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ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องคการมหาชน) 
วาดวย  การเบิกจายเงนิเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน 

ของสถาบนับรหิารจัดการธนาคารที่ดนิ  (องคการมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน 

ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องคการมหาชน)  เพ่ือใหเปนไปดวยความสะดวกคลองตัว   

และมีความยืดหยุนสามารถใชบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  (ก)  (ข)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร

จัดการธนาคารที่ดิน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และมติคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  คณะกรรมการสถาบัน

บริหารจัดการธนาคารที่ดินจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องคการมหาชน)   

วาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  

(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องคการมหาชน) 

“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

“ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานตามความใน  มาตรา  ๓๑  แหงพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ผูบริหารระดับสูง”  หมายความวา  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ที่ปรึกษาที่มีสัญญาจาง  

และผูอํานวยการฝาย  หรือผูที่มีตําแหนงเทียบเทา   
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“ผูบริหารระดับกลาง”  หมายความวา  ผูอํานวยการกอง  หรือผูที่มีตําแหนงเทียบเทา 

“เจาหนาที่”  หมายความวา  บุคคลที่สถาบันบรรจุ  และแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของสถาบัน 

“ลูกจาง”  หมายความวา  บุคคลที่สถาบันตกลงจางใหปฏิบัติงาน  โดยมีกําหนดระยะเวลาจาง

ตามสัญญาจาง 

“บุคคลภายนอก”  หมายความวา  บุคคลที่ไมไดเปนเจาหนาที่ตามระเบียบวาดวยการบริหาร 

งานบุคคล 

“คาใชจายในการจัดประชุม”  หมายความวา  คาใชจายจากการประชุม  ที่สถาบันจัดขึ้นหรือ

มอบหมายใหหนวยงานอื่นจัดขึ้น 

“คาใชจายในการสัมมนา  ฝกอบรม”  หมายความวา  คาใชจายจากการจัดการประชุม  สัมมนา

ฝกอบรมท่ีสถาบันจัดขึ้น  หรือมอบหมายใหบุคคล  นิติบุคคลอื่น  จัดขึ้น  รวมถึงคาใชจายดูงานในการจัด

ฝกอบรม  และคาลงทะเบียนฝกอบรมกับหนวยงานอื่น 

“คาเล้ียงรับรอง”  หมายความวา  คาอาหารและคาเครื่องดื่ม  คาใชจายอื่นในการเล้ียงรับรอง  

เชน  คาบริการ  คาตอบแทนการใหบริการ  (ทิป)  เงินรางวัลพิเศษ  คาของขวัญ  ของที่ระลึก  และ

คาใชจายอื่น ๆ  ซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง 

“เบี้ยประชุม”  หมายความวา  คาตอบแทนที่จายใหคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ  เลขานุการและผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ 

“คาตอบแทน”  หมายความวา  คาตอบแทนที่จายใหคณะทํางาน  หรือบุคคลภายนอกตามที่กําหนด 

ในระเบียบนี ้

“คาใชจายในการเดินทาง”  หมายความวา  คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะ   

คาเล้ียงรับรองและคาใชจายอื่น ๆ   

“คาพาหนะ”  หมายความรวมถึง  คาเชาพาหนะดวย 

“คาใชจาย”  หมายความวา  คาใชจายในการบริหารงานของสถาบันที่เบิกจายจากงบประมาณ

รายจายของสถาบันในลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค  หรืองบรายจายใด 

ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน 
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หมวด  ๑ 

คาใชจายในการจัดประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม 
 

 

ขอ ๔ การเบิกจายคาอาหารวางและเครือ่งดืม่สําหรับการจัดประชุม  ใหเบิกจายโดยประหยัด  ดังนี้ 

(๑) การประชุมในสถาบัน  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง  แตไมเกินคนละ  ๕๐  บาท  ตอครั้ง 

(๒) การประชุมนอกสถาบนั  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง  แตไมเกินคนละ  ๑๕๐  บาท  ตอครั้ง

ทั้งนี้  ในกรณีที่มีการประชุมตอเนื่องในเวลากอนเที่ยงและหลังเท่ียง  ใหถือเปนการประชุมสองครั้ง 

