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1. ค่าตอบแทน 

ค่าเช่าบ้าน 
1.1  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน ส าหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการ

ธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และข้าราชการรัฐสภา 
  

    หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง เงินเดือน 
ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกินเดือนละ 
ประเภทบริหาร 

ระดับต้น 
ตั้งแต่  24,400  แต่ไม่ถึง 34,270 5,000 
ตั้งแต่  34,270 ข้ึนไป 6,000 

ระดับสูง - 6,000 
ประเภทอ านวยการ 

 
ระดับต้น 

 

ตั้งแต่  19,860  แต่ไม่ถึง  27,887 4,000 
ตั้งแต่  27,887  แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 
ตั้งแต่  34,270  ข้ึนไป 6,000 

ระดับสูง 
ตั้งแต่  24,400  แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 
ตั้งแต่  34,270  ข้ึนไป 6,000 

ประเภทวิชาการ 

 
ระดับปฏิบัติการ 

 

ตั้งแต่  7,140    แต่ไม่ถึง  15,065 2,500 
ตั้งแต่  15,065    แต่ไม่ถึง  18,480 3,000 
ตั้งแต่  18,480  ข้ึนไป 4,000 

 
ระดับช านาญการ 

 

ตั้งแต่  13,160  แตไ่ม่ถึง  17,721 3,000 
ตั้งแต่  17,721  แต่ไม่ถึง  25,470 4,000 
ตั้งแต่  25,470  แต่ไม่ถึง  34,680 5,000 
ตั้งแต่  34,680  ข้ึนไป 6,000 

ระดับช านาญการพิเศษ 
ตั้งแต่  19,860  แต่ไม่ถึง  27,887 4,000 
ตั้งแต่  27,887  แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 
ตั้งแต่  34,270  ข้ึนไป 6,000 

ระดับเช่ียวชาญ 
ตั้งแต่  24,400  แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 
ตั้งแต่  34,270  ข้ึนไป 6,000 

ระดับทรงคุณวุฒิ - 6,000 
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หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง เงินเดือน 
ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกินเดือนละ 

ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่   4,870   แต่ไม่ถงึ  15,065 2,500 

ตั้งแต่ 15,065   ข้ึนไป 3,000 

ระดับช านาญงาน 
ตั้งแต่ 10,190   แต่ไม่ถึง  14,410 2,500 

ตั้งแต่ 14,410   แต่ไม่ถึง  18,480 3,000 
ตั้งแต่ 18,480   ข้ึนไป 4,000 

ระดับอาวุโส 

ตั้งแต่ 15,410  แต่ไม่ถึง  27,887 4,000 

ตั้งแต่ 27,887  แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 

ตั้งแต่ 34,270  ข้ึนไป 6,000 

ระดับทักษะพิเศษ - 6,000 
 
 
1.2  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการตุลาการ 

    หน่วย : บาท 
ต าแหน่ง ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ 

ผู้ช่วยผู้พิพากษา 3,000 

ผู้พิพากษาประจ าศาล 4,000 

ผู้พิพากษาศาลช้ันต้นที่ได้รับเงินเดือนข้ัน 2 5,000 

ผู้พิพากษาศาลช้ันต้นที่ได้รับเงินเดือนช้ัน 3 ถึง
ต าแหน่งประธานศาลฎีกา 

6,000 
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1.3  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการอัยการ 

หน่วย : บาท 
ต าแหน่ง ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ 

อัยการผู้ช่วย 3,000 
อัยการจังหวัดผู้ช่วยถึงต าแหน่งอัยการประจ ากอง 4,000 

รองอัยการจังหวัดถึงต าแหน่ง 
อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 

5,000 

อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
ถึงต าแหน่งอัยการสูงสุด 

6,000 

 
 

1.4  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการต ารวจ 
                                                                                                                  หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ไม่เกินเดือนละ 
ระดับ พ. 2 และ ป. 1 - 2,500 

ระดับ ป. 2 
ข้ันที่  1 - 6.5 2,500 
ข้ันที่  7   ข้ึนไป 3,000 

ระดับ ป. 3 
ข้ันที่  1 – 6.5 2,500 
ข้ันที่  7 – 15.5 3,000 
ข้ันที่  16  ข้ึนไป 4,000 

ระดับ ส. 1 
ข้ันที่  1 - 15.5 2,500 
ข้ันที่  16 - 23 3,000 
ข้ันที่  23.5  ข้ึนไป 4,000 

ระดับ ส. 2 
ข้ันที่  1 - 7.5 3,000 
ข้ันที่  8 - 18.5 4,000 
ข้ันที่  19  ข้ึนไป 5,000 

