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สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  



สารบัญ 

หมวดท่ี ๑  การจัดทําโครงการดูงานตางประเทศ   
 หลักเกณฑการดําเนินโครงการดูงานตางประเทศของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการดูงานตางประเทศของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 รายการเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติ 
 

หมวดท่ี  ๒  สาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบ และการเบิกคาใชจาย 
 คําอธิบายระเบียบท่ีใชในการอนุมัติเดินทางไปดูงานตางประเทศ 

 คาใชจายในการเดินทางไปดูงานตางประเทศ 

 

หมวดท่ี ๓   ระเบียบ คําส่ัง และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ 

 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการใหขาราชการ กทม. ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย 
พ.ศ. 2542 
 ระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน     

ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549   
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 2554 
 ขอบัญญัติ กทม. เรื่องการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ สก. และ สข. พ.ศ. 2529 
 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0502/13649 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2526  
 เรื่องการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูท่ีมิไดเปนขาราชการหรือลูกจาง 
 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0408.2/ว 112 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2546  

เรื่องการซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปตางประเทศจากบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) 
 หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0526.5/ว 103 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2542  

เรื่องการซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปตางประเทศ 
 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว.๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐  

เรื่องหลักฐานการเบิกจายคาโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 
 รายชื่อประเทศท่ีไดทําความตกลงยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตราชการกับประเทศไทย 
 

หมวดท่ี ๔  ตัวอยางหนังสือตาง ๆ   
 ตัวอยาง/แนวทางการเขียนโครงการดูงานตางประเทศ 

 แบบฟอรมท่ี ๑  บัญชีรายชื่อผูเขารวมโครงการ 

 แบบฟอรมท่ี ๒ สถิติการเดินทางไปดูงานตางประเทศของขาราชการ 

 แบบฟอรมท่ี ๓   กําหนดการเดินทางไปดูงานตามโครงการ 

 แบบฟอรมท่ี ๔ หนังสือขอใหกระทรวงการตางประเทศประสานสถานทูตในการดูงาน 

 แบบฟอรมท่ี ๕ หนังสือสอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่องบินกับ บจม.การบินไทย 

 แบบฟอรมท่ี ๖ หนังสือซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินกับ บจม.การบินไทย 

 แบบฟอรมท่ี ๗ หนังสือขอหนังสือเดินทางใหแกคณะเดินทาง 

 แบบฟอรมท่ี ๘ บัญชีรายชื่อภาษาอังกฤษ  ใชกรณีขอหนังสือนําเพ่ือ Visa กับกระทรวงการตางประเทศ 

 แบบฟอรมท่ี ๙ หนังสือถึงสถานทูต เรื่องรับรองเงินทุนจากหนวยงานเพ่ือขอวีซา 

 แบบฟอรมท่ี ๑๐ หนังสือถึงสถานทูต เรื่องรับรองเงินเดือนเพ่ือขอวีซา 

 แบบฟอรมท่ี ๑๑ แบบรายงานการดูงานตางประเทศ 

 

หมวดท่ี ๕  ตัวอยางแบบเอกสารการเบิกคาใชจาย 

 ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ 

 ใบสําคัญรับเงินคา Taxi และ คาเบี้ยเลี้ยง      

 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินคา Taxi  (แบบ บก.111) 
 
 



 

หลักเกณฑการดําเนินโครงการท่ีมีการดูงานตางประเทศของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2557 

 เพ่ือใหการดําเนินโครงการที่มีการดูงานตางประเทศของขาราชการกรุงเทพมหานคร     

เปนไปอยางเหมาะสม ถูกตอง เรียบรอย คณะกรรมกรรมกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน  

และปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) จึงไดมีมติครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

กําหนดหลักเกณฑการดําเนินโครงการท่ีมีการดูงานตางประเทศข้ึน ดังนี้ 
 

1. ช่ือโครงการและเหตุผลความจําเปน 
     ๑.๑ โครงการตองมีหลักการและเหตุผลท่ีแสดงใหเห็นถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการดูงานตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน และสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. ๒๕๕6 - ๒๕59) โดยระบุ 
ชื่อโครงการใหชัดเจนตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนฯ และเรื่องท่ีดูงานตองเปนประโยชนตอการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน โดยหัวหนาหนวยงานเจาของงบประมาณเปนผูลงนาม
อนุมัติในโครงการ 
  1.๒ โครงการของสํานักงานเขต ทันทีท่ีไดรับแจงขอบัญญัติงบประมาณประจําป สํานักงานเขตตองสงโครงการ
และเอกสารใหสํานักท่ีเก่ียวของกับประเด็นหลักของการดูงานพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค หัวขอ และสถานท่ี
ดูงานในโครงการใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร และดําเนินการตามขอ 6 ตอไป 
  ๑.๓ โครงการฝกอบรมท่ีมีการดูงานเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม จะตองมีหลักสูตรการฝกอบรมในประเทศ 
ท่ีมีจํานวนวันไมนอยกวาการเดินทางไปดูงานตางประเทศ และไมจําเปนตองจัดวันฝกอบรมในประเทศตอเนื่องกัน 
อาจพิจารณาดําเนินการในวันหยุดราชการ เพ่ือมิใหเสียเวลาในการปฏิบัติงานราชการ รวมท้ังผูเขารับการฝกอบรมจะ
มีสิทธิไปดูงานตางประเทศไดเม่ือเขารับการฝกอบรมในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมในประเทศ 
 

เอกสาร : โครงการ, หนังสือท่ีสํานักไดพิจารณาความเหมาะสมโครงการแลว  

 
2. ผูเขารวมโครงการ 

 ๒.๑ ตองเปนผูท่ีหนวยงานพิจารณาแลววา มีหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคท่ีจะไปดูงาน 

โดยมีจํานวนรุนละไมเกิน ๔๐ คน และใหมีหัวหนาคณะดูงานท่ีเปนหัวหนาหนวยงานหรือระดับรองลงมาของหนวยงาน 

เปนผูรับผิดชอบกํากับดูแลการดูงานใหเรียบรอยและเปนไปตามขอปฏิบัติในการเดินทางไปดูงานตางประเทศ ตามขอ 7 

2.2 กรณีเปนโครงการของสํานักงานเขตท่ีจําเปนตองมีผูเก่ียวของรวมเดินทางไปดวย เชน ขาราชการการเมือง 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต ฯลฯ ใหมีไดไมเกินจํานวนรอยละ 4๕ ของผูเขารวมเดินทางแตละรุน  

และกรณีเปนโครงการของสํานัก อาจพิจารณาเชิญผูบริหารระดับสูงของสวนราชการภายนอกหรือคณะกรรมการ 

ตามกฎหมายหรือผูทรงคุณวุฒิของกรุงเทพมหานครซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับงานของสํานักนั้น โดยใหหนวยงานชี้แจง

เหตุผลความจําเปนในการรวมเดินทางของบุคคลภายนอกเปนเอกสารประกอบการเสนอเรื่องดวย 
 

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 19 กันยายน 2556  
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2.3 ตองมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการในการเขารวมโครงการ เพ่ือเปนการกระจายการพัฒนาบุคลากร
ในองคกรใหท่ัวถึง โดยแตละปงบประมาณใหขาราชการเดินทางไปตางประเทศโดยใชงบประมาณของทางราชการในทุกกรณี
ไดไมเกิน ๒ ครั้ง ท้ังนี้ ไมนับรวมการเดินทางไปประชุมตามท่ีไดรับมอบหมายหรือไปปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ
โดยตรงของหนวยงาน และใหหนวยงานเจาของโครงการแนบสถิติการเดินทางตางประเทศของขาราชการ
ประกอบการเสนอเรื่องดวย 
          2.4 การกําหนดหัวหนาคณะใหเสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือประโยชน 
แกกรุงเทพมหานคร 

2.5 ลําดับความสําคัญในการพิจารณาการเดินทางไปตางประเทศไมเกิน 2 ครั้ง ผูเดินทางควรคํานึงถึง 
ลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
                2.5.1 การเขารับการฝกอบรมหลักสูตรหลักทางการบริหารของกรุงเทพมหานครหรือท่ีหนวยงาน      
ภายนอกจัด 
                2.5.2 โครงการฝกอบรมแนวดิ่ง 
                2.5.3 โครงการฝกอบรม/ดูงานของหนวยงาน 

 ๒.6 กรณีหัวหนาหนวยงานระดับสํานักและสํานักงานเขต ไมใหเดินทางติดตอกันในระยะเวลาใกลเคียงกัน 
 2.7 กรณีสํานักงานเขต 

                 ๒.7.๑ ไมใหหัวหนาฝายเดินทางไปพรอมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนฝายท้ังหมดในสํานักงานเขต ท้ังนี้ 
เพ่ือไมใหมีผลกระทบตอการใหบริการประชาชน  

       ๒.7.๒ ไมใหเชิญขาราชการซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักงานเขตอ่ืนเขารวมโครงการ  
 ๒.8 ผูเขารวมโครงการตองไดรับอนุญาต/ความเห็นชอบการเดินทาง ดังนี้  
       ๒.8.๑ ขาราชการ ลูกจาง จะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานตนสังกัด  

                 ๒.8.๒ ผูบริหารในตําแหนงหัวหนาหนวยงานและรองหัวหนาหนวยงานท่ีดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง บริหารระดับตน และอํานวยการระดับสูง  รวมท้ังผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และผูตรวจราชการสูง - ตน 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานคร  

       ๒.8.๓ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะตองไดรับความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ตามขอ ๖ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเบิกคาใชจายในการเดินทางฯ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 

เอกสาร : บัญชีรายชื่อผูเขารวมโครงการ,สถิติการเดินทางของขาราชการ, หนังสือเชิญ/หนังสือขออนุญาต
ผูเขารวมโครงการ, หนังสืออนุญาต/หนังสือเห็นชอบใหเขารวมโครงการ, หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปน 
(กรณีบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชขาราชการกรุงเทพมหานคร) 
 
 

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 19 กันยายน 2556  
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3. กําหนดการและสถานท่ีดูงาน 
 ๓.๑ การจัดกําหนดการดูงานตองคํานึงถึงเง่ือนเวลาท่ีเหมาะสมและไมทําใหการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือ
กรุงเทพมหานครเสียหาย โดยใหหลีกเลี่ยงการดูงานในชวงเดือนกันยายนและชวงท่ีกรุงเทพมหานครมีภารกิจสําคัญ
จําเปน เรงดวน ท่ีตองดําเนินการ เชน การจัดการเลือกตั้ง การแกไขปญหาความเดือรอนของประชาชน กรณีท่ีมี
เหตุการณภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน รวมท้ังหลีกเลี่ยงการดูงานในชวงเทศกาลวันหยุดของประเทศท่ีจะไปดูงาน 
 ๓.๒ วันและเวลาการออกเดินทางและกลับถึงประเทศไทย  
 - กรณีโครงการดูงานในประเทศกลุมทวีปเอเชียหรือเครือรัฐออสเตรเลีย ใหมีระยะเวลาการดูงาน 
รวมวันเดินทางไมเกิน 7 วัน  

- กรณีโครงการดูงานในประเทศกลุมทวีปยุโรปหรือประเทศนิวซีแลนด ใหมีระยะเวลาการดูงาน 
รวมวันเดินทางไมเกิน ๘ วัน 
          ๓.3 เรื่องท่ีจะไปดูงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ ตองระบุวัน เวลา และ
สถานท่ีการดูงานใหชัดเจน รวมท้ังตองจัดวันดูงานใหเหมาะสมกับระยะเวลาและตองไมจัดในวันสุดทายของการเดินทาง 

๓.4 สถานท่ีและประเทศท่ีจะไปดูงานตองเปนองคกรหรือหนวยงานท่ีสามารถนํารูปแบบการดําเนินงาน
กลับมาใชประโยชนตอการบริหารจัดการเมือง การใหบริการประชาชนหรือการพัฒนางานได โดยจะตองมีการดูงาน 
ไมนอยกวา 2 แหง 

เอกสาร : กําหนดการดูงาน 

 

4. การขอดูงานและการตอบรับการดูงาน 

 4.1 กรณีหนวยงานขอความอนุเคราะหกระทรวงการตางประเทศใหติดตอสถานท่ีดูงานจะตองมี
หนังสือจากปลัดกรุงเทพมหานครไปยังปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
 ๔.2 กรณีหนวยงานติดตอประสานงานสถานท่ีดูงานเองตองมีหนังสือขอดูงานจากหัวหนาหนวยงานไปยัง

องคกร/หนวยงานในตางประเทศท่ีจะขอดูงาน            
 ๔.3 หนวยงานตองไดรับการตอบรับการดูงานกอนการเดินทาง โดยตองมีหนังสือตอบรับเปนเอกสาร 
ในรูปแบบหนังสือทางการ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยสอดคลองกับรายละเอียดท่ีระบุในกําหนดการ 

 4.4 การลงนามรับรองความเปนจริงของเอกสารตอบรับการดูงาน 
                 ๔.๔.๑ กรณีโครงการของสํานักใหหัวหนาสวนราชการเจาของโครงการเปนผูรับรอง 
                 ๔.๔.๒ กรณีโครงการของสํานักงานเขตใหผูอํานวยการเขตหรือผูชวยผูอํานวยการเขตท่ีไดรับมอบหมาย 

ใหกํากับดูแลการดําเนินโครงการเปนผูรับรอง 
 

เอกสาร : หนังสือประสานกระทรวงการตางประเทศหรือหนังสือขอดูงานของหนวยงานเจาของโครงการ,  

หนังสือตอบรับการดูงานจากหนวยงานตางประเทศ 

 
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 19 กันยายน 2556  
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5. งบประมาณและการเบิกคาใชจายในโครงการ 

 ๕.๑ หนวยงานตองมีการตั้งงบประมาณรายจายประจําปสําหรับรายการคาใชจายในการดูงานตางประเทศไวแลว 
มิใหมีการโอน/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือตั้งรายการจายใหม  
 ๕.๒ การประมาณการคาใชจายในโครงการใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของโดยยึดหลักความคุมคาและ

