
 
ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

วาดวยการบริหารการคลังและการเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 
   โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
(องคการมหาชน) วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอบังคับสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการรับและเบิกจายเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการเงินคาดําเนินการ 
การบริหารงานวิจัย ฝกอบรม ประชุม และสัมมนา พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อ
การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยคาใชจายในการใหความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เสียใหม เพ่ือใหการบริหารการคลังและการเงินของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการ
พัฒนา (องคการมหาชน) เปนไปอยางมีระบบ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (ง) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการสถาบันระหวางประเทศ
เพ่ือการคาและการพัฒนาจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 
  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
(องคการมหาชน) วาดวยการบริหารการคลังและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
  ขอ ๓  ใหยกเลิก 

(๑) ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)            
วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  (๒) ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)          
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  (๓) ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)          
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไข (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๔) ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)           
วาดวยการรับและเบิกจายเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖  

(๕) ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)           
วาดวยการเงินคาดําเนินการ การบริหารงานวิจัย ฝกอบรม ประชุม และสัมมนา พ.ศ. ๒๕๔๖  



 ๒

(๖) ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)           
วาดวยคาใชจายในการใหความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

ขอ ๔  ในขอบังคับนี้  
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา 
 “ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานของสถาบันตามมาตรา ๒๗ แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให
หมายความรวมถึงรองผูอํานวยการดวย 
  “รองผูอํานวยการ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหบังคับบัญชาเจาหนาที่
และลูกจางรองจากผูอํานวยการ และเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 

“เงินสดยอย” หมายความวา เงินสดที่มีไวประจําสถาบัน เพ่ือใชจายเปนเงินยืมหรือ 
เปนคาใชจายอื่นของสถาบัน 
 “เงินยืมทดรองจาย” หมายความวา เงินงบประมาณที่สถาบันจายใหแกผูปฏิบัติงานยืมเพื่อ
เปนคาใชจายในการปฏิบัติงาน โดยมีบุคคลที่ยืมเงินเปนลูกหนี้ 
 “งบประมาณรายจาย” หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือกอหนี้ผูกพัน
ไดตามวัตถุประสงคและในระยะเวลาที่กําหนดไวในแตละป 
 “ป” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของป
ถัดไป  
 
  ขอ ๕  ใหผูอํานวยการรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหผูอํานวยการวินิจฉัยชี้ขาด  
  ในกรณีที่ผูอํานวยการไมสามารถวินิจฉัยได ใหเสนอใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

ลักษณะ ๑ 
การงบประมาณ 

   
  ขอ ๖  ใหผูอํานวยการจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายประจําป ตามหมวดเงินและประเภท
รายจายตามแผนงานและโครงการ เสนอตอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใชเปนงบประมาณในปนั้น 
 



 ๓

  ขอ ๗  คาใชจายที่เกิดขึ้นในปใด ใหเบิกจายจากงบประมาณภายในปนั้น หากมีเหตุผลและ
ความจําเปนจะตองจายขามปหรือกันเงินไวจายเหลื่อมป หรือผูกพันขามป ใหผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ 
 
  ขอ ๘  การโอนประเภทงบประมาณหรือการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือตั้งงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติมระหวางป หรือลดงบประมาณรายจาย ใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
  (๑) การโอนหมวดรายจายหรือการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยไมเพ่ิมวงเงินงบประมาณใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูอํานวยการ 
  (๒) การโอนประเภทงบประมาณหรือการเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณ โดยเพิ ่ม
วงเงินงบประมาณเกินกวาวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติไวแลว ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ 
 
 ขอ ๙  งบประมาณรายจายปใดออกใชไมทัน ใหผูอํานวยการเสนอคณะกรรมการอนุมัติใหใช
วงเงินงบประมาณเทาที่เคยไดรับอนุมัติในปที่แลวไปพลางกอน 
 

ลักษณะ ๒ 
ทุน รายได และทรัพยสิน 

   
 

ขอ ๑๐ เงินรายไดทุกประเภทของสถาบันจะหักไวใชจายเพ่ือการใดกอนนําสงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบการเงินไมได  
 