ขอ ๕ การเบิกจายคาอาหารและเครื่องดื่มสําหรบัการจัดประชุม  ใหเบิกจายไดตามหลักเกณฑ  

ดังนี้ 

(๑) การประชุมในสถาบัน  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงและโดยประหยัด  แตไมเกินคนละ   

๓๐๐  บาท  ตอมื้อ 

(๒) การประชุมนอกสถาบัน  ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงและโดยประหยัด  แตไมเกินคนละ  

๕๐๐  บาท  ตอมื้อ 

ขอ ๖ การเบิกจายคาตอบแทนใหแกบุคคลภายนอก  ซึ่งมีคําส่ังแตงตั้ง  หรือมีหนังสือ 

เชิญมาประชุม  และเขารวมประชุม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(๑) การเขารวมประชุมคณะทํางาน  ใหเบิกจายคาตอบแทนไดตามอัตราบัญชีแนบทาย

หมายเลข  ๑  เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(๒) การประชุมอื่นนอกจาก  (๑)  และไมไดเปนการอบรม  ใหเบิกจายคาตอบแทนไดคนละ 

ไมเกิน  ๕๐๐  บาท  ตอการประชุมหนึ่งครั้ง 

ขอ ๗ หากมีความจําเปนตองเชิญบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหความเห็น

หรือคําปรึกษา  หรือรวมพิจารณาซึ่งบุคคลภายนอกนั้นมิไดเปนคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   

หรือคณะทํางานในคณะนั้น  ใหผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาจายคาตอบแทนตามความจําเปน

และเหมาะสมไมเกินอัตราที่จายใหแกกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือคณะทํางานชุดที่เขารวมประชุม   

และกรณีทีป่ระธานกรรมการ  กรรมการ  ผูอํานวยการ  ผูบริหารระดบัสูง  หรือสถาบัน  เชิญมาเพ่ือขอความเห็น

หรือคําปรึกษาเปนครั้งคราว  ใหจายคาตอบแทนตามความจําเปนและเหมาะสมไมเกินครั้งละ  ๓,๐๐๐  บาท 
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ขอ ๘ การเบิกจายคาตอบแทนตามขอ  ๖  และ  ขอ  ๗  หากมีความจําเปนตองเบิกจาย 

เกินกวาอัตราที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการ 

ขอ ๙ การเบิกจายคาใชจายในการประชุมสัมมนา  ฝกอบรม  ที่สถาบันจัดขึ้น  หรือมอบหมาย

ใหบุคคล  นิติบุคคลอื่น  จัดขึ้น  ใหผูอํานวยการหรือผูท่ีผูอํานวยการมอบหมาย  ใชดุลยพินิจเบิกจายได

เทาที่จายจริงโดยคํานึงถึงความจําเปน  เหมาะสม  และโดยประหยัด  เพ่ือประโยชนของสถาบัน  ยกเวน

คาสมนาคุณ  วิทยากร  คาอาหาร  คาเชาท่ีพัก  และคาพาหนะ  ใหเบิกจายตามหลักเกณฑ  และอัตรา 

ที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หากจําเปนตองเบิกจายเกินจากท่ีกําหนดไวในระเบียบใหเปนดุลยพินิจ 

ของผูอํานวยการพิจารณาตามความเหมาะสมและโดยประหยัด  เพ่ือประโยชนของสถาบัน 

การเบิกจายคาใชจายในการประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ใหถือวารายการคาใชจายดังกลาวไดรับ

อนุมัติการจัดหาตามระเบียบสถาบันวาดวยการพัสดุแลว 

ขอ ๑๐ การเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรในการประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ตามระเบียบนี้  

วิทยากรตองไมเปนผูปฏิบัติงาน  โดยใหเบิกจายไดตามหลักเกณฑและอัตรา  ดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑการเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร  ตามลักษณะการจัดประชุม  สัมมนาฝกอบรม  

ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ชั่วโมงการประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ที่มีลักษณะเปนการบรรยาย  ใหเบิกจาย 

คาสมนาคุณวิทยากรไมเกิน  ๒  คน 

 (ข)  ชั่วโมงการประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ท่ีมีลักษณะเปนการอภิปรายเปนคณะ 

หรือสัมมนา  ใหเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกิน  ๕  คน  โดยรวมถึงผูดําเนินการอภิปราย 