ประหยัด 
 ๕.๓ ไมใหหนวยงานเสนอขออนุมัติยกเวนการเบิกคาใชจายเกินกวาท่ีระเบียบกําหนดไว 
 ๕.๔ การซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน ใหดาํเนินการตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังกําหนดอยางเครงครัด  

และจะตองมีการวางแผนการดําเนินการใหสามารถสํารองท่ีนั่งโดยสารเปนหมูคณะใหได 

เอกสาร :  สําเนาขอบัญญัติงบประมาณ, หนังสือสอบถามราคาคาบัตรโดยสารเครื่องบิน บมจ.การบินไทย,
หนังสือแจงราคาคาบัตรโดยสารเครื่องบินจาก บมจ.การบินไทยท่ีตรงกับหวงเวลาท่ีเดินทางจริง 

 

๖. การเสนอขออนุมัติการเดินทาง 
 6.1 ใหหนวยงานเจาของโครงการเสนอเรื่องขออนุมัติการเดินทางตอปลัดกรุงเทพมหานครโดยแนบ
เอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติอยางครบถวนตามขอ 1 - 5 กอนกําหนดการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน 

 ๖.2 เม่ือปลัดกรุงเทพมหานคร/ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดอนุมัติการเดินทางแลวใหหนวยงาน

เจาของโครงการดําเนินการ ดังนี้  
               - สงแบบรายงานสรุปการอนุมัติโครงการ ตามแบบ สพข. (ตางประเทศ 1) และกําหนดการดูงานใหสถาบัน-
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือสรุปขอมูลเสนอรายงานผูบริหาร 

               - ลงทะเบียนประวัติขาราชการและสงสําเนาอนุมัติและรายชื่อผูเขารวมโครงการ ใหสํานักงาน ก.ก. 
และกองการเจาหนาท่ีเพื่อลงประวัติขาราชการตอไป 

เอกสาร :  แบบรายงานสรุปการอนุมัติโครงการ 

7. ขอปฏิบัติในการเดินทางไปดูงานตางประเทศ 
 7.1 ตลอดระยะเวลาการเดินทางตองพึงระมัดระวังอยาแสดงพฤติกรรมหรือใชกิริยามารยาทใด ๆ ท่ีจะ
สงผลเสียหายตอประเทศชาติ 

 7.2 ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทองถ่ิน หรือสถานท่ีดูงานอยางเครงครัด 
 7.3 ตองดูงานตามท่ีกําหนดและตรงตอเวลานัดหมายเสมอ หามยกเลิกกะทันหัน หรือเปลี่ยนแปลง
เวลา/สถานท่ีดูงาน โดยไมแจงใหหนวยงานท่ีขอดูงานทราบลวงหนา 

 7.4 ตองจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีดูงาน รวมท้ังชื่อ ท่ีอยูของเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีไป 
ดูงาน หรือผูประสานการดูงานใหพรอมเพ่ือประโยชนในการติดตอประสานงานและเพ่ือมิใหเกิดความผิดพลาด 
ในการนัดหมาย 

 7.5 ระหวางดูงานตองเคารพและใหเกียรติตอสถานท่ีดูงานและผูบรรยายตองแตงกายดวยชุดสุภาพ 
รวมท้ังใหความสนใจตอการดูงานจนกวาการดูงานจะแลวเสร็จ และไมควรถามคําถามท่ีไมเก่ียวของหรือนอกเหนือ
ประเด็นการบรรยาย 
 

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 19 กันยายน 2556  
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8. การรายงานผลการดูงาน 
 หนวยงานเจาของโครงการตองดําเนินการ ดังนี้ 
 8.1 จัดทํารายงานท่ีมีสาระเชิงวิชาการพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานตามแบบรายงาน      
ท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด โดยใหนําเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทาง 
 8.2 จัดทําสรุปรายงานการดูงานและการนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานของหนวยงานในรูปแบบ 
power point เปนเวลา 15 นาที และนําเสนอตอผูบริหารกรุงเทพมหานคร เพ่ือการติดตามผลและประโยชน    
จากการศึกษาดูงาน โดยสถาบันฯ เปนผูประสานจัดการนําเสนอ 
  

 
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 19 กันยายน 2556  
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบ/หลักเกณฑ/

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

1.00 ขั้นที่ ๑  จัดทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไว  - โครงการ  - หลักเกณฑการดําเนิน

ในหลักเกณฑ โดยเขียนหลักการและเหตุผลที่  - บัญชีรายชื่อตามแบบฟอรมที่ ๑ โครงการดูงานตางประเทศ

แสดงใหเห็นถึงภารกิจของหนวยงานที่ตอง  - สถิติการเดินทางของขาราชการ    ของขาราชการกรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร    ตามแบบฟอรมที่ ๒  - หนังสือกระทรวงการคลัง

กรุงเทพมหานครและมีความจําเปนที่ตองดูงาน  - หนังสือเชิญเขารวมโครงการ/    ที่ กค 0526.5/ว. 103

เพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติงานหรือเพื่อเพิ่ม    หนังสือขออนุญาต    ลว. 9 ธ.ค. 42 เรื่อง

ประสิทธิภาพของงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  - หนังสืออนุญาต/หนังสือตอบรับ    การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน

นั้น ๆ โดยตองระบุชื่อโครงการใหชัดเจนตาม    ใหเขารวมโครงการ    ในการเดินทางไปตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร และหัวหนาหนวยงาน  - หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปน    และที่ กค 0408.2/ว 112

เจาของงบประมาณเปนผูลงนามอนุมัติใน    ของบุคคลที่มิใชขาราชการกทม.    ลว. 30 ธ.ค. 46 เรื่อง

โครงการพรอมจัดเตรียมเอกสารประกอบ  - กําหนดการตามแบบฟอรมที่ ๓    การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน

การเสนอขออนุมัติ  - หนังสือขอดูงานจากหัวหนา    ในการเดินทางไปตางประเทศ

   หนวยงานเจาของโครงการไปยัง    จากบริษัท การบินไทย จํากัด

   หนวยงานตางประเทศ    (มหาชน)

 - หนังสือขอความอนุเคราะห

   กระทรวงการตางประเทศ

   ไปยังสถานที่ดูงาน

   ตามแบบฟอรมที่ ๔ (ถามี)

 - หนังสือตอบรับการดูงาน

   จากหนวยงานตางประเทศ

   โดยมีลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน

   เจาของโครงการรับรอง

 - สําเนาขอบัญญัติงบประมาณ

 - หนังสือสอบถามที่นั่ง/ราคาบัตร

    โดยสารเครื่องบินไปยัง บจม.

    การบินไทยตามแบบฟอรมที่ ๕

 - หนังสือแจงราคาบัตรโดยสาร

   เครื่องบินจาก บจม.การบินไทย 

 - หนังสือขอซื้อบัตรโดยสารเครื่อบิน

   จาก บจม. การบินไทย

   ตามแบบฟอรมที่ ๖

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการดูงานตางประเทศของขาราชการกรุงเทพมหานคร
ผูรับผิดชอบ : หนวยงานเจาของโครงการ  (สํานักงานเขต)

   ผังแสดงขั้นตอนของงาน วิธีการและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบ

 

๑. จัดทําโครงการ 



ระเบียบ/หลักเกณฑ/

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
   ผังแสดงขั้นตอนของงาน วิธีการและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบ

ขั้นที่ ๒  เสนอขออนุมัติการเดินทาง และ  - หนังสือขออนุมัติ

การเบิกคาใชจายพรอมแนบเอกสารประกอบ    และเอกสารตามขั้นตอนที่ ๑

การพิจารณา 

 - ใหสํานักงานเขตใหเสนอเรื่องผานสํานักที่กํากับ

ดูแลยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานครตาม

เนื้อหาหลักของการดูงาน โดยสํานักจะเปน

ผูพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ เนื้อหา 

และสถานที่ดูงาน ความถูกตองของเอกสารและ

หลักเกณฑ และเสนอขออนุมัติการเดินทางตอ

ปลัดกรุงเทพมหานคร/ผูวาราชการกรุงเทพ-

มหานคร ตอไป

ชั้นที่ 3 เสนอขออนุมัติเงินประจํางวดและ  - หนังสืออนุมัติการเดินทาง  - ระเบียบกทม.วาดวยการ

เงินยืมทดรองราชการและดําเนินดานการเงินอื่น ๆ  - โครงการ    รับเงิน การเบิกจายเงิน

 - กําหนดการ    การเก็บรักษาเงิน การนํา-

 - รายชื่อ    สงเงิน และการตรวจเงิน

 - สําเนาขอบัญญัติงบประมาณ    พ.ศ. 2530 และที่แกไข

   เพิ่มเติม

ขั้นที่  4  เมื่อไดรับอนุมัติการเดินทางแลว

ใหหนวยงานเจาของโครงการลงประวัติการดูงาน

ของขาราชการและสงสําเนาเรื่องที่ไดรับอนุมัติ

การเดินทางพรอมทั้งสําเนาเอกสารการเสนอ

ขออนุมัติทั้งหมดใหสถาบันฯ เพื่อสถาบันฯ 

จะไดสงขอมูลใหสํานักงาน ก.ก. และ

กองการเจาหนาที่ สํานักปลัด กทม. ลงประวัติ

การดูงานของขาราชการและสรุปขอมูลเสนอ

รายงานผูบริหารตอไป

 

 

4. ลงประวัติขาราชการ 
และแจงสถาบันพัฒนา

ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

๒. เสนอขออนุมัต ิ
การเดินทาง 

3.  เสนอขออนุมัต ิ
ดานการเงิน 



ระเบียบ/หลักเกณฑ/

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
   ผังแสดงขั้นตอนของงาน วิธีการและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบ

ขั้นที่  5 ดําเนินการเบิกคาใชจายใหถูกตองตาม

ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยลง

รายละเอียดรายการเบิกจายของแตละบุคคล 

ในแบบ 8708 และมีหลักฐานการเบิกคาใชจาย

ในแตละรายการดังนี้

 - คาที่พัก  - ใบเสร็จรับเงิน คาที่พัก,  - ระเบียบกระทรวงการคลัง

 - คาเบี้ยเลี้ยง    คาบัตรโดยสารเครื่องบิน,    วาดวยการเบิกคาใชจาย

 - คาบัตรโดยสารเครื่องบิน    คาธรรมเนียมหนังสือ-    ในการเดินทางไปราชการ

 - คาธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ    เดินทางราชการ, คาธรรมเนียม    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 - คาธรรมเนียมการตรวจลงตรา (visa)    การตรวจลงตรา (visa),  - หนังสือกระทรวงการคลัง

 - คา Taxi    คาธรรมเนียมการใชสนามบิน,    ที่ กค 0523.5/ว 103

 - คาพาหนะในตางประเทศ    คาพาหนะในตางประเทศ,    ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542

 - คาธรรมเนียมการใชสนามบิน  - ใบแจงรายการคาที่พัก  - หนังสือกระทรวงการคลัง

   (กรณีที่มีบางประเทศเรียกเก็บ)    ของโรงแรม  (folio)    ดวนที่สุด ที่ กค.

 - e-ticket หรือ itinerary    0409.7/ว 25

   receipt (คาบัตรโดยสาร-    ลว. 22 มกราคม 2547

   เครื่องบิน)    เรื่อง การใชใบเสร็จรับเงิน

 - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน    ของบริษัททัวรเปน

   คา Taxi (แบบ บก. 111)    หลักฐานประกอบการจาย

ขั้นที่ 6 หนวยงานเจาของโครงการจัดทํา  - แบบรายงานการดูงาน  - ระเบียบกรุงเทพมหานคร

รายงานที่มีสาระเชิงวิชาการพรอมขอเสนอแนะ    ตางประเทศ แบบฟอรมที่ 11    วาดวยการใหขาราชการ

ในการปรับปรุงพัฒนางานตามแบบรายงานที่    ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

กรุงเทพมหานครกําหนด โดยเสนอ    และปฏิบัติการวิจัย

ปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใน30 วัน หลังจาก    พ.ศ. 2542

เสร็จสิ้นการเดินทาง

8 ตุลาคม 2555

 

5. การเบิกคาใชจาย 

 

6. รายงานผลการดูงาน 



รายการเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติ 
โครงการดูงานตางประเทศของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 

 ๑.   โครงการ 

 ๒.   บัญชีรายชื่อผูเขารวมโครงการ 

 ๓.   สถิติการเดินทางของผูเขารวมโครงการ 

 ๔.   หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปน (กรณีบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชขาราชการกรุงเทพมหานคร) 

 ๕.   หนังสือเชิญ/หนังสือขออนุญาตผูเขารวมโครงการ 

 ขาราชการเดินทาง 

 ผูบริหารฯ เดินทาง 

 สก. เดินทาง 

 ๖.   หนังสืออนุญาต/เห็นชอบใหเขารวมโครงการ 

 ขาราชการเดินทางจากหนวยงานตนสังกัด 

 ผูบริหารฯ เดินทางจากปลัดกรุงเทพมหานคร 

 สก. เดินทางจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 

 ๗.   กําหนดการเดินทาง 

 ๘.   หนังสือประสานกระทรวงการตางประเทศ / หนังสือขอดูงานของหนวยงานเจาของโครงการ 

 ๙.   หนังสือตอบรับการดูงานจากหนวยงานตางประเทศ (ในรูปแบบหนังสือทางการ หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส โดยมีลายมือชื่อหัวหนาหนวยงานเจาของโครงการรับรองความเปนจริงของ

เอกสารตอบรับการดูงานทุกฉบับ) 

 ๑๐. สําเนาขอบัญญัติงบประมาณ 

 ๑๑. หนังสือสอบถามราคาคาบัตรโดยสารเครื่องบิน บมจ.การบินไทย 

 ๑๒. หนังสือแจงราคาคาบัตรโดยสารเครื่องบินจาก บมจ.การบินไทย 

 