  ขอ ๑๑ ในกรณีที่บุคคลหรือหนวยงานอื่นใหเงินอุดหนุนแกสถาบันโดยมีขอตกลง สัญญา 
หรือกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือใหสถาบันดําเนินการจัดทําโครงการศึกษา วิเคราะห วิจัย หรือดําเนินการจัด
ฝกอบรม ประชุม หรือสัมมนา ใหสถาบันคิดอัตราคาบริการตามประกาศที่ผูอํานวยการกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 
  ประกาศอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ 
 
  ขอ ๑๒  สถาบันมีทรัพยสินประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ทรัพยสินหมุนเวียน ไดแก เงินสด หรือทรัพยสินอื่นที่มีเหตุผลจะคาดหมายไดวาจะ
เปลี่ยนเปนเงินสด หรือขาย หรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของสถาบัน เชน เงิน
ฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตราสารทางการเงิน เปนตน 
  (๒) ทรัพยสินถาวร ไดแก ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทนที่ใชในการดําเนินกิจการและใชได
นานกวาหนึ่งรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติ มิไดมีไวเพ่ือขาย เชน ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง และครุภัณฑ เปนตน 



 ๔

  (๓) ทรัพยสินอื่น ไดแก ทรัพยสินที่ไมอาจจัดเขาเปนทรัพยหมุนเวียนหรือทรัพยสินถาวรได 
เชน ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และเงินลงทุนระยะยาว เปนตน 
  การรับทรัพยสินทุกประเภทตองบันทึกไวเปนหลักฐานตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด 
 
  ขอ ๑๓  สถาบันอาจนําทุน รายได หรือทรัพยสินของสถาบันไปจัดหาผลประโยชนได 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
  (๒) ซื้อพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ 
  (๓) ซื้อตั๋วเงินคลัง 
  (๔) นําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย 
  (๕)  ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินหรือตั๋วแลกเงินจากสถาบันการเงินของรัฐหรือของเอกชนที่มีฐานะ
มั่นคง โดยมีธนาคารอาวัล 
  (๖) วิธีการอื่นตามที่ผูอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
  ขอ ๑๔  การพัสดุใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 

ลักษณะ ๓ 
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 

   
 
  ขอ ๑๕  เงินของสถาบันใหเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร
พาณิชยที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
 
  ขอ ๑๖  การรับเงินทุกประเภท ยกเวนเงินงบประมาณแผนดิน ตองมีการออกใบเสร็จรับเงินไวเปน
หลักฐาน    แบบใบเสร็จรับเงินตองเปนไปตามแบบที่ผูอํานวยการกาํหนด  
 
  ขอ ๑๗  ถาผูมีสิทธิรับเงินไมสามารถรับเงินดวยตนเองได จะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเปนผูรับแทน
ก็ได โดยผูรับมอบฉันทะตองสงมอบหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สถาบันกําหนด 
 
  ขอ ๑๘  การรับเงินทุกประเภท ใหนําฝากธนาคารในนามของสถาบันในวันนั้นหรืออยางชาใน
วันปฏิบัติงานถัดไป เวนแตมีเหตุจําเปนอื่นใดทําใหไมสามารถปฏิบัติการดังกลาวได ใหรายงานเปนหนังสือตอ
ผูอํานวยการเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา 
 



 ๕

  ขอ ๑๙  การจัดเก็บเงินทุกประเภท ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการเงินเปนผูจัดเก็บ ยกเวนเงิน
รายไดประเภทที่คณะกรรมการกําหนดใหสวนงานที่เก่ียวของเปนผูจัดเก็บ และนําสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
การเงินทุกวันในเวลาปฏิบัติงาน หรืออยางชาในวันปฏิบัติงานถัดไป 
  ขอ ๒๐  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการเงินเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานทาง
การเงินไวใหอยูในสภาพที่สามารถตรวจสอบได 
 

ลักษณะ ๔ 
รายจาย 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

  ขอ ๒๑  รายจายของสถาบัน ไดแก 
  (๑) รายจายดําเนินการ ไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาพัสดุ 
คาสาธารณูปโภค คาสวัสดิการ คารับรอง คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  คาใชจายในการใหความ
รวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ คาดําเนินการบริหารงานวิจัย คาใชจายเพื่อสนับสนุนการคนควาวิจัย และ
คาใชจายในการฝกอบรม ประชุม และสัมมนา  
  (๒) รายจายอื่นตามที่ผูอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
  ขอ ๒๒  การเบิกจายรายจายดําเนินการตามขอ ๒๑ (๑) ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) การเบิกจายเงินเดือน เบี้ยประชุม คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาพัสดุ               
คาสาธารณูปโภค คาสวัสดิการและคารับรอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด โดยใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบการเงินตรวจสอบคําขอเบิกจาย 