หรือสัมมนาดวย 

 (ค)  ช่ัวโมงการประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ที่มีลักษณะเปนการแบงกลุม  ฝกภาคปฏิบัติ  

แบงกลุมอภิปรายหรือแบงกลุมทํากิจกรรม  ซึ่งจําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุม  ใหเบิกจายคาสมนาคุณ

วิทยากรไดไมเกินกลุมละ  ๒  คน 

 (ง)  ชั่วโมงการประชุม  สัมมนา  ฝกอบรมใดท่ีมีวทิยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวดังกลาว

ขางตน  ใหเฉล่ียจายเงินสมนาคุณภายในจํานวนเงินที่เบิกจายได 
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 (จ)  ใหเบิกจายคาสมนาคุณไดเฉพาะชั่วโมงท่ีทาํหนาที่วทิยากร  เศษของชั่วโมงตัง้แต  ๓๐  นาที

ขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งชั่วโมง  ถาไมถึง  ๓๐  นาที  ใหนับเปนครึ่งชั่วโมงและใหจายคาสมนาคุณไดไมเกิน 

กึ่งหนึ่งของคาสมนาคุณหนึ่งชั่วโมง 

(๒) อัตราคาสมนาคุณวิทยากรที่เปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของสวนราชการ  

หนวยงานอิสระ  ตามรัฐธรรมนูญ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  และ

หนวยงานของรัฐใหเบิกจายในอัตรา  ดังนี้ 

 (ก)  การประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ที่ผูเขาประชุมมากกวากึ่งหนึ่งเปนผูบริหารระดับกลาง

ลงมา  บุคคลทั่วไป  หรือขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ตําแหนงประเภท  วิชาการ

ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับชํานาญการ  และระดับปฏิบัติการตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  

ระดับชํานาญงาน  ระดับปฏิบัติงาน  หรือเทียบเทา  เบิกจายไดไมเกินชั่วโมงละ  ๑,๕๐๐  บาท   

 (ข)  การประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ที่ผูเขาประชุมมากกวากึ่งหนึ่งเปนผูบริหารระดับกลาง

ขึ้นไป  หรือขาราชการตั้งแตตําแหนงอํานวยการระดับสูง  ตําแหนงวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ตําแหนง

ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ขึ้นไปหรือเทียบเทา  เบิกจายไดไมเกินชั่วโมงละ  ๒,๐๐๐  บาท   

(๓) อัตราคาสมนาคุณวิทยากรที่มิใชบุคคลตาม  (๒)  ใหเบิกจายไดเพ่ิมอีกไมเกินหนึ่งเทา  ทั้งนี้  

การประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ที่จําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู  ความสามารถเปนพิเศษ  และจะเบิกจาย

คาสมนาคุณวิทยากรสูงกวาอัตราที่กําหนดขางตนใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการ 

ขอ ๑๑ การเบิกคาใชจายในการประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ที่สถาบันจัดใหมีการศึกษา  

ฝกอบรมดูงานในประเทศ  ใหเบิกจายไดตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(๑) คาอาหารในการจัดประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ท่ีสถาบันจัดขึ้นภายในประเทศ  ใหเบิกจายได 

ตามท่ีจายจริงตามบัญชีแนบทายหมายเลข  ๒ 

(๒) คาท่ีพักในการจัดประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ท่ีสถาบันจัดขึ้น  ภายในประเทศ  ใหเบิกคาใชจายได 

เทาที่จายจริงตามอัตราบัญชีแนบทายหมายเลข  ๓   

(๓) คาพาหนะใหเบิกคาใชจายไดเทาท่ีจายจริง  เฉพาะในสวนท่ีสถาบันมิไดจัดให  เวนแตกรณี

ที่ไมสามารถรวมเดินทางไปไดตามกําหนด  เนื่องจากติดภารกิจของสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของ

ผูอํานวยการ  และใหเบิกจายไดตามสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๑๒ การเบิกคาใชจายในการประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด   

ใหเบิกจายไดตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(๑) ใหผูเขารวมประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  มีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางได  สําหรับกรณี

คาท่ีพัก  พาหนะ  ใหเบิกจายตามที่เปนจริงเฉพาะในสวนที่ผูจัดการประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  มิไดจัดให 

(๒) คาใชจายที่เปนคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม  หรือคาใชจายทํานองเดียวกันท่ีเรียกชื่อ 

