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การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 

การประชุมราชการ : การประชุมหารือ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน การประชุม
ในเนื้องานที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส่วนราชการ เช่น 

- ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายในการทำงาน 
- ประชุมช้ีแจงการแนวทางการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
- ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซ้อมความเข้าใจ 
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 
- ประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค 

 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ประกอบด้วย 

(1) ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
                    บาท/มื้อ/คน 

ประเภทรายจ่าย สถานทีข่องรัฐ สถานทีเ่อกชน 
            (ไม่เกินจำนวน)  (ไม่เกินจำนวน) 

ค่าอาหาร 120 120 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 50 

 
หากไม่สามารถเบิกจ่ายตามอัตราที่กำหนดให้อยู ่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะ

พิจารณาเบิกจ่าย โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0406.4/20123 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552) 

 
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ประเภท อัตราไม่เกิน (บาท:คน:ครั้ง) 

1. คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร ์เพื ่อสันติ 
(พนส.) 

กรรมการในคณะกรรมการ 
ตามมาตรา 6 (1)  
 

ประธาน 
กรรมการ 

10,000 
8,000 

2. คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ  
พนส.  

 

อนุกรรมการ เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการใน 
คณะอนุกรรมการตาม 
มาตรา 7 (2) 
 

ประธาน 
กรรมการ 

1,250 
1,000 
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(3) ค่าพาหนะ  
 

ประเภท ค่าแท็กซ่ี เครื่องบิน ชดเชยพาหนะ 
เหมาจ่าย 

 ภายใน 
จังหวัด 

เขตติดต่อ/ผ่าน
กรุงเทพ 

(เท่ียวละไม่เกิน) 

เขตติดต่อ  
จังหวัดอื่น 

(เท่ียวละไม่เกิน) 

 รถยนต ์
กม.ละ 

จักรยานยนต์ 
กม.ละ 

ทั่วไปตัง้แต่ชำนาญงานขึ้นไป จ่ายจริง 
 

600 500 ชั้นธรรมดา 
ตามจ่ายจริง 

4 2 

วิชาการตั้งแต่ชำนาญการ 
ขึ้นไป 

จ่ายจริง 600 500 ชั้นธรรมดา 
ตามจ่ายจริง 

4 2 

อำนวยการระดบัต้น ระดับสูง จ่ายจริง 600 500 ชั้นธุรกิจ 
ตามจ่ายจริง 

4 2 

บริหารระดับตน้ ระดับสูง จ่ายจริง 600 500 ชั้นธุรกิจ 
ตามจ่ายจริง 

4 2 

* ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 
มาตรา 5 ได้กำหนดให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ โดยไม่มีการแบ่งระดับตำแหน่ง โดยผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผล
ความจำเป็นไว้ในหลักฐานขอเบิกค่าพาหนะ น้ัน 

* ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ที่เดินทางโดยเครื่องบินซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ปรากฏใน
ตารางก็ให้เบิกได้เทียบเท่าภาคพื้นดิน แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ก็ให้สามารถ
เดินทางโดยเคร่ืองบินได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก ลปส. ก่อนการเดินทาง 

 
(4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ : ตามที่จ่ายจริง 

 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม 

 
ประเภทรายจ่าย หลักฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
 
 
 
 
 
 

หลักฐาน/ใบสำคัญ 
 

1) ค่าอาหาร อาหารว่าง 
    และเครื่องด่ืม 

1. บันทึกนำส่งหลักฐานใบสำคัญ ผ่าน ผอ. กองต้นสังกัด 
2. บันทึกต้นฉบับขออนุมัติจัดประชุมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ หรือใช้

สำเนากรณีต้นฉบับแนบอยู่กับเรื่องอ่ืน โดยให้หมายเหตุไว้ว่าต้นฉบับ
แนบอยู่กับเรื่องใดโดยแนบรายละเอียดโครงการจัดประชุม/กำหนดการ 

3. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
4. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
5. แบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
 
 

ให้ใช้หลักฐาน/ใบสำคัญกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1. ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหรือบิลเงินสดที่ผู้ประกอบการ

สามารถแสดงรายการตามใบเสร็จรับเงินได้ดังต่อไปนี้ 
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ประเภทรายจ่าย หลักฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บิกจ่าย 
 * ช่ือ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 

* วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
* รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
* จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
* ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 

2. ใช้บิลเงินสด หากบิลเงินสดแสดงรายการไม่ครบถ้วน ให้จัดทำ 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) แนบด้วย 