(๒) การเบิกจายคาใชจายในการใหความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

(๓) การเบิกจายคาดําเนินการบริหารงานวิจัยและคาใชจายเพื่อสนับสนุนการคนควาวิจัย 
ใหเปนไปตามหมวด ๓ ของขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)   
วาดวยการบริหารงานของสถาบัน การจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๔) การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ประชุม และสัมมนา ใหเปนไปตามหมวด ๔ 
ของขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานของ
สถาบัน การจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

ขอ ๒๓  เงินอุดหนุนและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสถาบัน ใหใชจายตามวัตถุประสงคของผูให 
ในกรณีที่ผูใหมิไดกําหนดวัตถุประสงคไวเพื่อการหนึ่งการใดโดยเฉพาะ ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการ
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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  ขอ ๒๔  ใหผูอํานวยการมีอํานาจอนุมัติในการสั่งจายเงิน ส่ังซื้อ ส่ังจาง หรือกอหนี้ผูกพันภายใน
วงเงินไมเกินหาลานบาท ถาเกินกวาหาลานบาท ใหประธานกรรมการเปนผูอนุมัติ  
  ใหผูอํานวยการมีอํานาจมอบหมายใหรองผูอํานวยการหรือเจาหนาที่อ่ืนมีอํานาจอนุมัติและสั่ง
จายตามที่ผูอํานวยการเห็นสมควร โดยจัดทําเปนคําส่ังมอบอํานาจ 
 

หมวด ๒ 
การจายคาใชจายในการเดนิทางไปปฏิบตัิงาน 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 
ขอ ๒๕  ใหผูอํานวยการเปนผูอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน สําหรับ

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด 
ใหประธานกรรมการเปนผูอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศของผูอํานวยการ 

เวนแตมีความจําเปนหรือเรงดวนผูอํานวยการอาจเดินทางไปปฏิบัติงานกอนก็ได แตตองรายงานใหประธาน
กรรมการทราบภายในหาวันนับแตวันที่เดินทางกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

คาใชจายในการเดินทางไปปฎิบัติงานของคณะกรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ  ผูอํานวยการ และผูปฏิบัติงาน ใหเปนตามขอบังคับและบัญชีแนบทายขอบังคับนี้   

ในกรณีการเดินทางไปปฏิบัติงาน ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรไดรับความชวยเหลือคาใชจาย
จากตางประเทศหรือจากหนวยงานอื่นใด   ผูเดินทางไปปฎิบัติงานไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานตามขอบังคับและบัญชีแนบทายขอบังคับนี้   แตหากความชวยเหลือที่ไดรับนอยกวาสิทธิที่จะพึงมี
ตามขอบังคับและบัญชีแนบทายขอบังคับนี้ ใหเบิกคาใชจายสมทบไดตามที่จายจริง  

ในกรณีที่ผูเดินทางไปปฏิบัติงานเปนที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิของสถาบัน หรือมิไดเปน
ผูปฏิบัติงาน ใหผูอํานวยการเปนผูอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานและกําหนดเทียบตําแหนงบุคคลผูนั้นกับ
ตําแหนงตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้  เพ่ือประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได  แต
จะตองไมเกินอัตราสูงสุดของขอบังคับนี้ หากมีความจําเปนจะตองจายเงินเกินกวาอัตราสูงสุดจะตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกอน 

 
ขอ ๒๖  สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติให

เดินทางไปปฏิบัติงาน 
 
ขอ ๒๗  ถาผูเดินทางไปปฏิบัติงานมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถ

เดินทางกลับสถาบันเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เพราะมีเหตุสวนตัว โดยไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอน
ตามขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงาน
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บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานตาม
ขอบังคับนี้ดวยแลว ใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามขอบังคับนี้เมื่อไดมีการปฏบิตังิาน
แลว 

ขอ ๒๘  ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาผูเดินทางไปปฎิบัติงานหยุดพัก ณ ที่ใดโดยไมมีเหตุ
จําเปน จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดพักโดยไมจําเปนไมได เวนแตเจ็บปวยและจําเปนตอง
พักเพ่ือรักษาพยาบาล ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักสําหรับวันที่หยุดพักนั้นได แตตองไมเกินสิบวัน 