อยางอ่ืน  สําหรับผูเขารวมประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ใหเบิกจายเทาที่จายจริง  ในอัตราท่ีผูจัดการ

ประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  เรียกเก็บ 

หมวด  ๒ 

คาใชจายในการจัดประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ศึกษาดงูาน  และการเขารวมประชมุในตางประเทศ 
 

 

ขอ ๑๓ การเบิกคาใชจายในการจัดประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ศึกษาดูงาน  หรือเขารวม

ประชุมในตางประเทศ  หรือการเดินทางตางประเทศ  ใหใชหลักเกณฑและอัตราท่ีกระทรวงการคลัง

กําหนด  และใหเบิกจายคาเล้ียงรับรองไดตามความจําเปนและเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน

เปนหลัก   

หมวด  ๓ 

คาใชจายในการเดินทางในประเทศ 
 

 

ขอ ๑๔ ผูอํานวยการ  ผูปฏิบัติงาน  หรือลูกจาง  ท่ีไดรับอนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือ

ไปประชุมในประเทศ  ใหเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไดตามหลักเกณฑ  และอัตราท่ีกําหนดไว 

ในระเบียบนี ้

ขอ ๑๕ คาเบี้ยเล้ียงใหเบิกจายในลักษณะเหมาจาย  โดยนับวันตามวนัปฏิทิน  กรณีปฏิบัติงาน

เกิน  ๑๒  ชั่วโมง  ใหนับเปน  ๑  วัน  ดังนี้ 

(๑) ผูบริหารระดับสูง  หรือตําแหนงเทียบเทา  เบิกจายไดวันละ  ๖๘๐  บาท 

(๒) ผูบริหารระดับกลาง  หรือตําแหนงเทียบเทา  เบิกจายไดวันละ  ๕๘๐  บาท 

(๓) เจาหนาที่  หรือลูกจาง  เบิกจายไดวันละ  ๔๘๐  บาท 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การเบิกคาเบี้ยเล้ียงใหเบิกไดในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถาบัน  หรือไปประชุมนอกท่ีตั้ง

ของสถาบันที่ตนปฏิบัติงานอยู  และหากเบิกคาเบี้ยเล้ียงแลวไมมีสิทธิเบิกคาลวงเวลาหรือคาอาหาร 

ทําการนอกเวลาอีก 

ขอ ๑๖ คาพาหนะเดินทางใหเบิกจายไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีเดินทางโดยพาหนะประจําทาง  หรือพาหนะรับจาง  ใหเบิกจายคาพาหนะไดเทาที่จายจริง

และโดยประหยัด  กรณีท่ีมีความจําเปนตองใชพาหนะรับจางเดินทางขามจังหวัดอื่นที่ไมมีเขตติดตอกับ

กรุงเทพมหานคร  ใหระบุเหตุผลความจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจายดวย  ท้ังนี้  การเบิกจาย

คาพาหนะรับจาง  ใหถือวารายการคาใชจายดังกลาวไดรับอนุมัติการจัดหาตามระเบียบวาดวยการพัสดุแลว 

(๒) กรณีโดยสารเครื่องบิน  ใหเบิกจายคาโดยสารเครื่องบินไดตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (ก)  ผูอํานวยการ  เบิกจายไดเทาที่จายจริงในชั้นหนึ่ง 

 (ข)  ผูบริหารระดับสูง  ในตําแหนงอื่นที่มิใชผูอํานวยการ  เบิกจายในชั้นธุรกิจ  เวนแต 

มีเหตุผลความจําเปน  ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง  และใหระบุเหตุผลความจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณา

อนุมัติเบิกจายดวย 

 (ค)  ผูบริหารระดับกลาง  เบิกจายในชั้นประหยัด  เวนแตมีเหตุผลความจําเปน  ใหเบิกจาย

ไดเทาท่ีจายจริง  และใหระบุเหตุผลความจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจายดวย 

 (ง)  ผูปฏิบัติงาน  เพ่ือประหยัดระยะเวลาเดินทางหรือเดินทางเปนคณะ  หรือถามีความจําเปน 

ตองเดินทางโดยเครื่องบินใหเบิกจายในชั้นประหยัด  ทั้งนี้  การเดินทางโดยสายการบิน  ใหเดินทางโดย