3. กรณีร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ บิลเงินสด
ให้ได ้แม ้อย ่างใดอย ่างหนึ ่ง ให้ผ ู ้ขอเบ ิกจ ัดทำใบร ับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) เป็นหลักฐานการจ่าย หรือให้ร้านค้า
ลงช่ือรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 

 
2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

          /อนุกรรมการ 
1. สำเนาคำสั่งแต่งต้ังกรรมการ 
2. หลักฐานการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุม ที่คณะกรรมการที่มาประชุมได้ 

ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานการรับเงิน 
 

 3) ค่าพาหนะ 1. ค่าเครื่องบนิโดยสารไป-กลับ: ใช้ใบเสรจ็รับเงินและกากบัตร 
โดยสารเครื่องบิน (ถ้ามี) กรณีซื้อ E-ticket ให้ใช้ Itinerary Receipt  

2. ค่าพาหนะรับจ้าง: ใช้ใบรบัรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
3. ค่าเชา่รถตู/้ค่าน้ำมันรถเช่า : แบ่งเป็น 2 กรณ ี
    1) มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึง่ไม่เกิน 10,000 บาท 
 ไม่ต้องผ่านขัน้ตอนจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ โดยให้แนบเอกสาร ดังน้ี 
     * บันทึกขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่าน ผอ.กองต้นสังกัด 
       หรือผูม้ีอำนาจอนุมัติรับทราบ (ต้นฉบับ) 

  * ใช้ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดงรายการ 
    ไม่ครบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินทีผู่้รับเงิน  
    (ผู้ประกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 

    2) มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึง่ ต้ังแต่ 10,001 บาท 
ขึ้นไป ใหแ้นบเอกสารที่ผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 

  * บันทกึขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
  * รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (ต้นฉบับ) 
  * ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นฉบับ) 
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ประเภทรายจ่าย หลักฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  * คำสั่งกรรมการตรวจรับ 
  * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) /รายงานผลการตรวจรับ ที่ผ่าน ผอ.กอง 
    ต้นสังกัดหรือผู้มีอำนาจอนุมัติรับทราบ 
  * ใช้ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดงรายการ 
    ไม่ครบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินทีผู่้รับเงิน  

      (ผู้ประกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 
4. ค่าน้ำมัน กรณีใช้รถราชการ: ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  

(ระบุเลขทะเบียนรถ) แนบใบขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ ดังน้ี 
     1) มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึง่ไม่เกิน 10,000 บาท 
 ไม่ต้องผ่านขัน้ตอนจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ โดยให้แนบเอกสาร ดังน้ี 
     * บันทึกขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่าน ผอ.กองต้นสังกัด 
       หรือผูม้ีอำนาจอนุมัติรับทราบ (ต้นฉบับ) 

  * ใช้ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดงรายการ 
    ไม่ครบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินทีผู่้รับเงิน  

      (ผู้ประกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 
    2) มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึง่ ต้ังแต่ 10,001 บาท 
ขึ้นไป ใหแ้นบเอกสารที่ผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 

  * บันทกึขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
  * รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (ต้นฉบับ) 

     * ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * คำสั่งกรรมการตรวจรับ 
  * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) /รายงานผลการตรวจรับ ที่ผ่าน ผอ.กอง 
    ต้นสังกัดหรือผู้มีอำนาจอนุมัติรับทราบ 
  * ใช้ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดงรายการ 
    ไม่ครบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินทีผู่้รับเงิน  

      (ผู้ประกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 
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ประเภทรายจ่าย หลักฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

5. ค่าทางด่วน : ใช ้ใบเสร ็จร ับเง ินค่าผ่านทางและใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 

6. ค่าโดยสารรถประจำทาง รถไฟ: ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  

7. ค่าชดเชยใช้รถส่วนตัว: ใ ช้ ใบ รับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน   
   (แบบ บก.111) และการคำนวณระยะทางตามกรมทางหลวง 
 
 
ค่าของที่ระลึก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์  
ค่าสถานท่ี ค่าตกแต่งสถานท่ี เป็นต้น ให้ดำเนินการ ดังน้ี  
     1) มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึง่ไม่เกิน 10,000 บาท 
ไม่ต้องผ่านขั้นตอนจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ โดยให้แนบเอกสาร 
     * บันทึกขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่าน ผอ.กองต้นสังกัดหรือผู้ม ี 
       อำนาจอนุมัติรับทราบ (ต้นฉบับ) 

  * ใช้ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดงรายการ 
    ไม่ครบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินทีผู่้รับเงิน  

      (ผู้ประกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 
    3.2 มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึ่ง ต้ังแต่ 10,001 บาท 
ขึ้นไป ใหแ้นบเอกสารที่ผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 

  * บันทกึขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
  * รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (ต้นฉบับ) 
  * ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นฉบับ) 

    * คำสั่งกรรมการตรวจรับ 
  * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) /รายงานผลการตรวจรับ ที่ผ่าน ผอ.กอง 
    ต้นสังกัดหรือผู้มีอำนาจอนุมัติรับทราบ 
  * ใช้ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดงรายการ 
    ไม่ครบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินทีผู่้รับเงิน  

      (ผู้ประกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 
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ผังกระบวนงานและระยะเวลา :   การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
 

ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา

(วัน) 
รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

ข้ึนอยู่กับกอง ขั้นขออนุมัติ  กองจัดทำ 
1. บันทึกขออนุมัติ ระบุ 

- ช่ือการประชุม 
- ระยะเวลา วันเดือนปี 
- วงเงิน แหล่งเงินที่ใช้ 

2. แนบรายละเอียดโครงการ กำหนดการ 
3. แนบรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
4. แนบแบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ) 

สำนัก/กอง 

2.  1 วัน 
 

กบค. สลก. ลงรับในระบบสารบรรณ งานงบประมาณ 
ตรวจสอบงบประมาณ และระเบียบเบิกจ่าย 

- งานธุรการ : ธีรพร 
- งานงบประมาณ. :   
   อัญชลี/ภัชรา 
 

3.  3 วัน เสนอ ลปส. พิจารณาอนุมัติ ผู้บริหาร 

4.  
                                                           คืนกองไปดำเนินการ 

ไม่เกิน 30 วัน 
นับแต่วันที่
ดำเนินการ

แล้วเสร็จหรือ
ได้รับเงินยืม 

ขั้นส่งใบสำคัญขอเบิกเงิน  กองจัดทำ 
1. บันทึกนำส่งใบสำคัญ  
2. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
3. แนบบันทึกต้นฉบับ ขออนุมัติและเอกสารประกอบ (เร่ืองเดิม) 
4. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญต่างๆ (ตันฉบับ) 
5. กรณีเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่า Taxi ค่าเคร่ืองบิน  
    หรือเบ้ียเล้ียงเดินทาง ก่อน-หลัง ให้จัดทำแบบขอเบิกค่าใช้จ่าย 
    เดินทางไปราชการ (แบบ 8708) แนบด้วย 
6. ใบขอใช้รถราชการ 
7. รายการที่ต้อง ซื้อ/จ้าง/เช่า ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวกับพัสดุให้ 
    ครบถ้วนจนถึงขั้นตอนตรวจรับของและเสนอ ผอ.รับทราบ 

กอง 

5.  1 – 3 วัน 
 
 
 

กบค. ตรวจสอบรายละเอียดใบสำคัญ พรอ้มบันทึกเสนอ
พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
- ผอ. กอง : วงเงิน 1 – 500,000 บาท  

    (เฉพาะงานในกำกับดูแล)  
- ลสก.  : วงเงิน 1 – 500,000 บาท 

    (เฉพาะ สลก. ส่วนกลาง กกม. กตน. กพร. ศปส.) 
- รอง ลปส.  : วงเงิน 500,001 – 2,000,000 บาท  
- ลปส.   : วงเงินต้ังแต่ 2,000,001 บาท ข้ึนไป 

งานการเงิน : 
จิราภรณ์/อังคณา/
วรรณฑกานต์/ดรุณ ี

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

กองจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดประชุม และแนบ
รายละเอียด 

กบค. สลก. รับเร่ืองเพื่อ
ตรวจสอบ งบประมาณและ

ระเบียบเบิกจ่าย 

กองจัดทำบันทึกนำสง่ใบสำคัญขอเบิกจ่าย 
พร้อมแนบรายละเอียด 

ลปส. อนมุตัิ 

กรณียืมเงิน  
ตรวจใบสำคัญชดใช้เงินยืม 

กรณีไม่ยืมเงิน 

จ่ายผ่านระบบ  KTB 
Corporate Online 

กบค.ตรวจสอบ 

ผู้มีอำนาจอนุมัติ 

โอนเงินผ่าน KTB Corporate 
Online เข้าบัญชีผู้ขอเบิก 

(กรณีไม่ได้ยืมเงิน) 
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แบบฟอร์มสำคัญ 

1. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
2. ใบสำคัญรับเงิน 
3.   หลักฐานการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุม ที่คณะกรรมการที่มาประชุมได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานการรับเงิน 
 

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 
2. พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
3. พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/2004 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 
5. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 137 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 
7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.4/20123 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 
8. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