ระดับ ส. 3 

ข้ันที่  1 - 3 3,000 
ข้ันที่  3.5 - 13 4,000 
ข้ันที่  13.5 - 19 5,000 
ข้ันที่  19.5  ข้ึนไป 6,000 
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หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ไม่เกินเดือนละ 

ระดับ ส. 4 
ข้ันที่  1 - 7.5 4,000 
ข้ันที่  8 - 12.5 5,000 
ข้ันที่  13  ข้ึนไป 6,000 

ระดับ ส. 5 
ข้ันที่  1 - 8 5,000 
ข้ันที่  8.5  ข้ึนไป 6,000 

ระดับ ส. 6 ข้ึนไป - 6,000 
 
 

1.5  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการทหาร 
                                                                                                              หน่วย : บาท    

ต าแหน่ง ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ไม่เกินเดือนละ 

ระดับ พ. 2 และ ป. 1 - 2,500 

ระดับ ป. 2 
ข้ันที่  1 - 6.5 2,500 

ข้ันที่  7   ข้ึนไป 3,000 

ระดับ ป. 3 

ข้ันที่  1 - 6.5 2,500 

ข้ันที่  7 - 15.5 3,000 

ข้ันที่  16  ข้ึนไป 4,000 

ระดับ น. 1 

ข้ันที่  1 - 15.5 2,500 

ข้ันที่  16 - 23 3,000 

ข้ันที่  23.5  ข้ึนไป 4,000 

ระดับ น. 2 

ข้ันที่  1 - 7.5 3,000 

ข้ันที่  8 - 18.5 4,000 

ข้ันที่  19  ข้ึนไป 5,000 

ระดับ น. 3 

ข้ันที่  1 - 3 3,000 

ข้ันที่  3.5 - 13 4,000 

ข้ันที่  13.5 - 19 5,000 

ข้ันที่  19.5  ข้ึนไป 6,000 
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หน่วย : บาท    

ต าแหน่ง ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ไม่เกินเดือนละ 

ระดับ น. 4 

ข้ันที่  1 - 7.5 4,000 

ข้ันที่  8 - 12.5 5,000 

ข้ันที่  13  ข้ึนไป 6,000 

ระดับ น. 5 
ข้ันที่  1 - 8 5,000 

ข้ันที่  8.5  ข้ึนไป 6,000 

ระดับ น. 6 ข้ึนไป - 6,000 
 

 
   1.6  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                                                                              หน่วย : บาท 
ต าแหน่ง ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ไม่เกินเดือนละ 

อันดับ ครูผู้ช่วย 

ข้ันที่  1 - 8.5 2,500 

ข้ันที่  9 - 12.5 3,000 

ข้ันที่  13  ข้ึนไป 4,000 

อันดับ คศ. 1 

ข้ันที่  1 - 1.5 2,500 

ข้ันที่  2 - 6.5 3,000 

ข้ันที่  7 - 21.5 4,000 

อันดับ คศ. 2 

ข้ันที่  1 - 11.5 4,000 

ข้ันที่  12 - 16.5 5,000 

ข้ันที่  17  ข้ึนไป 6,000 

อันดับ คศ. 3 

ข้ันที่  1 - 5.5 4,000 

ข้ันที่  6 - 11.5 5,000 

ข้ันที่  12  ข้ึนไป 6,000 

อันดับ คศ. 4 
ข้ันที่  1 - 6.5 5,000 

ข้ันที่  7  ข้ึนไป 6,000 

อันดับ คศ. 5 - 6,000 
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   1.7  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

                                                                                                                                        หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ไม่เกินเดือนละ 
ประเภทวิชาการ 

  
อาจารย์ 

  
  

ตั้งแต่  10,190 แต่ไม่ถึง  15,065 2,500 
ตั้งแต่  15,065  แต่ไม่ถึง  17,721 3,000 
ตั้งแต่  17,721  แต่ไม่ถึง  27,887 4,000 
ตั้งแต่  27,887  ข้ึนไป 5,000 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  

ตั้งแต่  19,860  แต่ไม่ถึง  27,887 4,000 
ตั้งแต่  27,887  แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 
ตั้งแต ่ 34,270  ข้ึนไป 6,000 

รองศาสตราจารย์ 
ตั้งแต่  24,400  แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 
ตั้งแต่  34,270  ข้ึนไป 6,000 

ศาสตราจารย์ - 6,000 
ประเภทบริหาร 

 

ผู้อ านวยการกอง             
หรือเทียบเท่า 

ตั้งแต่  19,860  แต่ไม่ถึง  27,887 4,000 
ตั้งแต่  27,887  แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 
ตั้งแต่  34,270  ข้ึนไป 6,000 

ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเท่า 

ตั้งแต่  24,400  แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 
ตั้งแต่  34,270  ข้ึนไป 6,000 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ระดับปฏิบัติการ 
 