คําอธิบายระเบียบท่ีใชในการอนุมัติเดินทางไปดูงานตางประเทศ 
 
 การเดินทางไปดูงานตางประเทศตามโครงการดูงานตางประเทศของขาราชการ กทม. 
เปนไปตามระเบียบ กทม. วาดวยการใหขาราชการ กทม. ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย  
พ.ศ. 2542 ประกอบกับระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549  (แตกตางจากการไปดูงานตามโครงการฝกอบรมในประเทศท่ีมีการดูงาน
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และโครงการดูงานในประเทศไทยท่ีหนวยงานจัดข้ึน ซ่ึงท้ังสองกรณีนี้ ดําเนินการ
ตามระเบียบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ไดแก ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ 
พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบ กทม. วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2541 ซ่ึงกําหนดให
คําจํากัดความของ “การฝกอบรม” ตามระเบียบนั้น หมายความรวมถึง “การดูงานตางประเทศซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการฝกอบรมในประเทศท่ีหนวยงานจัดข้ึน” และ “โครงการดูงานเฉพาะในประเทศท่ีหนวยงานจัดข้ึน” ดวย) 

 การเบิกคาใชจายในการไปดูงานตางประเทศเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการเบิกคาใชจาย  
ในการดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังท่ีออกตาม
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว คือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

 กรณีการเดินทางไปดูงานตางประเทศของ สก. และ สข. เปนไปตามขอบัญญัติ กทม. 
เรื่องการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ สก. และ สข. พ.ศ. 2529   

 สําหรับลูกจางประจํา เปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องลูกจาง พ.ศ. 2535  

 สวนบุคคลภายนอก เนื่องจากไมมีระเบียบขอกฎหมายตราไวเปนการเฉพาะ จึงอาศัยอํานาจ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา 49 (2) แหง พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
ในการอนุมัติ โดยประกอบกับการเบิกคาใชจายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0502/13649 ลงวันท่ี 
25 มีนาคม 2526 

 การซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินไปตางประเทศ  ปจจุบันยังกําหนดใหเลือกซ้ือของการบินไทยกอน  
แตหากการบินไทยไมสามารถจัดบัตรโดยสารใหได ปฏิเสธการจัดบัตรโดยสาร หรือไมตอบหนังสือสอบถาม
ราคาบัตรโดยสารภายในสามวันทําการ หรือในกรณีมีความความจําเปน ก็ใหใชสายการบินอ่ืนไดโดยไมตอง
เปรียบเทียบราคา ในกรณีท่ีการบินไทยสามารถจัดบัตรโดยสารใหไดแตตองการใชสายการบินอ่ืน จะตอง
มีการเปรียบเทียบราคา โดยมีหนังสือสอบถามราคาจากการบินไทยเพ่ือเปรียบเทียบ และสายการบินอ่ืนตองมี
ราคาต่ํากวาการบินไทยไมนอยกวารอยละ 25 อนึ่ง การซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินทุกกรณีนั้น สามารถซ้ือผาน
ตัวแทนจําหนายได โดยกรณีของบัตรโดยสารของการบินไทย  การซ้ือจากตัวแทนจําหนายจะตองราคาถูกกวา
ซ้ือจากการบินไทยโดยตรง 

 ท้ังนี้ การขอใชสายการบินอ่ืนนอกเหนือจากการบินไทยตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร แตการซ้ือบัตรโดยสารโดยผานตัวแทนจําหนาย กระทําไดโดยไมตองขออนุมัติจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตอยางใด     
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ประเด็น ระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
1. การไปดูงาน
ตางประเทศของ
ขาราชการ กทม. 
 

1. ระเบียบ กทม. วาดวยการใหขาราชการ กทม. ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และ
ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542  
- ขอ 24 กําหนดให กรณีการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
ณ ตางประเทศ ใหปฏิบัติตามท่ีกําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม  
2. ระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549   
- ขอ 23 (๒) กําหนดให การใหขาราชการไปดูงานดวยทุนประเภท 1 (ก) ทุนประเภท 1 (ค) 
หรือทุนประเภท 2 ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

2. อํานาจการอนุมัติ
ใหขาราชการ กทม. 
ไปดูงานตางประเทศ 

ระเบียบ กทม. วาดวยการใหขาราชการ กทม. ไปศึกษา ฝกอบรมฯ พ.ศ. 2542  
- ขอ 5 วรรค 2 กําหนดให “ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติ” หมายความวา 
  (ก) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับขาราชการระดับ 9 ข้ึนไป 
  (ข) ปลัดกรุงเทพมหานคร สําหรับขาราชการระดับ 8 ลงมา  

3. การอนุมัติการ
เดินทางไปดูงาน
ตางประเทศของ สก. 
และ สข. 

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2529  
- ขอ 6 กําหนดให สก. ซ่ึงจะเดินทางไปราชการโดยเบิกคาใชจายจากงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร จะตองไดรับความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
และนําเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพ่ืออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทาง 
สมาชิกสภาเขตซ่ึงจะเดินทางไปราชการโดยเบิกคาใชจายจากงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครจะตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
- อํานาจอนุมัติเปนของผูวาราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา 49 (๒)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

4. การอนุมัติการ
เดินทางไปดูงาน
ตางประเทศของ 
ลูกจางประจํา 

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องลูกจาง พ.ศ. 2535 
- ขอ 59 กําหนดใหหนวยงานใดมีความจําเปนท่ีจะตองสั่งใหลกูจางประจําไปฝกอบรม
หรือดูงานเก่ียวกับหนาท่ีท่ีลูกจางประจํานั้นปฏิบัติอยู ณ ตางประเทศ หรือในประเทศ 
โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปฝกอบรมหรือดูงานนั้น ยกเวน
ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมง ไมมีสิทธิ์ไดรับคาจางในวันหยุดสุดสัปดาห  
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูอนุมัติ 
- ขอ 46 กําหนดให การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากท่ีกําหนดไว
ในขอบัญญัตินี้ ใหอยูในดุลพินิจของปลัดกรุงเทพมหานคร 

๕. การอนุมัติการ
เดินทางของบุคคลท่ี
ไมใชขาราชการ 
ลูกจาง หรือ สก. สข. 

ไมมีระเบียบการอนุมัติเปนการเฉพาะ 
- อํานาจอนุมัติเปนของผูวาราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา 49 (๒)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 

 

 

 



ตารางสรุปขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ประเด็น ระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
6. การเบิกคาใชจาย
ในการไปดูงาน
ตางประเทศ 

1. พระราชกฤษฎีกาการเบิกคาใชจายในการดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553)  
- มาตรา 47 กําหนดให การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก 
  (1) การเดินทางของผูรับราชการประจําในประเทศไทยซ่ึงเดินทางไปราชการ 
นอกราชอาณาจักร เพ่ือปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางอ่ืนเปนครั้งคราวตามความจําเปน 
- มาตรา 48 - 58 กําหนดให การเบิกคาใชจายตางๆ ใหเปนไปตามจํานวนเงินและ
เง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 
- ขอ 12 (1) กําหนดให เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบิกตามบัญชีหมายเลข 6 ทายระเบียบ 
- ขอ 12 (2) กําหนดให คาเชาท่ีพัก เบิกตามบัญชีหมายเลข ๗ ทายระเบียบ 
- ขอ 15 กําหนดให ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เบิกคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตอง
จายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไดเทาท่ีจายจรงิ  

7. การเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปดูงาน
ตางประเทศของ สก.
และ สข. 

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2529  
- ขอ 7 กําหนดใหการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ สก. และ สข.  
ใหถือตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดย
อนุโลม เวนแตท่ีกําหนดไวแลวในขอบัญญัตินี้ 
- ขอ 8 กําหนดใหการเบิกจายใหถือหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
8.1 ประธานสภากรุงเทพมหานคร  เบิกอัตราเดียวกับระดับ 11 
8.2 รองประธานสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เบิกอัตราเดียวกับ
ระดับ 10 
8.3 ประธานสภาเขต เบิกอัตราเดียวกับระดับ 8 
8.4 รองประธานสภาเขตและสมาชิกสภาเขต เบิกในอัตราเดียวกับระดับ 7 

8. การเบิกคาใชจาย
ของบุคคลท่ีไมใช  
ขาราชการ ลูกจาง 
หรือ สก. สข. 

หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0502/13649 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2526 
กําหนดใหการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูท่ีมิไดเปนขาราชการหรือลูกจาง 
ใหเบิกจายไดเลยโดยไมตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ผูท่ีสวนราชการจะเบิกใหเทากับขาราชการพลเรือนระดับ 1 (เบิกในอัตราเดียวกับ
ขาราชการเทียบเทาระดับ 8 ลงมา) 
2. ผูท่ีเคยรับราชการมาแลว และสวนราชการจะเบิกใหตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศ
ครั้งสุดทายกอนออกจากราชการ 
3. ผูท่ีสวนราชการจะเบิกใหในระดับไมสูงกวาระดับตําแหนงท่ีกระทรวงการคลังได
เทียบตําแหนงใหแลว 

9. การเบิกคา 
บัตรโดยสารเครื่องบิน 

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0526.5/ว103 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 
2542  
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.2/ว112 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2546 

 



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 

 

รายการเบิก 

ข้าราชการ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทท่ัวไประดบัทักษะพิเศษ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง ต ำแหนง่ประเภท
บริหำร หรือต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทท่ัวไประดบัอำวุโสลงมำ ต ำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับช ำนำญกำรพเิศษ ลงมำ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับ
ต้น หรือต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ 

 

๑. ค่าที่พัก   
 -  กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะให้พัก ๒ คน ต่อ ๑ ห้อง นอกจำก 
มีควำมจ ำเป็นพักเดี่ยวได้  โดยอัตรำค่ำที่พัก ค ำนวณตำมหลักเกณฑ์
ของกระทรวงกำรคลังที่ก ำหนดให ้ กำรพักคู่รวมกันให้เบิกค่ำที่พักได้
เท่ำที่จ่ำยจริงในอัตรำร้อยละ ๗๐ ของอัตรำที่พัก 
 
-  หลักฐำนที่ใช้ในกำรเบิก : ใบเสร็จรับเงิน  ใบแจ้งรำยกำรของ
โรงแรม (folio) และแบบ ๘๗๐๘ 
 -  อ้ำงอิงตำมบัญชีแนบท้ำยระเบยีบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบกิ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

* กำรเบิกค่ำท่ีพัก โปรดค ำนึงถึงหลักประหยัด เนื่องจำกตัวเลข 
ค่ำที่พักดังกล่ำวเป็นอัตรำสูงสุดทีส่ำมำรถเบิกได้ ซึ่งหน่วยงำนควร
ตรวจสอบอตัรำของโรงแรมที่จะเข้ำพักก่อนท่ีจะตั้งงบประมำณหรอื
เบิกค่ำใช้จ่ำยเพื่อควำมถูกต้องและประโยชน์ของทำงรำชกำร 
 

 

กรณีพักเดี่ยว 
 

 

กรณีพักคู ่
ประเทศ 

ประเภท (ก) 
ประเทศ 

ประเภท (ข) 
ประเทศ 

ประเภท (ค) 
ประเทศ 

ประเภท (ง) 
ประเทศ 

ประเภท (จ) 
ประเทศ 

ประเภท (ก) 
ประเทศ 

ประเภท (ข) 
ประเทศ 
ประเภท 

(ค) 

ประเทศ 
ประเภท (ง) 

ประเทศ 
ประเภท (จ) 

คนละไม่เกิน  
๑๐,๐00.- บ. 

คนละไม่เกิน  
๗,๐๐0.- บ. 

คนละไม่เกิน  
๔,5๐0.- บ. 

คนละไม่เกิน  
๑๔,๐๐0.- บ. 
(เพิ่มขึ้นจำก

ประเภท (ก) อีก 
ไม่เกินร้อยละ ๔๐) 

 
 

คนละไม่เกิน  
๑๒,5๐0.- บ. 
(เพิ่มขึ้นจำก

ประเภท (ก) อีก 
ไม่เกินร้อยละ ๒๕) 

คนละไม่เกิน  
๕,๒50.- บ. 

คนละไม่เกิน  
๓,๕00.- บ. 

คนละไม่เกิน  
๒,๑๗0.- บ. 

คนละไม่เกิน  
๗,๓๕0.- บ. 
(เพิ่มขึ้นจำก

ประเภท (ก) อีก 
ไม่เกินร้อยละ ๔๐) 

คนละไม่เกิน  
๖,๕๖๒.๕๐.- บ. 

(เพิ่มขึ้นจำก
ประเภท (ก) อีก 

ไม่เกินร้อยละ ๒๕) 
 

 

กรณีพักเดี่ยว 
ประเทศ 

ประเภท (ก) 
ประเทศ 

ประเภท (ข) 
ประเทศ 

ประเภท (ค) 
ประเทศ 

ประเภท (ง) 
ประเทศ 

ประเภท (จ) 
คนละไม่เกิน 
7,500.- บ. 

คนละไม่เกิน 
๕,๐00.- บ. 

คนละไม่เกิน 
๓,๑00.- บ. 