          ในกรณีที่ผูเดินทางไปปฎิบัติงานเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ใหงดเบิก
คาเชาที่พัก เวนแตกรณีจําเปน 

การเจ็บปวยตามวรรคหนึ่งตองมีใบรับรองแพทย กรณีที่ไมมีใบรับรองแพทย ใหทําเปน
หนังสือช้ีแจงประกอบ 
 

สวนที่ ๒ 
การเดินทางไปปฏิบตัิงานภายในประเทศ 

   
 

ขอ ๒๙  การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ไดแก การเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว
นอกสถาบันของตามคําส่ังผูมีอํานาจอนุมัติ หรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติงานโดยปกติ  โดยใหผูเดินทางไป
ปฎิบัติงานภายในประเทศมีสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก ตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้ สวนคา
พาหนะ  รวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก   คาจางคนหาบสิ่งของ คาน้ํามันเชื้อเพลิง ใหเบิกได
ตามความจําเปนและประหยัด   

   
  ขอ ๓๐  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกจายตามบัญชีทายขอบังคับนี้ โดยใหเบิกติดตอกันไดเพียง
ระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันออกเดินทาง ถามีความจําเปนตองเบิกเกินกวาสามสิบวันตองไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติกอน 
 
  ขอ ๓๑  การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลา
ออกจากสถานที่อยูหรือสถาบัน จนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถาบัน แลวแตกรณี 
  เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานในกรณีที่มีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ช่ัวโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึง
ย่ีสิบสี่ช่ัวโมงหรือเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง และสวนที่ไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมงนั้นนับไดเกินกวาสิบสองชั่วโมง ใหถือ
เปนหนึ่งวัน 
  เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานในกรณีที่มิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงย่ีสิบสี่ช่ัวโมง และสวน
ไมถึงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แตเกินหกชั่วโมงขึ้นไป    
ใหถือเปนครึ่งวัน 
  ในกรณีมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับที่ตั้งสถาบันเมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ ๒๗ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณคาเบี้ย
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เล้ียงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติงาน ใหนับเวลาตั้งแตเร่ิมปฏิบัติงานเปนตนไป และกรณีลา
กิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อ
ส้ินสุดเวลาปฏิบัติงาน 
  ขอ ๓๒  การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรม ใหเบิกคาเชาที่พักในอัตราเหมาจาย
หรือตามที่จายจริงตามอัตราบัญชีทายขอบังคับนี้  ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานเดินทางไปปฏิบัติงานตั้งแตสองคนข้ึน
ไป และเลือกเบิกคาเชาที่พักตามอัตราที่จายจริง ใหผูปฏิบัติงานพักรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไปตอหนึ่งหองตาม
สภาพของสถานที่ เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได  ทั้งนี้โดยไดรับ
อนุมัติจากผูอํานวยการ หรือเปนผูปฏิบัติงานในบางตําแหนงดังปรากฏตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้   
  
  ขอ ๓๓   ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกคาเชาที่พักไมได ในกรณีดังตอไปนี้  
  (๑) เปนการพักแรมในยานพาหนะโดยไมเสียคาพักแรม หรือคาพักแรมไดรวมอยูใน        
คาโดยสารแลว 
  (๒) ทางราชการหรือหนวยงานอื่นจัดที่พักใหแลว  หากอัตราคาเชาที่พักนั้นยังต่ํากวาอัตราใน
สิทธิที่พึงไดก็สามารถเปลี่ยนแปลงหองพักในอัตราที่สูงข้ึน   โดยเบิกจายเฉพาะในสวนตางตามที่จายจริง   
ทั้งนี้ คาเชาที่พักที่เบิกจายเพิ่ม และท่ีทางราชการหรือหนวยงานอื่นจายใหรวมกันแลวตองไมมากกวาอัตราตาม
สิทธิที่พึงได  
 
  ขอ ๓๔  การเบิกคายานหาหนะสําหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยปกติ ใหคํานึงความ
ประหยัด ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน  โดยใหเบิกจายตามที่จายจริง ทั้งนี้ตองไดรับ
อนุมัติการเบิกจายจากผูอํานวยการหรือผูซื่งผูอํานวยการมอบหมาย  
  ในกรณีผูปฏิบัติงานซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไม
สามารถเดินทางกลับทองที่ตั้งสถาบันเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ ๒๗ ใหเบิกคา
พาหนะเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปปฏิบัติงาน กรณีที่มีการเดินทางไปนอกเสนทางใน
ระหวางการลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับคําส่ังใหเดินทางไป
ปฏิบัติงาน 
 