ตั้งแต่   7,140  แต่ไม่ถึง  15,065 2,500 
ตัง้แต ่ 15,065  แต่ไม่ถึง  18,480 3,000 
ตั้งแต่  18,480  ข้ึนไป 4,000 

 
ระดับช านาญการ 

 
 

ตั้งแต่  13,721  แต่ไม่ถึง  17,721 3,000 
ตั้งแต่  17,721  แต่ไม่ถึง  25,470 4,000 
ตั้งแต่  25,470  แต่ไม่ถึง  34,680 5,000 
ตั้งแต่  34,680  ข้ึนไป 6,000 

 
ระดับช านาญการพิเศษ 

 

ตั้งแต่  19,860  แต่ไม่ถึง  27,887 4,000 
ตั้งแต่  27,887  แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 
ตั้งแต่  34,270  ข้ึนไป 6,000 
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           หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ไม่เกินเดือนละ 

ระดับเช่ียวชาญ 
ตั้งแต่  24,400  แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 
ตั้งแต่  34,270  ข้ึนไป 6,000 

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ - 6,000 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่  4,870  แต่ไม่ถึง  15,065 2,500 
ตั้งแต่  15,065  ข้ึนไป 3,000 

ระดับช านาญงาน 
ตั้งแต่  10,190  แต่ไม่ถึง  14,410 2,500 
ตั้งแต่  14,410  แต่ไม่ถึง  18,480 3,000 
ตั้งแต่  18,480  ข้ึนไป 4,000 

ระดับช านาญงานพิเศษ 
ตั้งแต่  15,410  แต่ไม่ถึง  27,887 4,000 
ตั้งแต่  27,887  แตไ่ม่ถึง  34,270 5,000 
ตั้งแต่  34,270  ข้ึนไป 6,000 

หมายเหต ุ
 เป็นอัตราตามหลักเกณฑ์ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 
 
 

2.  ค่าใช้สอย 

2.1  ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าเช่าท่ีพัก  และค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 
2.1.1 การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกเบี้ยเลี้ยงในลักษณะเหมาจ่าย  ดังนี ้

   หน่วย :  บาท / วัน / คน 

ข้าราชการ อัตรา 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
ช านาญการพิเศษ ลงมา  ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น  หรือต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 2 ลงมา  หรือผู้ช่วย 
ผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ลงมา  หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก ลงมา  หรือข้าราชการต ารวจ 
ซึ่งมียศพันต ารวจเอก ลงมา 

240 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ข้ึนไป 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง  ต าแหนง่ประเภทบริหาร  หรือต าแหน่งระดับ 9 ข้ึนไป  
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ข้ันต่ า ข้ึนไป  หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 4 ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  
นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป  
หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ข้ึนไป 

270 
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2.1.2 การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกค่าเช่าที่พัก  ดังนี้ 

-  กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 
 

       หน่วย :  บาท / วัน / คน 

ข้าราชการ ห้องพักคนเดียว ห้องพักคู่ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการพิเศษ ลงมา  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น  หรือต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า  หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 2  ลงมา  หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา  
หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ลงมา  
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก ลงมา  
หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ลงมา  ให้เบิกค่าเช่าที่พัก
ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
    ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนข้ึนไป
ต่อหนึ่งห้อง  โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินอัตรา 
ค่าเช่าห้องพักคู่  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน  หรือ 
มีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้  ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

1,500 850 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเช่ียวชาญ  ต าแหน่งประเภทอ านวยการสูง  ต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น หรือต าแหน่งระดับ 9  หรือต าแหน่ง 
ที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ข้ันต่ า  หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 4  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ   
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศ
พันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ  จะเบิกในอัตรา 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 

2,200 1,200 
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   หน่วย :  บาท / วัน / คน 

ข้าราชการ ห้องพักคนเดียว ห้องพักคู่ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง  หรือต าแหน่งระดับ 10 ข้ึนไป  หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า  หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ข้ันสูงข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 5 ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี  พลเรือตรี   
พลอากาศตรี ข้ึนไป  หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี ข้ึนไป จะเบิก 
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
     ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะและผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น
เป็นหัวหน้าคณะและมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็น 
ที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มข้ึนส าหรับ
ห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทน
ในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได ้

2,500 1,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา  ดังนี้ 

   หน่วย :  บาท / วัน / คน 

ข้าราชการ อัตรา 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ  ลงมา  
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น  หรือต าแหน่งระดับ 8 ลงมา  หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า  
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 2 ลงมา  หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ลงมา  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  
นาวาอากาศเอก ลงมา  หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ลงมา 

800 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ข้ึนไป  
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทบริหาร  หรือต าแหน่งระดับ 9 ข้ึนไป  
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ข้ันต่ า ข้ึนไป  หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 4 ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  
นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษข้ึนไป  หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมี
ยศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ข้ึนไป 