คนละไม่เกิน  
๑๐,500.- บ. 
(เพิ่มขึ้นจำก

ประเภท (ก) อีก 
ไม่เกินร้อยละ ๔๐) 

คนละไม่เกิน  
๙,๓๗5.- บ. 
(เพิ่มขึ้นจำก

ประเภท (ก) อีก 
ไม่เกินร้อยละ ๒๕) 

 

๒. ค่าเบ้ียเลี้ยง  ให้เบิกในลักษณะเหมำจำ่ย 
 -  โดยนับเวลำตั้งแต่เวลำออกเดินทำงจำกประเทศไทยจนถึงเวลำที่
เดินทำงถึงประเทศไทย   
 - ๒๔ ช่ัวโมง นับเป็น ๑ วัน เศษที่เกิน ๑๒ ช่ัวโมงนับเป็นอีก ๑ วัน 
 - หลักฐำนที่ใช้ในกำรเบิก : ใบเสร็จรับเงิน  และ แบบ ๘๗๐๘ 
 - อ้ำงอิงตำมบัญชีแนบท้ำยระเบยีบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบกิ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วันละ ๓,๑๐๐.- บำท วันละ ๒,๑๐๐.- บำท 



-๒- 

 

รายการเบิก 

ขาราชการ 

ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดบัทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับเช่ียวชาญข้ึนไป ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภท

บริหาร หรือตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดบัอาวุโส ลงมา ตําแหนงประเภท

วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา ตําแหนง 

ประเภทอํานวยการระดับตน หรือตําแหนงระดับ ๘ ลงมา 

หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

๓. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน   
   -  ใหขาราชการเดินทาง  โดยซือ้บัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัท
การบินไทย (ภาคราชการ)  ซึ่งจะตองจัดทําหนังสือสอบถามท่ีน่ังและ
ราคาคาบัตรโดยสารเครื่องบิน และนําหนังสือแจงตอบของบริษัท 
การบินไทยแนบเรื่องประกอบการอนุมัต ิ
   -  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๒๖.๕/ว ๑๐๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ และ ท่ี กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๑๒ ลงวันท่ี 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖  
   -  หลักฐานท่ีใชในการเบิก : ใบเสร็จรับเงิน และ e-ticket หรือ 
itinerary receipt 

 

ช้ัน Business Class  (ช้ันธุรกิจ) 

หรือ 

ช้ัน Economy Class 

(ช้ันประหยัด) ช้ัน First Class  (ช้ันหน่ึง) 

สําหรับ  ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิ 

ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนงระดับ 10 หรือตําแหนงท่ี

เทียบเทา 

๔. คาธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ (e-passport) 

   - หลักฐานท่ีใชในการเบิก : ใบเสร็จรับเงิน 

 

  

 คนละ ๑,๐๐๐.- บาท คนละ ๑,๐๐๐.- บาท 

๕. คาธรรมเนียมการตรวจลงตรา (visa)   

   - หลักฐานท่ีใชในการเบิก : ใบเสร็จรับเงิน 
ตามอัตราท่ีเรียกเก็บ ตามอัตราท่ีเรียกเก็บ 

๖. คา Taxi  (บาน – สนามบิน – บาน) 

   - หลักฐานท่ีใชในการเบิก : แบบ ๘๗๐๘ และ แบบ บก.๑๑๑  
 - คนละ 600.- บาท 

๗. คาธรรมเนียมการใชสนามบิน  (กรณีท่ีมีบางประเทศเรียกเก็บ) 

   - หลักฐานท่ีใชในการเบิก : ใบเสร็จรับเงิน   
ตามอัตราท่ีเรียกเก็บ ตามอัตราท่ีเรียกเก็บ 

๘. คาพาหนะในตางประเทศ 

   - หลักฐานท่ีใชในการเบิก : ใบเสร็จรับเงิน   
ตามอัตราท่ีเรียกเก็บ ตามอัตราท่ีเรียกเก็บ 

 

 





















หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  
ณ  ตางประเทศ  ใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  เพื่อเปนการกระจายอํานาจใหกับสวนราชการ
ในการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ   
ลดข้ันตอนการดําเนินงานใหมีความรวดเร็วข้ึน  และสนบัสนุนใหขาราชการพัฒนาตนเอง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๑๒ 
(๒) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๓) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๔) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
(๕) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
(๖) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๖)  

พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
(๗) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๗)  

พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
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(๘) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๙) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๙)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผูมีอํานาจอนุมัติ”  หมายความวา 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  สําหรับตําแหนงขาราชการผูดํารงตําแหนงปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา  หรือหัวหนาสวนราชการ 
ที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

(๒) ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  รองปลัดกระทรวงผูทําหนาที่หัวหนากลุมภารกิจ  หรือ
หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา  หรือหัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือ
อธิบดี  สําหรับขาราชการในสังกัด 

(๓) หัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม สําหรับขาราชการในสวนราชการซึ่งไมมีฐานะ
เปนกรม 

“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  
และมีฐานะเปนกรมหรือสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา  
ทั้งนี้  ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร 

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการที่อยูในสังกัดสวนราชการ  ยกเวนขาราชการทหาร 
และขาราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 

“ศึกษา”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน  หรือการวิจัย  ตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ  เพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่  ก.พ.  รับรอง  
และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา  และการฝกอบรมหรือการดูงาน
ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือตอจากการศึกษานั้นดวย 

“ฝกอบรม”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  หรือประสบการณ  ดวยการเรียน
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝกอบรม  หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ  การดําเนินงานตาม
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โครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ  การไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ทั้งนี้  โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่  ก.พ.  รับรอง  และ
หมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่ง
ของการฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย 

“ปฏิบัติการวิจัย”  หมายความวา  การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ไดรับมาใชประโยชนของสวนราชการ
โดยตรง  ซ่ึงไมรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝกอบรม  โดยตองอยูภายใตหลักเกณฑ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูวิจัยจะตองเปนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เปนประโยชน  และไดตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติแลว  อยางนอยสองผลงาน 

(๒) เปนการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  โครงการหรือแผนงานที่สวนราชการ
ดําเนินงานอยูหรือเตรียมที่จะดําเนินงาน  และหัวขอวิจัยเปนสวนหนึ่งของแผนงานวิจัยของสวนราชการนั้น  ๆ  
ซ่ึงกําหนดผูรับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจนหรือหากเตรียมที่จะดําเนินการจะตองมีแผนงาน
รองรับที่ชัดเจน  ที่จะใหขาราชการกลับมาดําเนินการวิจัยตอไป  และหัวขอวิจัยเปนประโยชนตอ
ประเทศไทยโดยตรง 

(๓) เปนการปฏิบัติการวิจัยที่หัวขอการวิจัยอยูในโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย
หรือสวนราชการ  กับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคล
ตางประเทศ  โดยเปนการปฏิบัติการวิจัยซ่ึงเจาของทุนใหแกสวนราชการโดยตรง 

(๔) คาใชจายในการปฏิบัติการวิจัยและคาครองชีพสําหรับขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไป
ปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนคาพาหนะเดินทางไปกลับ  จะตองไมเบิกจายจากเงินงบประมาณ  
และจะตองไมเปนไปในลักษณะวาจาง 

(๕) เปนการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
สวนราชการเจาสังกัดแลว 

“ดูงาน”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ  ดวยการสังเกตการณ  และ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

“ทุน”  หมายความวา  เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  และ
เพื่อการครองชีพระหวางศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  และหมายความรวมถึงเงินคาพาหนะ
เดินทางเพื่อการนี้ดวย  แตไมรวมถึงเงินที่ไดรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

“ทุนประเภท  ๑”  หมายความวา  ทุนดังตอไปนี้ 
(ก) ทุนที่สวนราชการเปนผูให  ทั้งนี้  ไมวาทุนนั้นจะจายจากงบประมาณรายจาย  หรือ 

จากเงินอื่นใดของทางราชการ 
(ข) ทุนที่รัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคล

ตางประเทศมอบใหแกรัฐบาลไทยเพื่อสงขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น  ตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
จะไดประกาศใหทราบ  ทั้งนี้  ไมวาทุนนั้นจะใหผานสวนราชการ  หรือผูไดรับทุนโดยตรง  หรือจะให
โดยวิธีการอื่นใด 

(ค) ทุนที่นิติบคุคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ  มอบใหแกสวนราชการ  เพื่อสงขาราชการ
ไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  ตางประเทศ  โดย  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมาย
พิจารณาเห็นชอบ 

“ทุนประเภท  ๒”  หมายความวา  ทุนอื่นที่ไมใชทุนประเภท  ๑ 
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  โดยใหสํานักงาน  ก.พ.  และสํานักงาน

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศดําเนินการเกี่ยวกับปญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้   
หากไมไดขอยุติใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
 

 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการ
ไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ”  เรียกโดยยอวา  “ก.ข.ต.”  ประกอบดวย  
เลขาธิการ  ก.พ.  เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการสภาการศึกษา   
อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ   และ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  เปนกรรมการ 

  ใหเลขาธิการ  ก.พ.  แตงต้ังขาราชการในสํานักงาน  ก.พ.  เปนกรรมการและ
เลขานุการ  และเปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน 
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ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดโครงการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
(๒) สนับสนุนใหขาราชการเขารวมในโครงการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  

ณ  ตางประเทศ  ที่ไดกําหนดไว 
(๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการในการอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา  

ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) พิจารณาและวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๖) ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด  ๒ 

การศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ 
 

 

ขอ ๘ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ใหสวนราชการพิจารณา
ถึงหลักการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ความจําเปนและความตองการของทางราชการที่จะไดผูที่มีความรูความชํานาญในสาขาวิชา  
และระดับความรูที่เหมาะสมแกหนาที่ที่กําหนด  ซ่ึงตองกําหนดโครงการศึกษาหรือฝกอบรม  และแผนงาน
หรือโครงการที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานไวลวงหนาเปนการแนนอน 

(๒) สาขาวิชาและระดับความรูที่จะใหขาราชการไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ  นั้น  ตองเปนสาขา
และระดับที่ทางราชการตองการมาก  ซ่ึงไมมีการศึกษาในประเทศ  หรือมีแตยังไมเพียงพอหรือไมสูงพอ  
ซ่ึงโดยปกติจะใหไปศึกษาไดเฉพาะในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีและไมสูงกวาปริญญาโท 

ถาสวนราชการใดมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองใชผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จากตางประเทศในสาขาวิชาที่สําคัญมาก  และจะใหขาราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี  หรือตองการ 
จะใชผูมีความรูระดับปริญญาเอกเปนพิเศษ  และจะใหขาราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี  ใหผูมีอํานาจ
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ตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  หรือขอ  ๑๕  แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติเปนพิเศษ  ตามควรแกกรณี
เปนราย  ๆ  ไป  แตสําหรับการอนุมัติใหไปศึกษาระดับปริญญาเอก  โดยปกติ จะอนุมัติใหเฉพาะผูที่ 
จะกลับมาทําการสอนในระดับที่สวนราชการยืนยันเหตุผลความจําเปนที่ชัดเจนวาตองใชผูมีคุณวุฒิ 
ในระดับปริญญาเอก  หรือกลับมาทําการวิจัย  หรือผูที่มีผลการศึกษาดีเดนเปนพิเศษ  หรือ  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  
มอบหมาย  อาจจะพิจารณาใหตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีก็ได 

ขอ ๙ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  สวนราชการเจาสังกัด 
ตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู  โดยใหมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ  ไมใหเสียราชการ  และไมตอง 
ต้ังอัตรากําลังเพิ่ม 

ขอ ๑๐ ขาราชการที่จะไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนขาราชการที่เมื่อศึกษาเสร็จแลว  จะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบ

กอนเกษียณอายุราชการ  การชดใชเวลาราชการนี้ใหรวมถึงการปฏิบัติราชการชดใชการลาศึกษา  
ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่คางอยูดวย 

(๒) เปนผูที่มีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  แตถามี
ความจําเปนอยางย่ิงสวนราชการใดจะใหขาราชการที่มีวันรับราชการไมครบหนึ่งปไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ   
ก็ได  แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

(๓) เปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษานั้นได  ซ่ึงตองมีความรูภาษานั้น  ๆ  
ในระดับที่  ก.พ.  กําหนด  ยกเวนทุนประเภท  ๑  (ข)  ใหเปนไปตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศกําหนด 

(๔) เปนผูมีรางกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา  ณ  ตางประเทศได   
โดยผานการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่
คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด  สําหรับผูไปศึกษาดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  จะใหแพทยอื่น 
ที่ทางการของประเทศที่จะไปศึกษาเปนผูตรวจรับรองก็ได แตหากประเทศที่จะไปศึกษามิไดกําหนดให
ตองตรวจรางกาย  ตองผานการตรวจรางกายโดยคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาล 
ของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด 

(๕) เปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือถูกฟองคดีอาญา  เวนแต
กรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนข้ันเงินเดือน  ตามกฎ  ก.พ.  วาดวย 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
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ขอ ๑๑ การใหขาราชการที่ไดรับทุนรัฐบาลไทย  ตามที่  ก.พ.  หรือผูทําการแทน  ก.พ.  
จัดการสอบแขงขันไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  และการใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม  
ให  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๑๒ ภายใตบังคับขอ  ๑๑  การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ   
ดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  หรือทุนประเภท  ๑  (ค)  และการใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม   
เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติไดส่ังอนุมัติแลว  ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานให  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  
มอบหมายทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ  พรอมทั้งแจงวันกําหนดเดินทาง
และสงเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักฐานการไดรับทุน  ซ่ึงระบุลักษณะทุน  จํานวนทุน  และระยะเวลาใหทุน 
(๒) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม  พรอมหนังสือตอบรับของสถานศึกษาหรือ

สถานฝกอบรม 
(๓) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการของทางราชการที่จะตองใหขาราชการ

ผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ  ที่จะใหขาราชการผูนั้น
กลับมาปฏิบัติราชการตามขอ  ๘ 

(๔) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐ 
ตามที่คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด 

(๕) เอกสารอื่นตามที่  ก.พ.  กําหนด 
ขอ ๑๓ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  

ใหสวนราชการเจาสังกัด  และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทําความตกลงกันกอน  
โดยสวนราชการเจาสังกัดตองสงเอกสารดังตอไปนี้  เพื่อใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศพจิารณา 

(๑) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม เวนแตกรณีที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศเปนผูจัดสรรทุนใหเอง 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการของทางราชการที่จะตองใหขาราชการ
ผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ  ที่จะใหขาราชการผูนั้น
กลับมาปฏิบัติราชการตามขอ  ๘ 
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เมื่อรัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคลตางประเทศ  
ไดอนุมัติใหทุนหรือใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิมสําหรับขาราชการผูนั้นแลว  ใหสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแจงไปยังสวนราชการเจาสังกัด  เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
พิจารณา  เมื่อไดรับอนุมัติแลวขาราชการผูนั้น  จึงจะออกเดินทางไปตางประเทศ  หรืออยูศึกษาหรือ
ฝกอบรมตอไปได  แลวใหสวนราชการเจาสังกัดแจงรายชื่อผูรับทุน  พรอมทั้งระยะเวลาใหทุนและ 
วันกําหนดเดินทางให  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมาย  และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ 