  ขอ ๓๕  การใชพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานจะตองไดรับอนุมัติ
จากผูอํานวยการกอนจึงจะมีสิทธิเบิกเงินคาพาหนะสวนตัวได โดยอัตราใหเปนไปตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้    
 
  ขอ ๓๖    ในการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกกรุงเทพมหานคร  โดยใชรถประจําทางหรือรถไฟ
ใหเบิกคาใชจายตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้   การเดินทางไปปฎิบัติงานนอกกรุงเทพมหานครดวยวิธีการอื่น
ใดใหกระทําไดโดยไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ โดยเบิกจายตามที่จายจริง  
 



 ๙

  ขอ ๓๗    การเดินทางไปปฏิบัติงานโดยเครื่องบิน ใหกระทําไดโดยคํานึงถึงความประหยัด 
ความจําเปน เวลาและภารกิจที่ผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงาน  ทั้งนี้โดยไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ อัตราคา
พาหนะการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยเครื่องบิน ใหเปนไปตามบัญชีทายขอบังคับนี้ 
 
  ขอ ๓๘  ผูปฏิบัติงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานรวมกับชาวตางประเทศ ใหเบิกคาพาหนะใน
อัตราเดียวกับชาวตางประเทศ สําหรับคาเชาที่พัก ใหเบิกคาเชาที่พักในลักษณะประหยัดตามความจําเปนใน
สถานที่แหงเดียวกับที่ชาวตางประเทศพักอยูนั้นก็ได 
 
  ขอ ๓๙ คารับรองสําหรับผูอํานวยการในการเดินทางไปปฎิบัติงานในประเทศใหเบิกจาย
ตามที่จายจริง  แตไมเกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาท  
 
  ขอ ๔๐    คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ   
ใหเบิกไดตามที่จายจริง  แตไมเกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาทตอการไปปฏิบัติงานแตละครั้ง 

 
สวนที่ ๓ 

การเดินทางไปปฏิบตัิงานตางประเทศ 
   

 
ขอ ๔๑ การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ ไดแก การเดินทางของคณะกรรมการ  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  ผูอํานวยการ และผูปฏิบัติงาน  ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงาน 
นอกราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจา ดูงาน หรือปฏิบัติหนาที่อยางอ่ืนเปนครั้งคราว 
ตามความจําเปน 
 
  ขอ ๔๒  คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศใหเบิกจายไดตามสวนที่ ๑      
และสวนที่ ๒ และตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้  
 
  ขอ  ๔๓ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ ใหเบิกไดตามบัญชีทายขอบังคับนี้ 
   
  ขอ ๔๔ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับ
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูอํานวยการ และผูปฏิบัติงาน ใหนับตั้งแต
ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางเขาประเทศไทย 
  เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศทั้งในกรณีที่มีการพักแรมและไมมีการพักแรม ใหนํา
ความในวรรคสองและวรรคสามของขอ ๓๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่ผูเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา 
หรือไมสามารถเดินทางกลับที่ตั้งสถาบันเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ ๒๗ การนับ



 ๑๐

เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติงาน ใหนับ
เวลาตั้งแตเร่ิมปฏิบัติงานเปนตนไป ยกเวนในกรณีมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ที่ปฏิบัติงานกอนวันเริ่ม
ปฏิบัติงาน ใหนับเวลาเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแตเวลาเขาที่พักในทองที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ไมเกิน
ย่ีสิบสี่ช่ัวโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ใหถือวา
สิทธิในการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อส้ินสุดเวลาปฏิบัติงาน 
    