1,200 
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2.1.3 ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 
 

 
ค่าโดยสารเครื่องบิน  =  2,500  บาท / เที่ยว / คน 

 
 
 

2.2  ค่าเช่าอาคารและท่ีดิน 
 

       ใช้อัตราค่าเช่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่าให้หัวหน้า 
ส่วนราชการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามอัตรา ดังนี้ 

(1) การเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง ๆ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราตารางเมตรละ 500 บาทต่อเดือน หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น 
ต้องเช่าในอัตราเกินตารางเมตรละ 500 บาทต่อเดือน ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกิน 50,000 
บาทต่อเดือน  

(2) การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน  
 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายตาม (1) หรือ (2)  เกินอัตราที่ก าหนดไว้  ให้หัวหน้า

ส่วนราชการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี ้ อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด  และต้องบันทึก
เหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายในอัตราน้ันไว้ด้วย 
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อัตราไม่เกิน  13  บาท / ตารางเมตร / เดือน 
หรือ อัตราไม่เกิน  12,300  บาท / คน / เดือน 

 

 
   2.3  ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ 

 
 
 
 

 
 หมายเหต ุ
   -  ให้บริการ วันละ 8 ช่ัวโมง  6 วัน / สัปดาห์ 
   -  เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริหารจัดการ  ก าไร  ดอกเบี้ย  ภาษี  และค่าอุปกรณ์                      
              เครื่องมือที่จ าเป็นในการให้บริการแล้ว  
 

 
 

     2.4  ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
 

 
อัตราไม่เกิน  20,500  บาท / คน / เดือน 

 

หมายเหต ุ
- ท างานวันละ  12  ช่ัวโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด 
- เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริหารจัดการ  ก าไร  ดอกเบี้ย  ภาษี   

และค่าอุปกรณ์เครื่องมือประจ ากายส าหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย  
โดยไม่รวมค่าอุปกรณ์พิเศษ 

  
 
 

2.5 อัตราค่าน้ าเย็นระบบปรับอากาศ / ค่าพลังงานความเย็นส าหรับระบบปรับอากาศ 
ของส่วนราชการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 

                                หน่วย : บาท/ตารางเมตร/เดือน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รายการ อัตรา 

1. กรณีเข้าใช้งานเต็มพื้นที่ ไม่เกิน 40 

2. กรณีเข้าใช้งานไม่เต็มพื้นที่ ไม่เกิน 32 
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2.6  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

 
                        หน่วย : บาท / เดือน 

รายการ อัตรา หมายเหต ุ

เครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ-ขยาย   

1.  ปริมาณการถ่ายข้ันต่ า 2,400 แผ่นที่  5,001  ข้ึนไป 
    5,000 แผ่น/เดือน  ค่าบริการแผ่นละ 0.35 บาท 
2.  ปริมาณการถ่ายข้ันต่ า 3,500 แผ่นที่ 10,001  ข้ึนไป 
    10,000 แผ่น/เดือน  ค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท 
3.  ปริมาณการถ่ายข้ันต่ า 5,500 แผ่นที่ 15,001  ข้ึนไป 
    15,000 แผ่น/เดือน  ค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท 
4.  ปริมาณการถ่ายข้ันต่ า 7,000 แผ่นที่ 20,001  ข้ึนไป 
    20,000 แผ่น/เดือน  ค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท 

หมายเหตุ   
- หากหน่วยงานถ่ายเอกสารต่ ากว่า 5,000 แผ่นต่อเดือน ขอให้พิจารณาใช้เครื่องถ่าย

เอกสารร่วมกันเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ 
- กรณีที่เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจ านวนมากกว่า 1 เครื่องข้ึนไป ควรค านึงถึงส่วนลด 

ที่จะได้รับจากผู้ให้บริการ อัตราเฉลี่ยต่อแผ่นควรต่ ากว่าอัตราข้างต้น 
- รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
- ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่าบริการบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ไม่รวม

ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 
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2.7   ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ       

 
  หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าซ่อมบ ารุงและค่าวัสดุยานพาหนะ 

 การซ่อมและการบ ารุงรักษายานพาหนะ  สามารถก าหนดได้ 2 ระดับ คือ 

(1) การซ่อมปกติ  คือ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง         
4 – 6  ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง  60,000 – 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  ยานพาหนะ 
ที่เข้าข่ายการซ่อมบ ารุงปกติ คือ 
 (1.1)  ยานพาหนะที่ส่วนราชการจัดซื้อหามาใหม่และอายุการใช้งานระหว่าง 4 – 6 ปี  หรือ
ระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000 – 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
 (1.2)  ยานพาหนะเดิมที่มีการซ่อมกลางเรียบร้อยแล้ว  และยานพาหนะดังกล่าวมีอายุ  
การใช้งานหลังจากการซ่อมดังกล่าวแล้ว ไม่เกิน 6 ปี หรือใช้งานไม่เกิน 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน   