ประหยัด  ระยะทางที่ส้ัน  และเหมาะสมกับการเดินทาง 

ขอ ๑๗ คาพาหนะเดินทาง  กรณีใชรถสวนตัว  หรือรถประจําตําแหนง  ใหเบิกจายเงินชดเชย

คาเชื้อเพลิง  และคาผานทางพิเศษ  ดังนี้ 

(๑) รถยนตสวนตัว  ใหเบิกจายเงินชดเชยคาเชื้อเพลิงในอัตรา  ๕  บาท  ตอกิโลเมตร 

(๒) รถจักรยานยนต  ใหเบิกจายเงินชดเชยคาเชื้อเพลิงในอัตรา  ๓  บาท  ตอกิโลเมตร 

(๓) คาผานทางพิเศษใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงและโดยประหยัด 

ขอ ๑๘ คาท่ีพัก  ใหเบิกจายได  ดังนี้ 

(๑) ผูอํานวยการ  เบิกจายไดเทาที่จายจริง 

(๒) ผูบริหารระดับสูง  หรือตําแหนงเทียบเทา  เบิกจายไดเทาที่จายจริง  แตไมเกินคืนละ  

๔,๐๐๐  บาท  หรือเบิกจายในลักษณะเหมาจายคืนละไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓)  ผูบริหารระดับกลาง  หรือตําแหนงเทียบเทา  เบิกจายไดเทาที่จายจริง  แตไมเกินคืนละ  

๓,๐๐๐  บาท  หรือเบิกจายในลักษณะเหมาจายคืนละไมเกิน  ๑,๕๐๐  บาท 

(๔)  ผูปฏิบัติงานใหพักหองคู  เวนแตกรณีเดินทางคนเดียวหรือกรณีจําเปนตองพักหองเดี่ยว   

ใหระบุเหตุผลความจําเปนเพ่ือประกอบการเบิกจาย  ทั้งนี้  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง  แตไมเกินคืนละ  

๒,๕๐๐  บาท  ตอคน  หรือเบิกจายในลักษณะเหมาจายคืนละไมเกิน  ๑,๒๐๐  บาท  ตอคน 

ขอ ๑๙ การเบิกจายคาใชจายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือเดินทางไปเพ่ือการประชุม

ในประเทศ  ใหเบิกจายไดตามที่จายจริงและโดยประหยัด  เพ่ือประโยชนแกกิจการของสถาบัน 

การเบิกจายคาใชจายตามวรรคหนึ่ง  ใหแนบใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นเพ่ือประกอบการขอ

อนุมัติเบิกจายดวย 

ขอ ๒๐ การเดินทางไปปฏิบัติงานหรือเดินทางไปเพ่ือการประชุมในประเทศของผูปฏิบัติงาน 

ในลักษณะเปนหมูคณะ  ใหผูมีตําแหนงอาวุโสสูงสุด  หรือผูท่ีสถาบันมอบหมายเปนหัวหนาคณะเดินทาง  

มีหนาที่กํากับดูแลการเดินทาง  และการพักแรมของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในลักษณะเดียวกัน 

อยางเหมาะสม 

ขอ ๒๑ การเบิกคาใชจายในการเดินทางใหบุคคลภายนอกท่ีไดรับอนุมัติใหเดินทางตามคําส่ัง

ของสถาบันใหเขารวม  มีสิทธิเบิกคาใชจายเดินทางไดตามอัตราคาใชจายในการเดินทางของผูบริหาร   

หรือเจาหนาที่  หรือลูกจาง  ทั้งนี้  ใหผูอํานวยการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติการเทียบตําแหนง

ของบุคคลภายนอกนั้น ๆ   

ขอ ๒๒ การเดินทางใหเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูอํานวยการ

หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  ทั้งนี้การเดินทางของผูอํานวยการ  ใหเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติตอประธานกรรมการ 

หมวด  ๔ 

คาเล้ียงรบัรอง 
 

 

ขอ ๒๓ การเบิกจายคาเล้ียงรับรองผูแทนของสวนราชการ  หรือหนวยงาน  หรือองคกรอื่น

ที่มาเย่ียมชมกิจการของสถาบนั  หรือเปนแขกผูมีเกยีรติของประธานกรรมการ  หรือคณะกรรมการสถาบัน  

หรือผูอํานวยการใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง  และโดยประหยัด  แตไมเกินคนละ  ๕,๐๐๐  บาท  ตอมื้อ 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๒๔ การเบิกจายคาเล้ียงรับรองซึ่งเปนชาวตางประเทศที่มาเย่ียมชมสถาบัน  หรือเปนแขก

ผูมีเกียรติของประธานกรรมการ  หรือคณะกรรมการสถาบัน  หรือผูอํานวยการ  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง  

ไดตามความจําเปน  เหมาะสม  และประหยัด 

ขอ ๒๕ การเบิกจายคาเล้ียงรับรองผูเกี่ยวของกับการดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน   

ซึ่งประธานกรรมการ  หรือคณะกรรมการ  หรือผูอํานวยการ  หรือผูบริหารระดับสูง  ของสถาบัน 

จะตองเล้ียงรับรองใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงและโดยประหยัด  แตไมเกินคนละ  ๕,๐๐๐  บาท  ตอมื้อ 

หมวด  ๕ 

คาใชโทรศัพทเคล่ือนที ่
 

 

ขอ ๒๖ ใหผูปฏิบัติงานที่มีสิทธิใชโทรศัพทเคล่ือนที่  เพ่ือการปฏิบัติงานของสถาบันโดยที่

สถาบันจะเปนผูออกคาใชจายใหไมเกินวงเงินที่กําหนดไว  ดังนี้ 

(๑) ผูบริหารระดับสูง  เบิกจายไดตามที่จายจรงิ  ไดไมเกินอัตราคนละ  ๔,๐๐๐  บาท  ตอรอบเดือน 

(๒) ผูบริหารระดับกลาง  หรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป  เบิกจายไดเทาท่ีจายจริง  ไดไมเกิน

อัตราคนละ  ๓,๐๐๐  บาท  ตอรอบเดือน 

(๓) ผูปฏิบัติงานที่มีความจําเปนตองใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ

หรือผูท่ีผูอํานวยการมอบหมายแลว  ใหเบิกจายตามท่ีจายจริง  ไดไมเกินอัตราคนละ  ๑,๐๐๐  บาท   

ตอรอบเดือน 

หมวด  ๖ 

คาใชจายอื่น 
 

 

ขอ ๒๗ คาใชจายดังตอไปนี้  ใหสถาบันเบิกจายเงินไดตามที่จายจริง  หรือตามที่กําหนดในกฎหมาย  

สัญญา  สัญญาอนุญาโตตุลาการ  คําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ  คําส่ัง  หรือคําพิพากษาของศาล  แลวแตกรณี 

(๑) การดําเนินการตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ  อาทิเชน  คาปวยการอนุญาโตตุลาการ 

(๒) การดําเนินคดี  เชน  คาธรรมเนียม  คาทนายความ  คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง  คาท่ีพักพยาน  

คาเสียหาย  ดอกเบี้ย  คาการบังคับคดี  คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดี  เปนตน 



หนา   ๑๗ 
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สําหรับการเบิกจาย  คาทนายความ  ในสวนที่สถาบันจางใหถือวารายการคาใชจายดังกลาวไดรับ

อนุมัติการจัดหาตามระเบียบสถาบันวาดวยพัสดุแลว 

ขอ ๒๘ คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ ผู เสียหายย่ืนคําขอใหสถาบันชดใชกรณีที่

ผูปฏิบัติงานไดกระทําละเมิดตอผูเสียหายในการปฏิบัติหนาท่ี  ใหผูอํานวยการเบิกจายเงินตามระยะเวลา

และอัตราท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

ขอ ๒๙ การเบิกจายเงินคาใชจายตามขอ  ๒๗  และขอ  ๒๘  ใหผูอํานวยการเบิกจายเงินให

โดยพลัน  แตทั้งนี้ตองไมเกินกวาสามสิบวันนับแตวันที่กําหนดในสัญญาไดรับแจงคําชี้ขาด  คําส่ัง   

หรือคําพิพากษาถึงที่สุด  หรือระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  แลวแตกรณี  เวนแตในกรณีที่มีเหตุ

จําเปนอันสมควรที่ไมอาจเบิกจายเงินตามกําหนดเวลาดังกลาว  ใหเบิกจายเงินใหแลวเสร็จส้ินภายใน