  ขอ ๔๕  การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซึ่งโดย
ปกติตองพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งตางประเทศหรือหนวยงานอื่นจัดที่พักไวให
แลว ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินวงเงินที่กําหนดในบัญชีทายขอบังคับนี้ 
  ในกรณีที่เปนการสมควร คณะกรรมการอาจกําหนดใหผูซึ่งดํารงตําแหนงระดับใด หรือ
ตําแหนงใดเบิกคาเชาที่พักเพ่ิมขึ้นเปนพิเศษไดสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว หรือ
จะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได 
  ในกรณีที่ผูเดินทางไปปฎิบัติงานตางประเทศมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนากอนเริ่ม
ปฏิบัติงานเพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ ๒๗ และมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ที่ปฏิบัติงานกอนวันเริ่ม
ปฏิบัติงาน ใหเบิกคาเชาที่พักกอนวันเริ่มปฏิบัติงานไดไมเกินหนึ่งวัน 
  ในกรณีที่ผูเดินทางไปปฎิบัติงานตางประเทศนําบุคคลอื่นที่ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานตางประเทศพักรวมอยูดวย ใหผูเดินทางไปปฎิบัติงานตางประเทศรับภาระคาใชจายสวนที่เพ่ิมข้ึน
จากสิทธิที่พึงจะไดรับจากสถาบัน 
 
  ขอ ๔๖   ผูปฏิบัติงานซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศในหนาที่เลขานุการของผูอํานวยการ     
ใหพักแรมในที่เดียวกับผูอํานวยการ โดยเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับหรือเบิกใน
อัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

ขอ ๔๗   คารับรองของผูอํานวยการในการเดินทางไปปฎิบัติงานตางประเทศใหเบิกจายตามที่
จายจริงโดยคํานึงถึงความประหยัด ความจําเปนและความเหมาะสม  
   

ขอ ๔๘  คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ ใหเบิก 
ไดตามที่จายจริง แตไมเกินสองหมื่นบาทตอการปฏิบัติงานตางประเทศแตละครั้ง  
 
  ขอ ๔๙   ในการเดินทางไปปฎิบัติงานตางประเทศซึ่งไดรับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ลวงหนาไปแลว หากไมไดเดินทางภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับ ใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับไปแลวสงคืนทันที 
 
 
 

 



 ๑๑

หมวด ๓ 
การจายเงินสดยอย 
   

 
ขอ ๕๐  การจายเงินจากวงเงินสดยอย ใหจายตามรายการ ดังตอไปนี้ 

  (๑) เพ่ือการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีตกลงราคาที่จําเปนตองจายเปนเงินสด 
  (๒) ทดรองจายคาใชจายอื่นใดในกิจการของสถาบัน ซึ่งได รับอนุมัติใหเบิกจายจาก   
ผูอํานวยการแลว 
  ขอ ๕๑  การยืมเงินจากเงินสดยอย ใหใชหลักฐานการยืมตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด 
 
  ขอ ๕๒  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลรักษาเงินสดยอยจะตองลงบันทึกการจายเงินสดยอยทุก
รายการในทะเบียนคุมเงินสดยอย เพ่ือการควบคุมเงินสดยอย และจะตองมีหลักฐานประกอบการจายทุกรายการ
เพ่ือตรวจสอบได 
 
  ขอ ๕๓  ทุกส้ินวันปฏิบัติงาน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลรักษาเงินสดยอยตรวจสอบความ
ถูกตองของการจายเงินสดยอยประจําวัน โดยจํานวนเงินสดยอยคงเหลือรวมกับหลักฐานประกอบการจาย
จะตองเทากับเงินสดยอยที่ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ และใหสรุปยอดเงินสดยอยรายงานผูอํานวยการอยางนอย
เดือนละหนึ่งครั้งเพ่ือเบิกเงินชดเชยตามหลักฐานการจายที่จายไปแลวเพื่อนํามาสมทบกับเงินสดยอยในมือใหได
ครบตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 
 

หมวด ๔ 
การจายเงินยืมทดรอง 

   
 
ขอ ๕๔  การยืมเงินทดรองจาย ใหผูปฏิบัติงานยืมไดในกรณีดังตอไปนี้ 

  (๑)  ทดรองจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสถาบัน 
  (๒)  ทดรองจายเพื่อการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่จําเปนตองจายเปนเงินสด 
             (๓)   ทดรองจายเงินสวัสดิการของผูปฏิบัติงานตามระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา 
และการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยสวัสดิการและประโยชนอ่ืนของเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          (๔) ทดรองจายคาใชจายในกิจการของสถาบัน  ซึ ่ง ไดร ับอนุมัติใหเบิกจายจาก
ผูอํานวยการ 
 