(2) การซ่อมกลาง  คือ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี  หรือ ระยะทางใช้งาน
ครบ 120,000  กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  ยานพาหนะที่เข้าข่ายการซ่อมบ ารุงระดับนี้ คือ 
 (2.1)  ยานพาหนะใหม่ที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร 
แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
 (2.2)  ยานพาหนะเดิมที่หลังจากท าการซ่อมกลางแล้ว มีอายุการใช้งานหลังจากการซ่อม
ดังกล่าวครบ 6 ป ีหรือ ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน   

การตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าซ่อมบ ารุงรักษาและค่าวัสดุยานพาหนะ  ส่วนราชการต่าง ๆ  
ที่ของบประมาณเพื่อการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ จะต้องมีทะเบียนอายุยานพาหนะ รายการขอซ่อมบ ารุงตามลักษณะ  
โดยประมวลข้อมูลในแต่ละปีว่าจะมีรายการขอซ่อมบ ารุงประเภทใดบ้างจะต้องปรับรายการ และจ านวน
ยานพาหนะให้สอดคล้องกับรายการขอซ่อมบ ารุง 2 ประเภท  ดังกล่าวข้างต้น 

การซ่อมบ ารุงจะก าหนดตามอายุการใช้งานของวัสดุอะไหล่ หรือระยะทางการใช้งานของวัสดุอะไหล่  
ไม่เกี่ยวข้องกับอายุของยานพาหนะ  เมื่อมีการซ่อมบ ารุงหรือเปลี่ยนวัสดุอะไหล่ยานพาหนะตามข้อก าหนดแล้ว  
อายุของวัสดุอะไหล่ที่ได้รับการซ่อมบ ารุงเสร็จแล้ว จะต้องถือว่าเป็นของใหม่ 
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ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 

 
          หน่วย : บาท / คัน / ปี 

ประเภทยานพาหนะ   ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุ 

      และค่าแรงงาน 

  ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ 

     และค่าแรงงาน 

1.  รถยนต์น่ังธรรมดา   

         เครื่องยนต์เบนซิน 
         เครื่องยนต์ดีเซล 

11,900 
11,100 

69,900 
67,200 

2.  รถโดยสารขนาด 10-12 ที่นั่ง 
         เครื่องยนต์เบนซิน 
         เครื่องยนต์ดีเซล 

 
11,700 
11,700 

 
80,700 
81,300 

3.  รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน   

         เครื่องยนต์เบนซิน 
         เครื่องยนต์ดีเซล 

15,200 
12,800 

82,200 
72,700 

4.  รถยนต์บรรทุกขนาด 
     ไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ   

  

        เครื่องยนต์เบนซิน 
        เครื่องยนต์ดีเซล 

16,700 
15,300 

97,800 
96,000 

5.  รถจักรยานยนต์ 
        เครื่องยนต์เบนซิน 

 
3,100 

 
11,700 

    หมายเหต ุ  หลักเกณฑ์ข้างต้นภายใต้สมมติฐาน ดังนี้ 
- รถยนต์ใช้ในราชการปกติว่ิงเฉลี่ย 20,000 กม./ คัน / ปี  
- รถจักยานยนต์ใช้ในราชการปกติว่ิงเฉลี่ย 6,000 กม./ คัน / ปี 
- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาพาหนะใน 3 ปีแรกไม่มี  เนื่องจากยังอยู่ในช่วงรับประกัน  
- รถจักรยานยนต์ไม่มีการรับประกันต้ังแต่ซื้อ 
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2.8   ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวก       

 
หน่วย : บาท / ตารางเมตร / เดือน 

ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) 

วิธีการป้องกันและก าจัดปลวก อัตราไม่เกิน 

1-1,000 
ฉีดพ่น 2.42 

อัดน้ ายา 2.38 

ใช้มากกว่า 1 วิธีข้ึนไป 3.35 

1,001-5,000 
ฉีดพ่น 1.91 

อัดน้ ายา 1.87 

ใช้มากกว่า 1 วิธีข้ึนไป 2.23 

5,001 ข้ึนไป 
ฉีดพ่น 0.46 

อัดน้ ายา 0.46 

ใช้มากกว่า 1 วิธีข้ึนไป 0.57 
 

หมายเหตุ    
- เป็นอัตราที่รวมค่าบริหารจัดการ  ก าไร  ดอกเบี้ย  ภาษี  และค่าอุปกรณ์ 

เครื่องมือที่จ าเป็นในการให้บริการแล้ว 
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3.  ค่าวัสดุ 