ขอ ๑๔ การใหขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  
ณ  ตางประเทศ  จะกระทํามิได 

ขอ ๑๕ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท  ๒   
ใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้   
หรือที่  ก.พ.  หรือคณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม  เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

ในการอนุมัติทุกคร้ังใหสวนราชการเจาสังกัดแจงสํานักงาน  ก.พ.  ทราบเพื่อการติดตามผล
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ  ในการแจงสํานักงาน  ก.พ.  ใหจัดสงเอกสาร
หลักฐานดังตอไปนี้  เพื่อประกอบการติดตามผล 

(๑) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม  พรอมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาหรือ
สถานฝกอบรม 

(๒) บันทึกของสวนราชการเจาสังกัดแสดงเหตุผลความจําเปน  และความตองการของ 
ทางราชการ  ที่ใหขาราชการผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ  
ที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการตามขอ  ๘ 

(๓) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐ 
ตามที่คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด 

(๔) เอกสารอื่นตามที่  ก.พ.  กําหนด 
ขอ ๑๖ ใหสวนราชการทําสัญญาผูกมัดใหขาราชการที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  

กลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการ  และในสวนราชการที่ทางราชการกําหนดเปนระยะเวลา
เทากับระยะเวลาที่ศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ 

ขาราชการผูใดไมไดรับราชการตามสัญญา  ตองชดใชเงินใหแกทางราชการ  ดังนี้ 
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(๑) สําหรับผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  หรือทุนประเภท  ๑  (ค)   
ใหชดใชทุน  เงินเดือนที่ไดรับระหวางศึกษา  หรือฝกอบรม และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงิน
อีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน  เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับ
แกทางราชการอีกดวย 

(๒) สําหรับผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  ใหชดใชเงินเดือนที่ไดรับ
ระหวางศึกษา  หรือฝกอบรม  และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทา 
ของจํานวนเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

สําหรับสวนที่เปนเงินทุนที่ไดรับใหชดใชเปนเบี้ยปรับรายเดือน  ตามจํานวนที่กระทรวงการคลัง
และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดขึ้น  โดยใชฐานอัตราคาใชจาย 
ที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนดสําหรับผูไปศกึษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  เปนเกณฑ 

(๓) สําหรับผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม  ดวยทุนประเภท  ๒  ใหชดใชเงินเดือนที่ไดรับระหวางศึกษา  
หรือฝกอบรม  และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนเงินเดือน  
และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

ในกรณีที่ผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม  กลับมาแลวรับราชการไมครบกําหนด ตามสัญญา  ใหลดเงิน
ที่จะตองใชและเบี้ยปรับตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ลงตามสวน 

กรณีขาราชการที่อยูในระหวางปฏิบัติราชการชดใช  แตโอนไปรับราชการที่สวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐแหงใหม  โดยไดรับอนุมัติผอนผันใหนับเวลาที่ไปปฏิบัติราชการดังกลาวเปนเวลา 
รับราชการชดใชทุนตอเนื่อง  ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใหมนั้นรับโอนทั้งสิทธิและ
หนาที่ตามสัญญาที่กําหนดในระเบียบนี้ดวย 

การทําสัญญาตามขอนี้  ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๑๗ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  จะเปลี่ยนแปลง

กําหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝกอบรม  หรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม จากที่ไดรับอนุมัติไวได  
ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด  และไดรับอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมายสําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนรัฐบาลไทย 
(๒) ผูมีอํานาจอนุมัติ สําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  และทุน

ประเภท  ๑  (ค)  ยกเวนกรณีตาม  (๑) 
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(๓) ผูมีอํานาจอนุมัติ  และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศสําหรับ 
ผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท  ๑  (ข) 

(๔) ผูมีอํานาจอนุมัติ  สําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท  ๒ 
เมื่อพิจารณาและดําเนินการไปแลวเปนประการใด  ตองแจงใหสํานักงาน   ก.พ.  ทราบ 

เพื่อติดตามผล  ทั้งนี้  ภายในกําหนดเวลาไมเกินสิบหาวันนับต้ังแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังการ 
ขอ ๑๘ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนใด ๆ  

หากประสงคจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนประเภท  ๒  หลังจากครบกําหนดที่ไดรับอนุมัติแลว  
ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือฝกอบรมที่ผานมาแลว  และคําชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนที่จะตองอยูศึกษาหรือฝกอบรมตออีก  ใหสวนราชการเจาสังกัดพิจารณา  โดยปกติไมนอยกวา
หกสิบวันกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิมเพื่อสวนราชการเจาสังกัดจะไดทําความเห็นรายงาน
ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา และรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบตอไป  เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ
ใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอไดเปนเวลาเทาใด  จึงจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอไดตามระยะเวลาที่ไดรับ
อนุมัตินั้น 

สําหรับขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  
ตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกอนแลวจึงดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งได 

 
หมวด  ๓ 

การปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ 
 

 

ขอ ๑๙ การใหขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  สวนราชการเจาสังกัดตองพิจารณา
ถึงอัตรากําลังที่มีอยูโดยใหมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ  ไมใหเสียราชการ  และไมตองต้ังอัตรากําลังเพิ่ม  
โดยขาราชการที่จะไปปฏิบัติการวิจัยจะตองมีคุณสมบติั  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๒) เปนผูที่มีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  แตถามี

ความจําเปนอยางย่ิงสวนราชการใดจะใหขาราชการที่มีวันรับราชการไมครบหนึ่งปไปปฏิบัติการวิจัย   
ณ  ตางประเทศ  ก็ได  แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 



หนา   ๒๖ 
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(๓) เปนผูที่สวนราชการเจาสังกัดรับรองวามีประสบการณในดานการวิจัย  หรืองานสอน  
หรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะทําการวิจัยมาแลวไมนอยกวาสองป  และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ 
การวิจัย 

(๔) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ
มาแลว  จะตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  จึงจะไดรับ
การพิจารณาใหไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศได 

ขอ ๒๐ การใหขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา
อนุมัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือที่กําหนดเพิ่มเติม  เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติแลว  
ใหสวนราชการรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบ  เพื่อติดตามผลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจ 
ส่ังอนุมัติ  ในการแจงสํานักงาน  ก.พ.  ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้เพื่อประกอบการติดตามผล 

(๑) โครงการพรอมทั้งแผนปฏิบัติการวิจัยโดยสมบูรณ  ซ่ึงตองแสดงกําหนดระยะเวลาและ
ข้ันตอนการปฏิบัติการวิจัยโดยละเอียด 

(๒) บันทึกของสวนราชการเจาสังกัดซ่ึงแสดงเหตุผลความจําเปนที่จะตองใหขาราชการ 
ไปปฏิบัติการวิจัย  ความสอดคลองของนโยบายรัฐบาล  โครงการวิจัยกับแผนงานของหนวยงาน  และ
โครงการวิจัยที่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและงบประมาณ  รวมทั้งประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 

(๓) รายละเอียดขอตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย 
(๔) รายละเอียดอัตรากําลังที่ขาราชการผูนั้นสังกัดอยู 
(๕) ผลงานวิจัยของขาราชการที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
ขอ ๒๑ ขาราชการที่ไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ตองปฏิบัติดังนี้ 
(๑) จะขยายกําหนดระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากที่ไดรับอนุมัติไวได 

ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะปฏิบัติการวิจัยตอไปได  และให 
สวนราชการรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบ  ภายในสิบหาวันนับจากวันที่อนุมัติ  แตสวนราชการจะอนุมัติ
ใหขาราชการอยูปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศไดไมเกินสองปนับแตวันที่ เร่ิมไปปฏิบัติการวิจัย   
ณ  ตางประเทศ 

(๒) จะอยูศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงานตอมิได 
(๓) รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติการวิจัยใหสวนราชการเจาสังกัดทราบทุกหกเดือน  

และจะตองสงรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณจํานวนสองฉบับไปยังสํานักงาน  ก.พ.  ภายใน
ส่ีสิบหาวันนับแตวันส้ินสุดโครงการปฏิบัติการวิจัย 
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ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  เมื่อไดกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบ  สําหรับผูที่ไปปฏิบัติการวิจัยดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทราบดวย  
โดยใหรายงานภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ขอ ๒๒ ใหนําความในขอ  ๑๔  และขอ  ๑๖  มาใชบังคับกับการใหขาราชการไปปฏิบัติ 
การวิจัย  ณ  ตางประเทศ  โดยอนุโลม 

 
หมวด  ๔ 

การดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
 

 

ขอ ๒๓ การดูงาน ณ ตางประเทศ  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) การใหขาราชการดูงานโดยเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรม  หรือตอจากการศึกษา

หรือฝกอบรมอันถือเปนการศึกษาหรือฝกอบรมดวย  ตองดําเนินการตามที่กําหนดไวสําหรับกรณีศึกษา
หรือฝกอบรม 

(๒) การใหขาราชการดูงานดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  ทุนประเภท  ๑  (ค)  หรือทุนประเภท  ๒  
ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

(๓) การใหขาราชการดูงานดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  ใหสวนราชการเจาสังกัด และสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ทําความตกลงกันกอนแลวดําเนินการเพื่อเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

(๔) เปนการดูงานที่มีระยะเวลาไมเกินสิบหาวันตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงาน
ตางประเทศ  หากมีระยะเวลาเกินกําหนดใหดําเนินการเปนการฝกอบรม 

ขอ ๒๔ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปดูงาน  ณ  ตางประเทศ จะเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลา  
สถานที่  หรือแนวการดูงานจากที่ไดรับอนุมัติไวไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติแลว  แตถามี
ความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงระยะเวลา  สถานที่หรือแนวการดูงานโดยกะทันหันซ่ึงไมอาจรอการอนุมัติได  
ใหรีบรายงานใหผูมีอํานาจดังกลาวทราบ  พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเปนดวย  ทั้งนี้  หากระยะเวลา
ในการดูงานคร้ังกอนรวมการขยายเวลาในครั้งนี้เกินสิบหาวัน  ใหดําเนินการขยายเวลาครั้งนี้เปนการ
ฝกอบรม 



หนา   ๒๘ 
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ขอ ๒๕ ใหนําความในขอ  ๑๔  มาใชบังคับกับการใหขาราชการไปดูงาน  ณ  ตางประเทศ  
โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๕ 
การกํากับดูแลขาราชการ 

 

 

ขอ ๒๖ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  ตองอยูในความดูแลของสวนราชการเจาสังกัด  และ  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมาย
ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังและคําแนะนําของสวนราชการเจาสังกัด  และ  ก.พ.  หรือผูที่ 
ก.พ.  มอบหมายใหดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศโดยเครงครัด  และตองรายงานความกาวหนา 
ในการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ  ใหสวนราชการเจาสังกัดและผูดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
เพื่อทราบดวย 

สําหรับขาราชการที่ไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน  ณ  ตางประเทศดวยทุน
ประเภท  ๑  (ข)  นอกจากตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแลว  ตองอยูในความดูแลของเจาหนาที่ซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลตางประเทศ   องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคล
ตางประเทศ  ที่ใหทุนแกขาราชการผูนั้นอีกดวย 

ขอ ๒๗ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  
หรือดูงานกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ ตองรีบเดินทางกลับใหถึงประเทศไทยและรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ดังนี้ 

(๑) ภายในระยะเวลาไมเกินย่ีสิบวัน  สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  เกินหนึ่งป 

(๒) ภายในระยะเวลาไมเกินสิบวัน  สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  เกินหกเดือน 

(๓) ภายในระยะเวลาไมเกินหาวัน  สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  ไมเกินหกเดือน 
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(๔) ภายในระยะเวลาไมเกินสองวัน  สําหรับผูไดรับอนุมัติใหไปดูงาน 
เมื่อไดรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหรายงานผลการศึกษา  

ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงานตอผูบังคับบัญชาโดยดวนตอไป 
ขอ ๒๘ เมื่อขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   

ณ  ตางประเทศ  ไดกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการแลว  ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานให  ก.พ.  หรือ 
ผูที่  ก.พ.  มอบหมายทราบ  สําหรับผูไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทราบดวย  
ทั้งนี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ขอ ๒๙ ขาราชการผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  ตามระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๑๒  และที่แกไขเพิ่มเติม อยูในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้มีผลใชบังคับใหถือวา
ขาราชการผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 





ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ี
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวจิัย  

และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------- 

   
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 

ดูงาน ณ ตางประเทศ ใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน เพือ่ปนการกระจายอํานาจใหกบั 
สวนราชการในการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ 
ตางประเทศ ลดขั้นตอนการดําเนินการใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และสนับสนุนใหขาราชการพัฒนา
ตนเอง 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบยีบ
ไวดังตอไปนี ้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการใหขาราชการไป
ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวจิัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๒) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๓) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๔) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๕) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๖) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๗) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
ประกอบกับมาตรา  ๑๒  ตรี  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๗  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
เว้นแต่ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  แห่งระเบียบนี้  บัญชีหมายเลข  ๒  และบัญชีหมายเลข  ๓  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อ  ๙  แห่งระเบียบนี้  ให้ใชบั้งคับตั้งแต่วันที่มาตรา  ๓  มาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับศพข้าราชการ 
และลูกจ้างประจําของทางราชการซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๕/๑  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ข้อ  ๕/๑  กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการโดยเหตุแห่งความตาย
มิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน  ให้บุคคล 
ในครอบครัวของผู้ถึงแก่ความตายหรือผู้จัดการศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ 
หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ  ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคน  และให้
เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่ จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตาย 
รับราชการไปยังท้องที่ที่ถึงแก่ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย  เว้นแต่บุคคลในครอบครัวของ 
ผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย  ให้เบิก 
ค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิของผู้นั้น  แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว  หรือมีแต่บุคคล 
ในครอบครัวมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการศพ  ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) กรณีการส่งศพกลับ  ให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา 
ค่าพาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ  และให้เบิก 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่เก่ียวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง”  