  ขอ ๕๕ การจายเงินยืมทดรองจายจะจายไดแตเฉพาะท่ีผูยืมไดทําสัญญายืมเงินตามแบบที่
ผูอํานวยการกําหนด และผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมายไดอนุมัติใหจายเงินตามสัญญายืมเงินแลว
เทานั้น 



 ๑๒

  ขอ ๕๖ ใหผูปฏิบัติงานยืมเงินทดรองจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศและตางประเทศได  และใหนําเงินเหลือจายสงคืนภายในสิบวันและใหสงหลักฐานการจายเพื่อ
หักลางเงินยืมใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นสุดการเดินทางไปปฏิบัติงาน    
  ในกรณีหักลางเงินยืมแลวยังมีเงินเหลือจาย ผูยืมตองสงคืนเงินสวนที่เหลือจายทั้งหมดทนัทีที่
สงหลักฐานการจายเพือ่หักลางเงินยืม และใหเจาหนาที่ผูรับผดิชอบการเงนิซึ่งรับคืนเงินออกใบเสร็จรับเงินใหผู
ยืมไวเปนหลกัฐาน 
  เมื่อผูยืมไดสงเงินเหลือจายและหลักฐานการจายเพื่อหักลางเงินยืมครบถวนเรียบรอยแลว      
ใหบันทึก “จายคืนเรียบรอยแลว” ในสัญญายืมเงิน 
 
  ขอ ๕๗  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจคืนเงินยืมทดรองจายไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดหรือหักลางใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด ใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปนใหผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติ
เปนกรณีๆไป  
  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองยืมเงินทดรองจายโดยยังมิไดหักลางเงินยืมทดรองจายครั้งเกาใหเสร็จ
ส้ินกอน ใหผูยืมเงินยืมไดไมเกินสองครั้งติดตอกัน โดยใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปนใหผูอํานวยการพิจารณา
อนุมัติเปนกรณีๆไป  
 
  ขอ ๕๘   สัญญายืมเงินที่ยังมิไดชําระคืนเงินยืมใหเสร็จสิ้นจะตองเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยไมให
สูญหาย 
   

ขอ ๕๙   ถาผูยืมเงินมิไดชําระเงินยืมภายในเวลาที่กําหนด ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการเงิน
เรียกชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงินใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติไดตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการเงินรายงานให
ผูอํานวยการทราบเพื่อส่ังการหาตัวผูรับผิดชอบชดใชเงินยืมตอไป 
 
              ขอ  ๖๐  หลักเกณฑและข้ันตอนการยืมและการติดตามเงินยืมทดรองจาย ใหเปนไปตามที่
ผูอํานวยการกําหนด 
 

ลักษณะ ๕ 
การบัญช ี

   
 

  ขอ  ๖๑   การบันทึกบัญชี ใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบบัญชีเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีตามหลักสากล 
 



 ๑๓

  ขอ  ๖๒  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบบัญชีจัดทํารายงานการเงินของสถาบันประจําเดือนเสนอ
ผูอํานวยการภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป และเมื่อส้ินป ใหผูอํานวยการสงรายงานการเงินใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการแตงตั้งตามความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป 
 
  ขอ ๖๓  ใหสถาบันจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีและทะเบียนทรัพยสินไวเปนหลักฐานอยางเปน
ระเบียบ และใหอยูในสภาพที่สะดวกสําหรับการตรวจสอบ โดยเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป 
  ในกรณีที่เปนเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่ไมมี
หลักฐานแหงการกอหนี้ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการรับ
เงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนในการใชเปนหลักฐานแหงการกอหนี้ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน เพราะมีเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทน
เอกสารดังกลาวแลว และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา หรือเปนเอกสารที่ไมมีความ
จําเปนตองใชประกอบการตรวจสอบหรือเพ่ือการอื่นใดอีก ใหเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  ขอ ๖๔  การดําเนินการใดตามขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน) ในเรื่องใดที่ไดดําเนินการอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลว
เสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามขอบังคับนี้ได  
 
  ขอ ๖๕  ขอตกลงหรือสัญญาใดที่สถาบันไดทําข้ึนกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการ
ใหเปนไปตามขอตกลงหรือสัญญานั้นจนกวาจะแลวเสร็จตามขอตกลงหรือสัญญานั้น 
 
  
 

                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

                  (ลงช่ือ) จรวยพร ธรณินทร 
           (นางจรวยพร ธรณินทร) 