 
3.1  ราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ 

 
                              หน่วย : บาท / ลิตร 

ชนิดของวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ อัตราราคา 

       1.   แก๊สโซฮอล์ออกเทน 91     28.88 

       2.   แก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 29.15 

       3.   แก๊สโซฮอล์  E20 26.47 

       4.   แก๊สโซฮอล์  E85 21.00 

       5.   น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 28.47 

       6.   ก๊าซธรรมชาติ (NGV)  กิโลกรัมละ 14.10 

       7.   น้ ามันหล่อลื่นส าหรับรถยนต์ เบนซิน  250.00 

       8.   น้ ามันหล่อลื่นส าหรับรถยนต์ ดีเซล  180.00 

       9.   น้ ามันหล่อลื่นส าหรับรถยนต์ ก๊าซ 120.00 

      10.  น้ ามันหล่อลื่นส าหรับรถจักรยานยนต์  110.00 

หมายเหต ุ  
- ข้อมูลราคาวัสดุเช้ือเพลิง เป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างเดือนมกราคม ถึง  

เดือนตุลาคม 2561 
- ข้อมูลราคาวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ ณ เดือนตุลาคม 2561 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 17 - 

 
3.2 ค่าใช้จ่ายรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ 

ประเภทยานพาหนะ 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 

วัสดุหล่อลื่น
ยานพาหนะ 

รวม 

บาท/ 
คัน/ปี 

บาท/ 
คัน/กม. 

บาท/ 
คัน/ปี 

บาท/
คัน/ปี 

บาท/
คัน/กม. 

1. รถยนต์น่ังธรรมดา           
     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 49,300           2.47   2,800           52,100           2.61 

     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 49,800           2.49   2,800           52,600           2.63 

     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์  E20 45,200           2.26   2,800           48,000           2.40 

     เครื่องยนต์ดีเซล 46,600           2.33   2,000           48,600           2.43 

     ก๊าซธรรมชาติ (NGV)   (กิโลกรัม) 23,100           1.16   1,800           24,900           1.25 

2. รถโดยสารขนาด 10-12 ท่ีน่ัง      
     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 59,200           2.96   4,900           64,100           3.21 
     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 59,700           2.99   4,900           64,600           3.23 
     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์  E20 54,200           2.71   4,900           59,100           2.96 
     เครื่องยนต์ดีเซล 55,500           2.78   3,500           59,000           2.95 
     ก๊าซธรรมชาติ (NGV)   (กิโลกรัม) 27,700           1.39   3,100           30,800           1.54 

3. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน        
     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 52,900           2.65   5,300           58,200           2.91 
     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 53,400           2.67   5,300           58,700           2.94 
     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์  E20 51,200           2.56   5,300           56,500           2.83 
     เครื่องยนต์ดีเซล 50,400           2.52   3,800           54,200           2.71 
     ก๊าซธรรมชาติ (NGV)   (กิโลกรัม) 24,800           1.24   3,400           28,200           1.41 

4. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ       
     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 60,400           3.02   5,300           65,700           3.29 
     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 61,000           3.05   5,300           66,300           3.32 
     เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์  E20 55,400           2.77   5,300           60,700           3.04 
     เครื่องยนต์ดีเซล 55,800           2.79   3,800           59,600           2.98 
     ก๊าซธรรมชาติ (NGV)   (กิโลกรัม) 28,300           1.42   3,400           31,700           1.59 
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3.2  ค่าใช้จ่ายรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ (ต่อ) 

ประเภทยานพาหนะ  
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น

ยานพาหนะ 
รวม 

บาท/
คัน/ปี 

บาท/ 
คัน/กม. 

บาท/ 
คัน/ปี 

บาท/ 
คัน/ปี 

บาท/ 
คัน/กม. 

5. รถจักรยานยนต์           

    เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 4,100           0.68   300           4,400           0.73 
    เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 3,700           0.62   300           4,000           0.67 
      

หมายเหตุ   
- ข้อมูลราคาวัสดุเช้ือเพลิง เป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนตุลาคม 2561 
- ข้อมูลราคาวัสดหุล่อลื่นยานพาหนะ ณ เดือนตุลาคม 2561 
- รถยนต์ใช้ในราชการปกติว่ิงเฉลี่ย  20,000  กม. / คัน / ปี 
- รถยนต์ที่ว่ิงระยะทางน้อยกว่า  20,000  กม. / คัน / ปี   หรือใช้ราชการสนาม 

ค านวณจากระยะทางที่ใช้งานจริง X อัตราเฉลี่ย บาท / คัน / กม. 
- รถจักรยานยนต์ใช้ในราชการปกติว่ิงเฉลี่ย  6,000  กม. / คัน / ป ี
- รถจักรยานยนต์ที่ว่ิงระยะทางน้อยกว่า  6,000 กม. / คัน / ปี   หรือใช้ราชการสนาม 

ค านวณจากระยะทางที่ใช้งานจริง X อัตราเฉลี่ย บาท / คัน / กม. 
 