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๘  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข  ๓  โดยจะเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง 
หรือในลักษณะเหมาจ่ายก็ได้  แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก 
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  ๙  แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การเดินทางโดยรถไฟ  ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง  สําหรับการเดินทางโดย
รถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ  ชั้นที่  ๑  นั่งนอนปรับอากาศ  (บนอ.ป.)  ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ขึ้นไป  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ขึ้นไป  ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทบริหาร  หรือตําแหน่งระดับ  ๖  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  
หรือข้าราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๑  ขึ้นไป  หรือข้าราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๒  ขึ้นไป  
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซ่ึงมียศ 
พันตํารวจโท  ขึ้นไป” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๑๗  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ขึ้นไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร  หรือตําแหน่งระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซ่ึงรับ
เงินเดือนชั้น  ๓  ขั้นต่ํา  ขึ้นไป  หรือข้าราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๔  ขึ้นไป  หรือข้าราชการทหาร  
ซ่ึงมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศ
เอกพิเศษ  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ขึ้นไป  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้าคณะนั้น” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๑๘  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  ผู้ซ่ึงเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามระเบียบนี้มาแล้ว  
หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมาย 
หรือระเบียบอ่ืนใด  ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ   เงินนอกงบประมาณ   หรือเคยได้รับ 
ความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวจากหน่วยงานใด ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีสิทธิเบิก 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ค่าเครื่องแต่งตัวได้  เม่ือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะห่างจากการเดินทาง 
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกินกว่าสองปีนับแต่วันที่เดินทาง 
ออกจากประเทศไทย  หรือเม่ือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะเวลาเกินกว่า
สองปีนับแต่วันที่เดนิทางกลับถึงประเทศไทยสําหรับผู้ที่รับราชการประจําในต่างประเทศ” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในบัญชีหมายเลข  ๒  บัญชีหมายเลข  ๓  บัญชีหมายเลข  ๖  บัญชี
หมายเลข  ๗  บัญชีหมายเลข  ๘  และบัญชีหมายเลข  ๑๐  ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความตามบัญชีหมายเลข  ๒  บัญชีหมายเลข  ๓  
บัญชีหมายเลข  ๖  บัญชีหมายเลข  ๗  บัญชีหมายเลข  ๘  และบัญชีหมายเลข  ๑๐  ท้ายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

กรณ์  จาติกวณิช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๒ 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ในลักษณะเหมาจ่าย  
 

ข้าราชการ 
อัตรา 

(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ

ชํานาญการพิเศษ  ลงมา  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  หรือตําแหน่ง 
ระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน  ๒  ลงมา  หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  
นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ลงมา   

๒๔๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ

เช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหาร 
หรือตําแหน่งระดับ  ๙  ข้ึนไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน  ๔  ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป 
หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  
ข้ึนไป 

๒๗๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๓ 
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจรงิ  ให้เบกิได้เท่าทีจ่่ายจริงไมเ่กินอัตรา  ดังน้ี 

 

ข้าราชการ 
ห้องพกัคนเดียว 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพกัคู่ 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  
ลงมา  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  
หรือตําแหน่งระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่ง 
ที่ เทียบ เท่ า  หรือ ข้ าราชการตุ ลาการซึ่ ง รั บ 
เงินเ ดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ ช่วยผู้พิพากษา  
หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา  หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  
ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  
ลงมา  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

       ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ  
ใ ห้ พั ก ร ว ม กั น ส อ ง ค น ขึ้ น ไ ป ต่ อห นึ่ ง ห้ อ ง  
โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม  
จะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวม  
กับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา  
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

๑,๕๐๐ ๘๕๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ  ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น  หรือตําแหน่งระดับ  ๙  หรือ
ตําแหน่งที่ เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๔  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษนาวาอากาศเอกพิเศษ 
หร ือข ้า ร าชการตํ าร วจซึ่ งมียศพันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  จะเบิกในอัตรา 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 

๒,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 



- ๒ - 
 

ข้าราชการ ห้องพกัคนเดียว 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพกัคู่ 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
ตําแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู หรือตําแหน่ง
ระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓  ข้ันสูง  
ข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๕  
ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึง่มียศพลตร ี 
พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ข้ึนไป  หรือข้าราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี  ข้ึนไป  จะเบิก  
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพกัคู่ก็ได้ 

       ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ 
และผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ
และมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ เดียวกันกับ  
ที่พัก เพื่ อ เป็นที่ประสานงานของคณะหรื อ 
บุคคลอื่น  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มข้ึน  สําหรับ
ห้องพักอีกห้องหนึ่ ง ในอัตรา ค่าเ ช่าห้องพั ก 
คนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตรา 
ไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้ 

๒,๕๐๐ 

 

 

๑,๔๐๐ 

 

 
 (๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังน้ี 

     

ข้าราชการ อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ  ลงมา  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  หรือ
ตําแหน่งระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒  ลงมา  หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือ 
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ 
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศ 
พันตํารวจเอก  ลงมา 

๘๐๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหาร 
หรือตําแหน่งระดับ  ๙  ข้ึนไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๔  
ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่ งมียศพันเอก  นาวาเอก นาวาอากาศเอก   
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป  หรือ   
ข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป 

๑,๒๐๐ 

 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๖ 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวและค่าใช้จ่ายอื่น 

 
 (๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย  ให้เบกิได้ไม่เกินอัตรา  ดังน้ี 
         

ข้าราชการ 
อัตรา 

(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการพิ เศษ  ลงมา  ตํ าแหน่ งประเภทอํ านวยการ 
ระดับต้น  หรือตําแหน่งระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่ เทียบเท่า  หรือ   
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๒  ลงมา  หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา  หรือ

ดะโ ต๊ะ ยุ ติ ธรรม   หรือ ข้าร าชการอั ยการซึ่ ง รับ เ งิน เ ดือน ช้ัน  ๓   
ลงมา  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก   
ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ลงมา 

๒,๑๐๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับเช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่ง

ประเภทบริหาร  หรื อตํ าแหน่ งระดับ  ๙  ข้ึ นไป   หรื อตําแหน่ ง 
ที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป   
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๔  ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป  หรือข้าราชการตํารวจ 
ซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป 

๓,๑๐๐ 

 
 (๒) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย  ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้  ดังน้ี 
 (๒.๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืมรวมทั้งค่าภาษี  และค่าบริการที่โรงแรม  ภัตตาคาร  หรือร้านค้า

เรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ  ทั้งน้ี  ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ  ๔,๕๐๐  บาทต่อคน 
 (๒.๒) ค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า  สําหรับระยะเวลาที่เกิน  ๗  วัน  ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 
วันละ  ๕๐๐  บาทต่อคน 
 (๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด  ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ  ๕๐๐  บาทต่อคน 
 ค่าใช้จ่ายตาม  (๒.๑) – (๒.๒)  ให้คิดคํานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน  จํานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใด   
จะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้  
 
 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๗ 
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

 
 (๑) อัตราค่าเช่าที่พัก 
 

ข้าราชการ 
อัตราสําหรบัประเทศ  รัฐ  เมือง  (บาท : วัน : คน) 

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ. 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  
ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ  ลงมา  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้น  หรือตําแหน่งระดับ  
๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือ 
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒   
ลงมา   หรื อผู้ ช่ วยผู้ พิ พากษา   หรื อ
ดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่ ง รั บ เ งิ น เ ดื อน ช้ั น  ๓  ลงมา  หรื อ 
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือข้าราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ลงมา 

ไม่เกิน      
๗,๕๐๐ 

ไม่เกิน      
๕,๐๐๐ 

ไม่เกิน     
๓,๑๐๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ ๔๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕ 

ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งประเภททั่ วไประดับ   
ทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภท
บริหาร  หรือตําแหน่งระดับ ๙  ข้ึนไป  หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป  หรือ   
ข้าราชการอัยการซึ่ งรับเงินเดือนช้ัน  ๔   
ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  
นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศ
เอกพิเศษ  ข้ึนไป  หรือข้าราชการตํารวจ 
ซึ่ งมียศพันตํ ารวจเอก  อั ตราเงินเดือน 
พันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป 

ไม่เกิน      
๑๐,๐๐๐ 

ไม่เกิน      
๗,๐๐๐ 

ไม่เกิน     
๔,๕๐๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ ๔๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕ 

 
/(๒)  . . . 

 
 
 



- ๒ - 
 
 (๒) ประเภท ก.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปน้ี 
  ๑. แคนาดา 
  ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 
  ๓. ไต้หวัน 
  ๔. เติร์กเมนิสถาน 
  ๕. นิวซีแลนด์ 
  ๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
  ๗. ปาปัวนิวกีนี 
  ๘. มาเลเซีย 
  ๙. ราชรัฐโมนาโก 
  ๑๐. ราชรัฐลกัเซมเบิรก์ 
  ๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา 
  ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
  ๑๔. ราชอาณาจักรนอรเ์วย์ 
  ๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
  ๑๖. ราชอาณาจักรโมรอ็กโก 
  ๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ 
  ๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
 ๑๙. รัฐสลุต่านโอมาน 
 ๒๐. โรมาเนีย 
 ๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
 ๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
 ๒๓. สหรัฐอาหรบัอิมเิรตส ์
 ๒๔. สาธารณรัฐเกาหล ี (เกาหลีใต้) 
 ๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
 ๒๖. สาธารณรัฐชิล ี
 ๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 
 ๒๘. สาธารณรัฐตุรก ี
 ๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
 ๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
 ๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร ์– เลสเต 
 ๓๓. สาธารณรัฐเปร ู
 ๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
 ๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
 

/๓๖.  . . . 
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 ๓๖. สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์
 ๓๗. สาธารณรัฐมอรเิซียส 
 ๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 
 ๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
 ๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
 ๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
 ๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 
 ๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
 ๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 
 ๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
 ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 
 ๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
 ๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
 ๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
 ๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
 ๕๒. สาธารณรัฐฮงัการ ี
 ๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
 ๕๔. ฮ่องกง 

 (๓) ประเภท ข.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปน้ี 
 ๑. เครือรัฐบาฮามาส 
 ๒. จอรเ์จีย 
 ๓. จาเมกา 
 ๔. เนการาบรไูนดารสุซาลาม 
 ๕. มาซิโดเนีย 
 ๖. ยูเครน 
 ๗. รัฐกาตาร ์
 ๘. รัฐคูเวต 
 ๙. รัฐบาห์เรน 
 ๑๐. รัฐอิสราเอล 
 ๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
 ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
 ๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน 
 ๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจเีรีย 
 ๑๕. สหภาพพม่า 
 

/๑๖.  . . . 
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 ๑๖. สหรัฐเม็กซโิก 
 ๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
 ๑๘. สาธารณรัฐกานา 
 ๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย 
 ๒๐. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์  (ไอเวอรี่โคส) 
 ๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
 ๒๒. สาธารณรัฐคีร์กิซ 
 ๒๓. สาธารณรัฐเคนยา 
 ๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
 ๒๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
 ๒๖. สาธารณรัฐจิบูตี 
 ๒๗. สาธารณรัฐชาด 
 ๒๘. สาธารณรฐัซิมบบัเว 
 ๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล 
 ๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย 
 ๓๑. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
 ๓๒. สาธารณรัฐไซปรสั 
 ๓๓. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
 ๓๔. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
 ๓๕. สาธารณรัฐทาจิกสิถาน 
 ๓๖. สาธารณรัฐเนปาล 
 ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร ์
 ๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี 
 ๓๙. สาธารณรัฐเบนิน 
 ๔๐. สาธารณรัฐเบลารสุ 
 ๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ 
 ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
 ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
 ๔๔. สาธารณรัฐมาล ี
 ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 
 ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา 
 ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
 ๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
 ๕๑. สาธารณรัฐอาหรบัซเีรีย 
 ๕๒. สาธารณรัฐอาหรบัอียิปต์ 

/๕๓.  . . . 
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 ๕๓. สาธารณรัฐอริัก 
 ๕๔. สาธารณรัฐอสิลามปากีสถาน 
 ๕๕. สาธารณรัฐอสิลามมอริเตเนีย 
 ๕๖. สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน 
 ๕๗. สาธารณรัฐอซุเบกสิถาน 
 ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 (๔) ประเภท ค.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมืองอื่น ๆ  นอกจากที่กําหนดในประเภท ก.  ประเภท ข. ประเภท ง.  
และประเภท  จ. 
 
