งงบประมำณค่ำเครื่องแต่งตัวตำมสิทธิ มี
ระยะเวลำเกิน 2 ปี ต่อครั้ง โดยให้ตั้งงบประมำณ
ในลักษณะเหมำจ่ำย (ต่อครั้ง) ดังนี้
3.1 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน
ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบตั ิกำร หรือ
ตำแหน่งระดับ 5 ลงมำ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ
หรือผู้ช่วยผู้พิพำกษำ หรือดะโต๊ะยุตธิ รรม หรือ
ข้ำรำชกำรอัยกำรซึ่งรับเงินเดือนชั้น 1 หรือ
ข้ำรำชกำรทหำรซึ่งมียศพันตรี นำวำตรี
นำวำอำกำศตรีลงมำ หรือข้ำรำชกำรตำรวจ
ซึ่งมียศพันตำรวจตรีลงมำ
3.2 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนำญ
งำน ขึ้นไป ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
ชำนำญกำร ขึ้นไป ตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
ตำแหน่งประเภทบริหำร หรือตำแหน่งระดับ 6
ขึ้นไป หรือตำแหน่งทีเ่ ทียบเท่ำ หรือข้ำรำชกำร
ตุลำกำรซึ่งรับเงินเดือนชั้น 1 ขึ้นไป หรือ
ข้ำรำชกำรอัยกำร ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไป
หรือข้ำรำชกำรทหำรซึ่งมียศพันโท นำวำโท
นำวำอำกำศโทขึ้นไป หรือข้ำรำชกำรตำรวจ
ซึ่งมียศพันตำรวจโท ขึ้นไป

อัตราค่าใช้จ่าย
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