สามสิบวัน  นับแตวันท่ีอาจเบิกจายได 

ขอ ๓๐ คาใชจายการเชาอาคารและที่ดิน  รวมคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  ใหผูอํานวยการ

เบิกจายเทาที่จายจริงตามความเหมาะสม  และประหยัด 

ขอ ๓๑ คาใชจายการดําเนินงานตามภารกิจปกติ  หรือตามนโยบายดังตอไปนี้  ใหผูอํานวยการ

ใชดุลยพินิจเบิกจายเงินไดตามความจําเปน  เหมาะสม  เทาท่ีจายจริง  โดยถือประโยชนของสถาบันเปนหลัก 

(๑) การจางเอกชนดําเนินงานของสถาบัน 

(๒) คาวัสดุเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  หรือเพ่ือประโยชนแกสถาบัน 

(๓) การเผยแพร  และประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่  หรือตามนโยบายของสถาบัน 

(๔) คาสาธารณูปโภค  เชน  คาน้ําประปา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  คาชําระฝากสงทางไปรษณีย

ของสถาบัน  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต 

(๕) คาใชจายในการจัดงาน  เชน  จัดงานวันสถาปนาสถาบัน  จัดแถลงขาว  การทําบุญ

ประจําป  จัดงานตาง ๆ 

(๖) คาตอบแทนลามในการแปลภาษาทองถิ่น  ภาษาตางประเทศ  หรือภาษามือสําหรับ 

การปฏิบัติงานในหนาที่  หรือตามนโยบายของทางราชการ 

(๗) คาโล  ของรางวัล  ของขวัญ  ของที่ระลึก  มอบใหแกผู เ ย่ียมชมสถาบัน  หรือผู ท่ี 

ใหความชวยเหลือสถาบัน  หรือในวาระตาง ๆ  หรือประกาศเกียรติคุณผูที่ไดรับการยกยองจากสถาบัน 
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(๘) คาซอมแซมทรัพยสินของสถาบัน  ท่ีไดรับความเสียหายซึ่งมิไดเกิดจากการเส่ือมสภาพ 

หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  ทั้งนี้  เมื่อสถาบันจายคาใชจายดังกลาวแลวใหดําเนินการหาผูรับผิด

ทางละเมิดตามกฎหมาย  วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

(๙) คาของที่ระลึกมอบใหชาวตางประเทศ  กรณีเดินทางไปตางประเทศชั่วคราว  หรือกรณีท่ี

ชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย 

 (๑๐) คาใชจายเกี่ยวกับศพผูปฏิบัติงาน  และลูกจาง  ซึ่งถึงแกความตายในระหวางเดินทางไป

ปฏิบัติงาน 

 (๑๑) คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน  เชน  คาธรรมเนียมการเปล่ียนตั๋วหรือ

ยกเลิกการเดินทาง  คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง  คาธรรมเนียมการขอวีซา  เปนตน 

 (๑๒) คาใชจายอื่น ๆ  เชน  คาพวงมาลาตนไม  ดอกไม  คาเครื่องดื่มและอาหารรับรองแขก  เปนตน 

 (๑๓) คาบอกรับสมาชิกกับกลุม  หรือหนวยงาน  หรือนิติบุคคล  ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสถาบัน 

ขอ ๓๒ คาใชจายอื่นใดที่ไมไดกาํหนดไวในระเบียบนี ้ ใหสถาบันเบิกจายเงินตามความเปนจริง  

เหมาะสม  โดยประหยัด  และถือประโยชนของสถาบันเปนหลัก  โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการ 

หมวด  ๗ 

การเบิกจายเงิน 
 

 

ขอ ๓๓ แบบรายงานการเดินทางเพ่ือขอเบิกคาใชจายในการเดินทาง  และเอกสารประกอบ 

ที่ใชในการเบิกจายเงิน  ใหเปนไปตามที่สถาบันกําหนด 

ขอ ๓๔ การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง  ผูเดินทางจะใชใบเสร็จรับเงิน  หรือใบแจงรายการ

ของโรงแรม  หรือท่ีพักแรมท่ีมีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว  โดยเจาหนาท่ี 

รับเงินของโรงแรม  หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาท่ีพักเรียบรอยแลว  หรือท่ีพัก

แรมลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ป  จํานวนเงินท่ีไดรับ  เพ่ือเปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

ขอ ๓๕ การเบิกคาเชาท่ีพักในอัตราหองพักคูที่ผูเดินทางใชสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง 

อยูตางสังกัดกัน  แตตองใชใบเสร็จรับเงิน  หรือใบแจงรายการของโรงแรม  หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน 

ใหผูเดินทางฝายหนึ่งใชตนฉบับ  อีกฝายหนึ่งใชสําเนาภาพถายที่ผูนั้นรับรองสําเนาถูกตอง  โดยใหมีบันทึก
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แนบทายระบุวารายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเปนผูเบิกฝายเดียว  และรายการใดท้ังคูจะเปนผูเบิก 

ฝายละเปนจํานวนเทาใด  ทั้งตนฉบับและฉบับสําเนาภาพถาย  และลงลายมือชื่อของผูเดินทางทั้งคู 

ในแตละฉบับ 

ขอ ๓๖ การเบิกคาเชาที่พักกรณีที่เจาภาพผูจัดประชุมเปนผูเรียกเก็บคาเชาที่พักจากผูเดินทาง

โดยตรง  ใหผูเดินทางใชใบเสร็จรับเงิน  หรือใบแจงรายการที่เจาภาพผูจัดประชุมไดเรียกเก็บคาเชาที่พัก

เปนหลักฐานเพ่ือขอเบิกคาเชาท่ีพักก็ได 

ขอ ๓๗ การเบิกจายเงิน  และหลักฐานการจายซึ่งมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติ

ตามท่ีสถาบันกําหนด 

ขอ ๓๘ ใหผูอํานวยการกํากับดูแลการเบิกจายเงินคาใชจายตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามที่

กําหนดไว  ในกรณีท่ีการเบิกจายคาใชจายใดไมเปนไปตามระเบียบนี ้ อันเปนเหตใุหทางสถาบันไดรบัความ

เสียหาย  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

โดยเร็ว 

ขอ ๓๙ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย 

การปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งมีอํานาจกําหนดการปฏิบัติ  หรือยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ทั้งนี้   

หากมีการยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหผูอํานวยการรายงานการยกเวนการปฏิบัติดังกลาว 

ตอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  นับแตวันที่มีการยกเวนการปฏิบัติดังกลาว 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลโท  ชาญชัย  ภูทอง 

ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ิน 

 



บัญชีหมายเลข ๑ 

 

อัตราคาตอบแทน 

ของคณะทํางาน เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

 

(บาท : คน : ครั้ง) 

ประเภท อัตราไมเกิน 

- ประธานคณะทํางาน 

- คณะทํางาน 

- เลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

- บุคคลภายนอก 

๑,๐๐๐ 

๘๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

หมายเหตุ : อัตราเบ้ียประชุมใหไดรับเฉพาะในครั้งท่ีเขารวมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีหมายเลข ๒ 

 

คาอาหารในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม 

        ( บาท : วัน : คน) 

จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบทุกม้ือ 

 

 

ไมเกิน ๒,๕๐๐ 

 

 

ไมเกิน ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีหมายเลข ๓ 

 

คาเชาท่ีพักในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม 

( บาท : วัน : คน )       

ระดับ คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู 

๑. ผูปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอก  

 

๒. ผูบริหารระดบักลาง 

 

๓. ผูบริหารระดบัสูง 

 

ไมเกิน ๓,๐๐๐ 

 

ไมเกิน ๔,๐๐๐ 

 

ไมเกิน ๕,๐๐๐ 

ไมเกิน ๒,๐๐๐ 

 

ไมเกิน ๒,๕๐๐ 

 

ไมเกิน ๓,๐๐๐ 

 

หมายเหตุ : -   คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองท่ีสถานท่ีพักแรม

เรียกเก็บกรณีท่ีผูเชาเขาพักเพียงคนเดียว 

 -   คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักท่ีสถานท่ีพักแรมเรียกเก็บกรณีท่ี 

ผูเชาเขาพักรวมกันต้ังแตสองคนขึ้นไป 

 -   การจัดใหพักคนเดียว หรือคู ขึ้นอยูกบัความจําเปนและเหมาะสมอยูในดุลพินจิของสถาบัน 

  

  