 

4. ค่าสาธารณูปโภค 

หลักเกณฑ์การค านวณหาขนาดและประมาณการค่าใช้จ่ายเครื่องปรับอากาศ  

 (1)  การค านวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศห้องประชุม     
            ประมาณการเครื่องปรับอากาศ 1,200 บีทียูต่อตารางเมตร  

      (2)  การค านวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศห้องท างานมีคนเข้าออกปกติ   
  ประมาณการเครื่องปรับอากาศ 900 บีทียูต่อตารางเมตร 

       หมายเหตุ        
- ประมาณการดังกล่าวจะใช้ส าหรับห้องที่มีความสูงประมาณ 2.5 - 3.0 เมตร 
- ในกรณีที่มีคนเข้าออกบ่อยให้ประมาณการเพิ่มข้ึนอีก 10% 
- มาตรวัดค่าความเย็น 1 ตัน = 12,000 บีทียูต่อช่ัวโมง  
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       ค่าไฟฟ้ารายเดือนของเครื่องปรับอากาศของหน่วยราชการ 
 

                       หน่วย : บาท / เดือน 

BTU/ 
อัตราค่าไฟฟ้ารายเดือน 

แรงดัน 
ต่ ากว่า 12 KV 

แรงดัน  
12-24 KV 

แรงดันตั้งแต่ 69 KV 
ข้ึนไป 

9,000 700 900 800 
10,000 800 900 900 
11,000 800 900 900 
12,000 900 1,000 900 
13,000 1,000 1,100 1,000 
14,000 1,000 1,100 1,000 
15,000 1,000 1,200 1,100 
17,000 1,000 1,200 1,100 
18,000 1,200 1,400 1,300 
19,000 1,300 1,400 1,300 
20,000 1,300 1,500 1,400 
22,000 1,400 1,600 1,500 
24,000 1,500 1,700 1,600 
25,000 1,600 1,800 1,700 
26,000 1,700 1,900 1,800 
30,000 2,000 2,200 2,000 
32,000 2,200 2,400 2,200 
36,000 2,400 2,600 2,400 
40,000 2,600 2,900 2,600 

 
 

หมายเหต ุ
- หน่วยงานต้องใช้อัตราราคาตามแรงดันไฟฟ้าที่ใช้จริง 
- เวลาท าการ 8 ช่ัวโมงต่อวัน 30 วันต่อเดือน 
- เป็นราคาส าหรับเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 เท่านั้น 
- เป็นราคาส าหรับส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 
- รวมค่า Ft  ค่าบริการรายเดือน  และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
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ภาคผนวก ก. 
ค าจ ากัดความ 
 งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

1. ค่าตอบแทน  หมายถึง  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด เช่น 

(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
(2) เงินตอบแทนต าแหน่งและเงินอ่ืน ๆ ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า

ต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเก่ียวกับการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือในการท าศพ 

(3) ค่าตอบแทนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการส ารอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง 
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีค าสั่ง

แต่งตั้งจากทางราชการ 
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ 

ในวันหยุดราชการ 
(7) เงินรางวัลก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน 
(8) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ 
(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว 
(13) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของส านักราชการในต่างประเทศตามประเพณี

ท้องถิ่น 
(15) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(16) เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและ

สถาบันอุดมศึกษา 
(17) เงินค่าตอบแทนการสอบ 
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
(19) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
(20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 
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(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ใน
ต่างประเทศ 

(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่ง 
(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 

 
2.  ค่าใช้สอย  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  (ยกเว้น บริการสาธารณูปโภค  

สื่อสารและโทรคมนาคม)  รายจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น 
(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า

รวมถึง  ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด  และอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า 

(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  รวมถึง 
การซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่มก าลังไฟฟ้า   
การขยายเขตไฟฟ้า 

(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ
น้ าประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา  ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา 

(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึง 
การซ่อมแซม  บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา 

(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน 
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน  รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน  เช่น   

ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง  ค่าเช่าที่ดิน  ค่าเช่ารับล่วงหน้า  
ยกเว้น ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

(7) ค่าภาษี  เช่น  ค่าภาษีโรงเรือน  เป็นต้น 
(8) ค่าธรรมเนียม  ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน 

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
(9) ค่าเบ้ียประกัน 

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  
หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(11) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่ วนกรณี 
ที่ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย

จากค่าวัสดุ 

    รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น 
(1) ค่ารับรอง  หมายถึง  รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ  เช่น 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)  เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยง  
  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  เป็นต้น 