 (๕) ประเภท ง.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ญี่ปุ่น  
 ๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 ๓. สหพันธรัฐรัสเซีย 
 ๔. สมาพันธรัฐสวิส 
 ๕. สาธารณรัฐอิตาลี 
 
 (๖) ประเภท จ.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  
  ๒. ราชอาณาจักรสเปน  
  ๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
  ๔. สหรัฐอเมรกิา 
  ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนอื 
  ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
  ๗. สาธารณรัฐสิงคโปร ์
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รายชื่อประเทศที่ได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา 
หนังสือเดินทางทตู ราชการ กับประเทศไทย 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2555  กระทรวงการต่างประเทศ  http://m.mfa.go.th/main/th/ 
 

รายช่ือประเทศที่ได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ 
และหนังสือเดินทางพิเศษกับประเทศไทย โดยสามารถพ านักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 และ 90 วัน 
 
 ระยะเวลา 30 วัน 

1. กัมพูชา 
2. จีน  
3. ฮ่องกง 
4. ลาว 
5. มาเก๊า 
6. มองโกเลีย  
7. พม่า 
8. โอมาน 
9. เวียดนาม  

 
 ระยะเวลา 90 วัน  

1. อาร์เจนตินา (Argentina)  
2. ออสเตรีย (Austria)  
3. เบลเยียม (Belgium)  
4. ภูฏาน (Bhutan) 
5. บราซิล (Brazil) 
6. ชิลี (Chile)  
7. คอสตาริกา (Costa Rica) 
8 โครเอเชีย (Croatia) 
9 สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)  
10.เดนมาร์ก (Denmark) 
11.เอกวาดอร์ (Republic of Ecuador) 
12.ฝรั่งเศส (France) 

                *เฉพาะหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น  
13.เยอรมนี (Germany)  
14. ฮังการี (Hungary)  
15. อินเดีย (India) 
16. อิสราเอล (Israel)  
17. อิตาลี (Italy) 
18. ญี่ปุ่น (Japan)  
19. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) 
20. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)  

21. มาเลเซีย (Malaysia)  
22. เม็กซิโก (Mexico)  
23. เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)  
24. เนปาล (Nepal)  
25. ปานามา (Panama) 
26. เปรู (Peru) 
27. ฟิลิปปินส์ (The Philippines)  
28. โปแลนด์ (Poland)  
29. โรมาเนีย (Romania)  
30. รัสเซีย (Russian Federation) 
31. สิงคโปร์ (Singapore)  
32. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)  
33. แอฟริกาใต้ (South Africa)  
34. สเปน (Spain) 

*เฉพาะหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น  
35. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland : including 

Liechtenstein)  
36. ตูนีเซีย (Tunisia)  
37. ตุรกี (Turkey) 
38. ยูเครน (Ukraine)  
39. อุรุกวัย (Uruguay)  

 

http://m.mfa.go.th/main/th/


2. รายชื่อประเทศที่ได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับประเทศไทย  
โดยสามารถพ านักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน 30 วัน และ 90 วัน 
 
 ระยะเวลา 14 วัน 
 1. กัมพูชา (เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป) 
  
 ระยะเวลา 30 วัน  

1. ฮ่องกง 
2. ลาว 
3. มาเก๊า 
4. มองโกเลีย 
5. รัสเซีย 
6. เวียดนาม 
 

ระยะเวลา 90 วัน  
1. อาร์เจนตินา 
2. บราซิล  
3. ชิล ี
4. สาธารณรัฐเกาหลี  
5. เปรู 
 

3. รายชื่อประเทศที่มีความตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรากับประเทศไทย 
1. มาเลเซีย  
2. ฟิลิปปินส์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราส าหรับการพ านักที่มีระยะไม่เกิน 59 วัน)  
3. สิงคโปร์  
4. สาธารณรัฐเกาหลี  
5. ตูนีเซีย 



ตัวอยาง/แนวทางการเขียนโครงการดูงาน 
 
ช่ือโครงการ    โครงการดูงานดานสิ่งแวดลอม ณ ประเทศญี่ปุน   

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ........................................................................... 

ปงบประมาณ   พ.ศ. …………………………………………………..…….. 

 

1. หลักการและเหตุผล   
 กรุงเทพมหานครไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองใหเปนมหานครแหงสิ่งแวดลอม โดยมุงวาง
นโยบายท่ีครอบคลุมท้ังการจัดการน้ําในมิติตางๆ การจัดการมลพิษ  การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยี
ของการกําจัด การคัดแยกมูลฝอย และการแปรรูปขยะเพ่ือนํากลับมาใชซํ้า โดยกําหนดใหสามารถลดอัตราการเกิด 
มูลฝอยใหได 0.7 กิโลกรัมตอคนตอวัน และสรางมูลคาใหกับผลผลิตจากกากของเสียใหนํากลับไปใชประโยชนไดอีก 
รวมตลอดไปถึงมุงสงเสริมความรวมมือรวมใจกันของประชาชนในการใชผลิตภัณฑอยางรูคุณคา และมีสํานึกของ 
การเปนเจาบานท่ีดี ชวยกันรักษาบานเมืองใหสวยสะอาดตา เปนท่ีภูมิใจของผูอยูและประทับใจผูมาเยือน 
 เพ่ือใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ) 
จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีความรูและวิสัยทัศนเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ
จากการเรียนรูตัวแบบท่ีดีดวยประสบการณจริง โดยกําหนดใหมีโครงการดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปน
ตนแบบท่ีดีท่ีสุดประเทศหนึ่งของการดําเนินการจัดการขยะอยางเปนระบบ โดยใชท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผสานกับ
ความรวมมือรวมใจของประชากรผูอยูอาศัยในเมือง 

2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดรับความรูและความเขาใจและเห็นตัวอยางท่ีดีของการนํายุทธศาสตร
และนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอมไปสูแผนการปฏิบัติงานจริง 
 ๒. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถประยุกตขยายผลความรูท่ีไดรับเก่ียวกับการสรางสํานึกในระดับ
ประชาชนไปสูผูรวมงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประชาชนท่ัวไป     

3. เปาหมาย   
 ผูเขารวมโครงการประกอบดวยบุคคล  ดังนี้  
      ขาราชการระดับ......         จํานวน  ...... คน 
      ขาราชการระดับ......         จํานวน  ...... คน 

4. ลักษณะของโครงการ      
 โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนากรุงเทพฯ ใหเปนมหานครแหงสิ่งแวดลอม  

5. วิธีดําเนินการ    
 เปนการพัฒนาบุคลากรโดยการใหไปดูงาน ณ ตางประเทศ  ประกอบดวยกิจกรรมฟงการบรรยาย
สรุปเก่ียวกับยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมและขยะของเทศบาลเมือง 
โอซากาและเกียวโต การดูงานนอกสถานท่ี ณ โรงงานจัดการขยะของเทศบาลเมืองโอซากา และการฟงบรรยายสรุป
และดูงานนอกสถานท่ีเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมและจัดการขยะ ณ โรงเรียนประถม 
ทาคาโน เมืองเกียวโต     

6. ระยะเวลาดําเนินการและสถานท่ี   
 ดําเนินการระหวางวันท่ี 12 – 18 มีนาคม 2556 มีกําหนด 7 วัน ณ เทศบาลเมืองโอซากา  
โรงงานจัดการขยะเมืองโอซากา  เทศบาลเมืองเกียวโต  และโรงเรียนประถมทาคาโน  เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุน          



๒ 
 
7. งบประมาณดําเนินการ   
  งบประมาณของ(หนวยงานท่ีรับผิดชอบ)...........ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 หมวด..................              
งาน...................................... แผนงาน........................ จํานวนเงิน..........................บาท(............................................)   
โดยประมาณการคาใชจาย  ดังนี้ 
 7.1  คาท่ีพัก                                                                   เปนเงิน................บาท 
        - คาท่ีพักเดี่ยว จํานวน .....................- บาท ..... คืน ... คน  เปนเงิน ...................บาท 
        - คาท่ีพักคู   จํานวน .....................- บาท ......คืน ... คน  เปนเงิน ...................บาท 
   7.2 คาเบี้ยเลี้ยง                                                                 เปนเงิน.................บาท 
                         - ระดับ ................ จํานวน 3,100.- บาท ... วัน ... คน เปนเงิน ....................บาท   
                         - ระดับ ................ จํานวน 2,100.- บาท ... วัน ... คน เปนเงิน ....................บาท     
   7.3 คาบัตรโดยสารเครื่องบิน                                  เปนเงิน................บาท        
        - ชั้นธุรกิจ  .....................- บาท ......... คน เปนเงิน .............- บาท 
        - ชั้นประหยัด  ...............- บาท .......... คน เปนเงิน .............- บาท 
   7.4 คาธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ 1,000.- บาท .... คน        เปนเงิน..................บาท  
   7.5 คาธรรมเนียมตรวจลงตรา (VISA)  .......- บาท ... คน                 เปนเงิน..................บาท  
                            (กรณีประเทศญี่ปุน  ขาราชการไมตองใชวีซา) 

    7.6 คารถรับจางขนสัมภาระไป – กลับ คนละ 600.- บาท ... คน      เปนเงิน.....................บาท   
   7.7 คาธรรมเนียมการใชสนามบิน (ถามี)                เปนเงิน....................บาท    
   7.8 คาพาหนะในตางประเทศ     เปนเงิน.....................บาท   
    

8. ปญหาและอุปสรรค   
  การฟงบรรยายและการดูงานบางสถานท่ีอาจตองอาศัยลามแปล ซ่ึงทําใหตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 
ความรูและประสบการณจากวิทยากรท่ีไดรับจึงอาจถูกจํากัดดวยท้ังระยะเวลาและความสามารถในการถายทอดของลาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 12.1  ผูเขารวมโครงการไดรับความรูและความเขาใจและเห็นตัวอยางท่ีดีของการนํายุทธศาสตร
และนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอมไปสูแผนการปฏิบัติงานจริง 
 12.2 ผูเขารวมโครงการสามารถประยุกตขยายผลความรูท่ีไดรับเก่ียวกับการสรางสํานึกในระดับ
ประชาชนไปสูผูรวมงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประชาชนท่ัวไป     

10. การประเมินผลและติดตามโครงการ      
  (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ) จัดทํารายงานการดูงานเพ่ือขยายผลประสบการณและความรูเก่ียวกับ 
ตัวแบบปฏิบัติงานท่ีดีตอผูเก่ียวของ โดยนําเสนอตอผูบังคับบัญชาและสงสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครตอไป   
 
 ผูเสนอโครงการ...................................   
 
 

 

 ผูอนุมัติโครงการ...................................   
 

 



                             
 

บัญชีรายช่ือผูเขารวมโครงการ 
 

ระหวางวันท่ี ............................................................................................ 
ณ ประเทศ............................................................. 

 

รายช่ือ ตําแหนง สังกัด 

๑. ขาราชการระดับหัวหนาหนวยงานหรือระดับรองลงมา (หัวหนาคณะ) 
   

๒. ขาราชการสังกัดหนวยงานเจาของโครงการ 
   

๓. ขาราชการกรุงเทพมหานครสังกัดหนวยงานอ่ืน 
๔. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ถามี)   
๕. สมาชิกสภาเขต (ถามี)   
๖. ผูชวยดําเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ถามี)   
7. บุคคลภายนอก (ถามี)   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมที ่๑  



โครงการ ประเทศ ระหวางวันที่
ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง สังกัด

การเดินทางไปดูงานตางประเทศ

สถิติการเดินทางไปดูงานตางประเทศของขาราชการ แบบฟอรมท่ี ๒  





ตัวอยางกําหนดการ 
 

กําหนดการ 
โครงการดูงานดานส่ิงแวดลอม 

ระหวางวันท่ี 12 - 18 มีนาคม 2556 
ณ ประเทศญ่ีปุน 

 

วันท่ี 12 มีนาคม 2556        
21.00 น.    - พบกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  
23.50 น             - ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG ………… 

วันท่ี 13 มีนาคม 2556               
07.00 น.     - เดินทางถึงสนามบินคันไซ  เมืองโอซากา  ประเทศญี่ปุน 
11.00 น.                                       - เดินทางเขาท่ีพักในเมืองโอซากา 
13.00 - 17.00 น.                           - ศึกษาการดูแลจัดการสิ่งแวดลอมและขยะในภาพรวมของ 
    เมืองโอซากาจากสภาพการใชชีวิตของชาวเมือง 

วันท่ี 14 มีนาคม 2556                        
9.00 - 12.00 น.    - ฟงบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร นโยบายและแผนการจัดการ 
                                                    ขยะและรีไซเคิล ณ เทศบาลเมืองโอซากา เลขท่ี 23  

                                เมืองโอซากา เขตนัมบะ ประเทศญ่ีปุน 
13.00 - 14.00 น.                          - ดูงานโรงจัดการขยะเมืองโอซากา เลขท่ี 112 เขตนัมบะ   
                                                    เมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุน   

วันท่ี 15 มีนาคม 2556      
8.00 - 12.00 น.    - ศึกษาการนํายุทธศาสตร นโยบายและแผนการจัดการ 
                                                      ขยะและรีไซเคิลของเทศบาลเมืองโอซากาไปปฏิบัติในภาค 
                                                      ประชาชน 
13.00 - 16.00 น.                           - ออกเดินทางไปเมืองเกียวโต 
18.00 น.                                       - เดินทางถึงเมืองเกียวโต เขาท่ีพัก 

วันท่ี 17 มีนาคม 2556              
9.00 - 12.00 น.    - ฟงบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร นโยบายและแผนการจัดการ 
                                                    ขยะและรีไซเคิล ณ เทศบาลเมืองเกียวโต เลขท่ี 81   

                      เมืองเกียวโต  เขตนากะเกียว  ประเทศญ่ีปุน 
13.00 - 14.00 น.                          - ดูงานการเสริมสรางสํานึกการรักษาส่ิงแวดลอมและวินัยการ 
                                                    จัดการขยะ ณ โรงเรียนประถมทาคาโน เลขท่ี 125            
                                                    เขตชิโมเกียว เมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุน   

วันท่ี 18 มีนาคม 2556                 
12.00 น.    - เตรียมตัวเดินทางกลับและเดินทางไปยังสนามบินคันไซ  
16.00 น              - ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG ………… 
24.00 น.     - เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

****************************** 



                                                                                                                               
                     
 
 

ท่ี  กท            /                                                        ชื่อหนวยงาน                     . 
          ท่ีอยู                               .
          ท่ีอยู                               . 

                                                                              สิงหาคม  ๒๕๕๕     

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหการดูงานตางประเทศ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. กําหนดการดูงาน 
                   ๒. บัญชีรายชือ่คณะดูงาน 

   กรุงเทพมหานครจะดําเนินโครงการดูงาน................................................................................                
ระหวางวันท่ี ..................................................................... ณ ............................................................................  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ.........................................................................................................................................  
ซ่ึงคณะดูงานเปนขาราชการกรุงเทพมหานครและผูเก่ียวของ จํานวน ..........คน รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๑ และ ๒ 

  กรุงเทพมหานครจึงขอความรวมมือในการประสานสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํา................
และหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

  .................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหในการประสานงานดังกลาวขางตน                           
ผลเปนประการใดกรุณาแจงใหกรุงเทพมหานครทราบดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 

                                  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

ชื่อหนวยงาน                                  . 
ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง                         . 
โทร. ๐ ๒.......  ............. 
โทรสาร ๐ ๒.......  ............. 
 
 
 
 

แบบฟอรมที ่๔  



                                                                                                                                   
            
 
 

ท่ี  กท            /                                                        ชื่อหนวยงาน                     . 
          ท่ีอยู                               .
          ท่ีอยู                               . 