       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                                      ประธานกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
  รับรองสําเนาถูกตอง 
(นายภานุมาส เทพทอง) 
   เจาหนาทีบ่คุลากร 



 ๑๔

บัญชีอัตราคาเบี้ยเล้ียงเดินทาง คาเชาทีพ่ัก และคาพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 
 
                                                           

ตําแหนง 
อัตรา        

คาเบี้ยเลี้ยง 
(บาทตอวัน) 

 
อัตราคาเชาที่พกั 

(บาทตอวัน) 

 
เครื่องบิน 

 
รถไฟ 

 
รถโดยสาร 
ประจําทาง 

 
พาหนะ
สวนตัว 

๑. เจาหนาที ่
    หรือลูกจาง 

๒๕๐ ไมเกิน ๑,๕๐๐ 
(พักคู)  

ชั้นประหยัด  
 

รถนั่ง/นอนปรับ
อากาศชั้น ๒  

รถปรับ 
อากาศชั้น ๑  

๒. หัวหนาสวนงาน      
   เจาหนาที่อาวุโส  

๓๐๐ ไมเกิน ๑,๕๐๐ 
(พักคู)  

ชั้นประหยัด 
 

รถนั่ง/นอนปรับ
อากาศชั้น ๒  

รถ VIP  

๓. รองผูอํานวยการ ๔๐๐  ไมเกิน ๑,๘๐๐ 
(พักเดี่ยว)  

 ชั้นธุรกิจ  รถนั่ง/นอนปรับ
อากาศชั้น ๑  

รถ VIP  

๔. ประธานกรรมการ  
    กรรมการ  
    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ   
    ผูอํานวยการ   

๕๐๐   ไมเกิน๕,๐๐๐ 
     (พักเดี่ยว) 

 ชั้นธุรกิจ  รถนั่ง/นอนปรับ
อากาศชั้น ๑  

รถ VIP 

 
 
 

๗ บาท 
ตอ

กิโลเมตร 

 
หมายเหต ุ    ๑. คาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางบานพัก กับสนามบิน  สถานีขนสง หรือสถานีรถไฟให
เหมาจาย ๕๐๐ บาท/เที่ยว ทุกตําแหนง  
  ๒. คาเชาที่พักในกรณีที่เปนผูปฏิบัติงานตางเพศและไมสามารถพักคูได ใหผูปฏิบัติงานมี
สิทธิพักแยกไดและใหเบิกคาใชจายไดไมเกิน ๑,๕๐๐ บาทตอวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕

บัญชีอัตราคาเบี้ยเล้ียงเดินทาง คาเชาทีพ่ัก และคาพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 
 
 

อัตราคาเบี้ยเลี้ยง (บาทตอวัน) 

ตําแหนง 
โซนเอเซีย 
แอฟริกาและ 
อเมริกาใต 

โซนยุโรป สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

ญี่ปุน และ 
สาธารณรัฐเกาหลี 

อัตราคาเชาที่พัก 
(บาทตอวนั) เครื่องบิน 

๑. เจาหนาทีห่รือ  
    ลูกจาง 

๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ไมเกิน ๑๒,๐๐๐ 
(พักคู) 

ช้ันประหยัด 

๒.  หัวหนาสวนงาน      
    เจาหนาที่อาวุโส  

๓,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ 
(พักคู) 

ช้ันประหยัด หรือ 
ช้ันธุรกิจ * 

๓.  รองผูอํานวยการ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ 
(พักเดี่ยว) 

ช้ันธุรกิจ 

๔. ประธานกรรมการ 
    กรรมการ  
     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
     และผูอํานวยการ 

๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ 
(พักเดี่ยว) 

ช้ันหนึ่ง 

 

 
หมายเหต ุ    ๑. คาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางบานพัก กับสนามบิน  สถานีขนสง หรือสถานีรถไฟให
เหมาจาย ๕๐๐ บาท/เที่ยว ทุกตําแหนง  
  ๒. คาเชาที่พักในกรณีที่เปนผูปฏิบัติงานตางเพศและไมสามารถพักคูได ใหผูปฏิบัติงานมี
สิทธิพักแยกไดและใหเบิกคาใชจายไดไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาทตอวัน 

* กรณีระยะเวลาการบินตั้งแต ๖ ช่ัวโมงขึ้นไป และตองไปปฏิบัติหนาที่ในวันเดียวกันกับ     
วันเดินทางไปถึงใหใชช้ันธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 