(2) ค่าเบ้ียเลี้ยงทหาร  หรือต ารวจ 
(3) ค่าเบ้ียเลี้ยงพยาน  หรือผู้ต้องหา 
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล  หรือเงินรางวัล 
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลา 
(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย  ค่าสินไหมทดแทน  กรณีเกิดอุบัติเหตุ  เนื่องจาก 

การปฏิบัติงานราชการ 
(7) เงินรางวัลต ารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ 
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 
(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 

  
3.  ค่าวัสดุ  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ

ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 

ไม่เกิน 20,000 บาท 
(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 

ใช้งานได้ตามปกติ 
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(4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น 

4.  ค่าสาธารณูปโภค  หมายถึง  รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ ค่าภาษี  เป็นต้น  ตามรายการดังนี้ 

(1) ค่าไฟฟ้า   
(2) ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล 
(3) ค่าบริการโทรศัพท์  เช่น  ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(4) ค่าบริการไปรษณีย์  เช่น  ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ  (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  
ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  เช่น  ค่าเคเบ้ิลทีวี  
ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
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ภาคผนวก ฌ. 
 

มาตรฐานการเปรียบเทียบมาตราส่วน 

 

เปรียบเทียบมาตราส่วนวัดพ้ืนที่ 
 

1  ตารางฟุต   0.0929 ตารางเมตร 
1  ตารางหลา  0.8361 ตารางเมตร 
1  เอเคอร์ 4,840 ตารางหลา 
1  ตารางไมล์  640 เอเคอร์ 
1  ไร่ 400 ตารางวา 
1  เอเคอร์ 2.5292 ไร่ 
1  ตารางไมล์  2.5899 ตารางกิโลเมตร 
1  ตารางฟุต   144 ตารางนิ้ว 
1  ตารางหลา  9 ตารางฟุต 
1  เอเคอร์ 4,046.8564 ตารางเมตร 
1  ไร่ 1,600 ตารางเมตร 
1  ตารางเมตร 10.7639 ตารางฟุต 
1  ตารางเมตร 1.1959 ตารางหลา 
1  ตารางกิโลเมตร  625 ไร่ 
1  ไร่ 0.3953 เอเคอร์ 
1  ตารางกิโลเมตร 0.3861 ตารางไมล์ 
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เปรียบเทียบมาตราส่วนความยาว 
 

1  นิ้ว   2.54 เซนติเมตร 
1  ฟุต 0.3048 เมตร 
1  หลา 0.9144 เมตร 
1  วา  2 เมตร 
1 เส้น 40 เมตร 
1  ไมล์ (บก) 1.6093 กิโลเมตร 
1  ไมล์ทะเล (น็อต)    1.8520 กิโลเมตร 
1  ไมล์ (ทะเล)  1.1507 ไมล์ (บก) 
1  เซนติเมตร 0.3937 นิ้ว 
1  เมตร 3.2808 ฟุต 
1  เมตร 1.0936 หลา 

 
 

เปรียบเทียบมาตราส่วนปริมาตรความจุ 
 

1  ลูกบาศก์ฟุต   1,728 ลูกบาศก์นิ้ว 
1  ลูกบาศก์หลา 27 ลูกบาศก์ฟุต 
1  ลูกบาศก์เมตร 35.3146 ลูกบาศก์ฟุต 
1  แกลลอน 4 ควอต 
1  บาเรล 42 แกลลอน 
1  แกลลอน 3.7854 ลิตร 
1  แกลลอน  0.1336 ลูกบาศก์ฟุต 
1  ลิตร  0.0353 ลูกบาศก์ฟุต 
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เปรียบเทียบมาตราส่วนก าลังม้า 
 

1  ก าลังม้า (British) 0.7457 กิโลวัตต์ 
1  ก าลังม้า (Metric)                 0.7355 กิโลวัตต์ 
1  กิโลวัตต์ 1.3410 ก าลังม้า (British) 
1  กิโลวัตต์                              1.3596 ก าลังม้า (Metric) 

 
 
 

เปรียบเทียบมาตราส่วนแรงกดดัน 
 

1  กิโลกรัม/ตารางเมตร 0.0014 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
1  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 14.2233 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
1  ปอนด์/ตารางนิ้ว    0.0703 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
1  ปอนด์/ตารางฟุต 4.8824 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
1  บรรยากาศ  33.90 ฟุตของน้ า 
                                              29.92 นิ้วของปรอท 

 
 
เปรียบเทียบมาตราส่วนการไหล 

 
1  แกลลอน/นาที 0.1337 ลูกบาศก์ฟุต/นาที 

                              3.7854 ลิตร/นาที 
 
 
 




	หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
	คำนำ
	สารบัญ
	1. ค่าตอบแทน
	2. ค่าใช้สอย
	3. ค่าวัสดุ
	4. ค่าสาธารณูปโภค
	ภาคผนวก