                                                                              สิงหาคม  ๒๕๕๕     

เรื่อง    สอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน  

เรียน     ผูจัดการกองขายภาครัฐบาล บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย    สําเนาหนังสืออนุมัติของกรุงเทพมหานคร  จํานวน  ๑  ฉบับ 

ดวยกรุงเทพมหานคร โดย...........(ชื่อหนวยงาน)...................จะนําขาราชการกรุงเทพมหานคร 
และผูเก่ียวของ จํานวน...........คน เดินทางไปดูงานตามโครงการ.......................................................................... 
ณ........................................................ ระหวางวันท่ี ..................................................................    

ในการนี้ ...........(ชื่อหนวยงาน)...................มีความประสงคขอสอบถามบัตรโดยสารเครื่องบิน 
ชั้นธุรกิจ จํานวน............ท่ีนั่ง และชั้นประหยัด จํานวน............ท่ีนั่ง ดังนี้ 

- เท่ียวไป วันท่ี.......................................BKK – ..............เท่ียวบินท่ี TG............. เวลา..........น. 
- เท่ียวกลับ วันท่ี................................. ..............– BKK  เท่ียวบินท่ี TG............. เวลา..........น. 

และโปรดแจงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินใหทราบดวย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหนวยงาน                                  . 
ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง                         . 
โทร. ๐ ๒.......  ............. 
โทรสาร ๐ ๒.......  ............. 
 
 
 

แบบฟอรมที ่๕ 



                                                                                                                               
                     
 
 

ท่ี  กท            /                                                        ชื่อหนวยงาน                     . 
          ท่ีอยู                               .
          ท่ีอยู                               . 

                                                                              สิงหาคม  ๒๕๕๕     

เรื่อง    ขอซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน  

เรียน    ผูจัดการกองขายภาครัฐบาล บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย    บัญชีรายชื่อคณะเดินทาง จํานวน  ๑ ชุด 

ดวยกรุงเทพมหานคร ไดอนุมัติใหขาราชการกรุงเทพมหานครและผูเก่ียวของ จํานวน.......คน  
เดินทางไปดูงานตามโครงการ...................................................................... ณ .................................................... 
ระหวางวันท่ี ..................................................................    

ในการนี้ ...........(ชื่อหนวยงาน)...................มีความประสงคขอซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินเท่ียวไป
และกลับใหแกคณะเดินทาง  ชั้นธุรกิจ จาํนวน............ท่ีนั่ง ชั้นประหยัด จํานวน..............ท่ีนั่ง (รายชื่อตาม 
สิ่งท่ีสงมาดวย) ดังนี้ 

- เท่ียวไป วันท่ี.......................................BKK – ..............เท่ียวบินท่ี TG............. เวลา..........น. 

- เท่ียวกลับ วันท่ี................................. ..............– BKK  เท่ียวบินท่ี TG............. เวลา..........น. 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะหออกบัตรโดยสารเครื่องบินดังกลาว โดยจะขอชําระเงินสดใน
วันท่ี........................................... 
 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหนวยงาน                                  . 
ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง                         . 
โทร. ๐ ๒.......  ............. 
โทรสาร ๐ ๒.......  ............. 
 
 

แบบฟอรมที ่๖ 



                                                                          
 
 

 
ท่ี  กท ……………./                                         กรุงเทพมหานคร 
                                                                                            ๑๗๓  ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                          มีนาคม  ๒๕๕๖    

เรื่อง  ขอหนังสือเดินทางใหแกคณะเดินทาง 

เรียน  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. สําเนาหนังสืออนุมัติของกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ฉบับ 
         ๒. บัญชีรายชื่อคณะเดินทาง จํานวน ๑ ฉบับ  

ดวยกรุงเทพมหานครไดอนุมัติใหขาราชการกรุงเทพมหานครและผูเก่ียวของ จํานวน........คน 
เดินทางไปดูงานตามโครงการ............................................................................ ณ .............................. 
ระหวางวันท่ี ......................................................... มีกําหนด.....วัน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

กรุงเทพมหานคร มีความประสงคขอความอนุเคราะหออกหนังสือเดินทางและโปรดอํานวยความสะดวก
ในการขอรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางใหแกคณะเดินทางดังกลาวดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
 
 
 
 

 
ชื่อหนวยงาน                                  . 
ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง                         . 
โทร. ๐ ๒.......  ............. 
โทรสาร ๐ ๒.......  ............. 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมที ่๗  



Name list of BMA Group 

NO. First Name - Last Name Passport Number 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   

   
   
   
   
   

40.   
 

หมายเหตุ : กรณีการขอรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง (VISA)  ตองแนบบัญชีรายช่ือภาษาอังกฤษน้ีดวย 

แบบฟอรมที่ ๘ 



 
 
 
 

No. .............../ 
 
 

The Bangkok Metropolitan Administration presents its compliments to          
        (ชื่อสถานเอกอัครราชทูต)             and has the honour to certify that  จํานวนคน  government 
officials (Name list is attached), has been received BMA grant for        ชื่อหนวยงาน                        ,     
        ประเทศ     , between วัน/เดือน/ป            . Such grant will cover expenses regarding trips, 
living allowances and other related expenses. 

The Bangkok Metropolitan Administration avails itself of this opportunity to 
extend to         (ชื่อสถานเอกอัครราชทูต)             the assurances of its highest consideration. 
 
 
      Bangkok Metropolitan Administration, 

               Bangkok 

               September B.E. 2555 (2012) 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (ชื่อสถานเอกอัครราชทูต)       , 

       BANGKOK.  

 

 
 
หมายเหตุ : หนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทางจากหนวยงาน  ใชในกรณทํีา VISA 

แบบฟอรมที่ ๙ 



                                                                 
 

 

No.  ………………../    Training and Development Institute, 
       City Hall, 173 Din So Road, 
         Bangkok 10200, Thailand. 
         Tel. 66 2224 2990 
         Fax. 66 2261 1523 

            September B.E. 2555 (2012) 

To whom it may concern, 

This is to certify that   Miss/Mrs./Mr.  ชื่อ-นามสกุล    has been working for       
the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) since ปท่ีเริ่มรับราชการ (คศ.).  She/He is now     
a (ชื่อตําแหนง)                                                   , (ระดับ)                                    Level in 
(ชื่อหนวยงานตนสังกัด)                               and receiving a monthly salary of     ,        .- Baht 
and additional monthly payment of       ,         .- Baht with the sum of        ,            .- Baht   
(                                                         Baht) 

Accept, Sir/Madam, the assurances of my high consideration. 
 
 

 (Mr.                                  ) 
                                  Director - General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visa and Immigration Office, 
        (ชื่อสถานเอกอัครราชทูต)       , 
           BANGKOK. 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หนังสือรับรองเงินเดือน ใชในกรณีทํา VISA 

แบบฟอรมที่ ๑๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบหัวขอรายงานการดูงานตางประเทศ 
ของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
หนวยงาน 

ณ ประเทศ 

ระหวางวันท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมที่ ๑๑ 



 ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1. สังกัดและหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานโดยยอ 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายละเอียดการเดินทาง 

    - ประเด็นการดูงาน 

    - ประเทศท่ีไป 

    - ชวงเวลาเดินทาง 
 
3. ชื่อ/นามสกุล ตําแหนง ระดับ ผูเขารวมโครงการ 
     1) 
     2) 
     3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลเนื้อหาท่ีไดรับจากการดูงาน 
 
(ประมาณ 5 - 10 หนากระดาษ A 4 ไมรวมภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
สวนท่ี 3 ประโยชนท่ีไดรับ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
 
    ระบุประโยชนท่ีไดรับ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ สิ่งท่ีคิดวาจะนํามาปรับใชใหเปนประโยชนตอกรุงเทพมหานคร 

    และประเทศชาติอยางชัดเจน (ประมาณ 5 – 10 หนากระดาษ A4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อผูเสนอรายงาน – ตัวแทนผูเดินทางของหนวยงาน) 

                                                                                         (                                                  ) 

                                                                                   (ตําแหนง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญายืมเงินเลขท่ี ............................................................................... วันท่ี ........................................................ สวนท่ี 1 

ชื่อผูยืม ................................................................... จํานวนเงิน ............................................................. บาท แบบ 8708 

 

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

        ท่ีทําการ ......................................................................... 

        วันท่ี ................ เดือน ........................ พ.ศ. ..................  

 

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน   .......................................................................... 

 

  ตามคําสั่ง/บันทึก ท่ี ..................................................... ลงวนัท่ี ................................................... ไดอนุมัติให 

ขาพเจา ............................................................................................ ตําแหนง ................................................................. 

สังกัด ................................................................................................ พรอมดวย ............................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

เดินทางไปปฏิบัติราชการ .................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก 

 บานพัก  สํานักงาน  ประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี ........... เดือน ...................... พ.ศ. ................ เวลา ...............น. 

และกลับถึง  บานพัก  สํานักงาน  ประเทศไทย วันท่ี .......... เดือน ................. พ.ศ. ............. เวลา ..............น.  

รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ .............................. วัน ....................... ชัว่โมง 

 

  ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ     ขาพเจา      คณะเดินทาง ดังนี้ 

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ............................................. จํานวน ........................... วัน รวม .................................. บาท 

คาเชาท่ีพักประเภท ........................................................... จํานวน ........................... วัน รวม .................................. บาท 

คาพาหนะ ......................................................................................................................... รวม .................................. บาท 

คาใชจายอ่ืน ...................................................................................................................... รวม .................................. บาท 

รวมเงินท้ังสิ้น .............................................. บาท 

จํานวนเงิน (ตัวอักษร) .......................................................................................................................................................... 

 

  ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายท่ีสงมาดวย จํานวน 

.................................................................................ฉบับ รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

 

        ลงชื่อ ....................................................... ผูขอรับเงิน 

                     (......................................................) 

        ตําแหนง................................................... 

 

 



 ๒ 

 

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตองแลว 

เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได 

 

ลงชื่อ .......................................................................... 

(..................................................................................) 

ตําแหนง .................................................................... 

วันท่ี .......................................................................... 

 

อนุมัติใหจายได 

 

 

ลงชื่อ .......................................................................... 

(..................................................................................) 

ตําแหนง .................................................................... 

วันท่ี .......................................................................... 

 

 

ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน ........................................................................................................ บาท 

(...................................................................................................) ไวเปนการถูกตองแลว 

 

ลงชื่อ ........................................................................... ผูรับเงิน          ลงชื่อ ........................................................... ผูจายเงิน 

       (..........................................................................)                           (...........................................................) 

ตําแหนง .....................................................................                     ตําแหนง......................................................... 

วันท่ี ...........................................................................                      วันท่ี ............................................................. 

จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี .................................................................................. วันท่ี ............................................................ 

 

 

หมายเหตุ .................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

คําชี้แจง    1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตน 

       และสิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวัน เวลาท่ีแตกตางกัน 

       ของบุคคลนั้นในชองหมายเหตุ 

   2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปท่ีรับเงิน 

       กรณีท่ีมีการยืมเงิน ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับการยืมเงิน เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมดวย 

   3. กรณีท่ียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน ท้ังนี้ใหผูมีสิทธิ 

       แตละคนลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน สวนท่ี 2 แบบ 8708 



สวนที่ ๒

แบบ ๘๗๐๘

ลําดับ ลายมือชื่อ วัน เดือน ป 

ที่ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่น ผูรับเงิน ที่รับเงิน

     จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)........................................................................................................................................... ลงชื่อ...................................................................ผูจายเงิน

      (..................................................................)

คําชี้แจง  ๑. คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหระบุอัตราวันละและจํานวนวันที่ขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ ตําแหนง...............................................................

 ๒. ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูลงรายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่ไดรับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม ใหระบุวันที่ที่ไดรับจากเงินยืม วันที.่....................................................................

 ๓. ผูจายเงิน หมายถึง ผูที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยืมนั้นใหแกผูเดินทางแตละคน เปนผูลงลายมือชื่อผูจายเงิน

รวม ตามสัญญาเงินยืมเลขที.่......................วันที.่...............................

                                                                   หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ                                                             

                                                   ชื่อสวนราชการ ..........................................................................จังหวัด............................................................              

ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ.....................................................................ลงวันที่ .............เดือน...........................พ.ศ. ........................

คาใชจาย
หมายเหตุรวมตําแหนงชื่อ



แบบ บก. 111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

 
 สวนราชการ  

 
 

วัน เดือน ป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

…………………………….. 

เวลา ..................... น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….. 

เวลา ..................... น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คารถยนตโดยสารรับจาง จากท่ีพักเลขท่ี ................... 

.................................................................................... 

ถนน ........................................................................ 

ตําบล/แขวง ............................................................ 

อําเภอ/เขต ............................................................. 

จังหวัด .................................................................... 

ถึง ........................................................................... 

 

คารถยนตโดยสารรับจางจาก .................................. 

................................................................................ 

ถึงท่ีพักเลขท่ี .......................................................... 

ถนน ...................................................................... 

ตําบล/แขวง ............................................................ 

อําเภอ/เขต ............................................................. 

จังหวัด .................................................................... 

  

 รวมท้ังส้ิน …………………………….. 
 

 
 รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร) 

ขาพเจา                                                                               ตําแหนง 

สังกัด                                                          ขอรับรองวา รายจายขางตนไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก 

ผูรับได และขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท 

 ไดทดรองจายเงินทดรองราชการไปแลว      ลงชื่อ 

        (                                             ) 

        วันท่ี   



ใบสําคัญรับเงินคาพาหนะไป – กลับ 
 

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 

วันท่ี ............... เดือน ..................... พ.ศ. ................ 
 

  ขาพเจา ........................................................... อยูบานเลขท่ี ................... ซอย ...................................... 

ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต ........................................ 

จังหวัด ......................................... ไดรับเงินจากสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 

รายการ จํานวนเงิน 

1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

อัตราประเภท  ก. ข. อัตราวันละ ........................... บาท จํานวน ..................... วัน 

2. คาพาหนะไป - กลับ รวม 2 เท่ียว 

 

 

……………………. 

……………………. 

 

……… 

……… 

(ตัวอักษร)                                                                             รวมเงิน   

 

 

 

ลงชื่อ ............................................... ผูรับเงิน 

         (...............................................) 

 

 

 

               ไดทดรองจายเงินไปแลว 

 

ลงชื่อ ............................................... ผูจายเงิน 

         (...............................................) 
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