
£ ผ ท ฯ.  2 3 T /2 5 C 3

บันทึกข้อความ
ส ว่ น ร าช ก าร  กองก.ารพ'ินและบญัช ี สว่นตรวจสอบและสัง่จา่ย โทร, ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๖
ที่   ะ?น ..ffiocOa/ พ >̂8า______________ _____ ๆ-นที่ JV S  มีนาคม ๒๔๖๓
เร ือ่ ง  จก‘าร.^ ก? าย5 าโข้จ่ายกรผียก!ฟ้กห่รือเส่ัอนก'ารเติ'นทางไปราซการ การจัด่ฝืกอบรม การจัดงาน

และการจดัประชมุระหวา่งประเทศ อนัเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากการแพร'่ระบาต'ของโรคตดเข,อ
ไวรัสโดโรนา 2019 (C oronavirus D isease 2019: COVID-19) -ร่เน เ0>%

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกั ผูอ้ำนวยการกอง

ดว้ยบจีจบุนัไดเ้กดิการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (C oronavirus D isease 
2019: COViD-19) ไปยงัประเทศตา่ง  ๆ ทัว่โลกอยา่งรวดเรว็ และสว่นราชการไดอ้ำหนดมาตรการบอิงกนัการ 
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโดโรบา 2019 โดยขอใหห้ลกีเลีย่งหรอืเลือ่นการเดนิทางไปยงัพ ืน้ท ีท่ ีม่กีาร 
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคนา 2019 สง่ผลใหห้นว่ยงานตา่ง  ๆ มคีวามจำเปน็ตอ้งยกเลกิหรอืเล ือ่นการ 
เดนิทางไปราชการ การจดั?เกอบรม การจดังาน และการจดัประชมุระหวา่งประเทศใบพืน้ทีท่ ีม่กีารระบาดของ 
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2 0 1 9  ท ำให ม้ คี า่ใชจ้ า่ยต า่ง  ๆ ท ีเ่ก ดิข ึน้ จากการยกเลกิห รอื เล ือ่น การเดนิ ท าง 
ไปราชการการ จดั?!กอบรม การจดังาน และการจดัประชมุระหวา่งประเทศ อนัเปน็ผลสบืเน ือ่งมาจากการ 
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

เพือ่ใหห้นว่ยงานสามารถเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วไดโ้ดยถกูตอ้ง เรยีบรอ้ย และเปน็แนวทาง 
เดยีวกนั  ตามห นงัสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ท่ี กค ๐ ๔ ๐ ๘ .๔ /ว๓๔ ลงวนัที ่ ๒ มนีาคม ๒๔๖๓ 
เร่ือง การอนมุตัหิลกัการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยกรณยีกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไปราชการ การจัด?!กอบรม การจดังาน 
และการจดัประชมุระหวา่งประเทศ อบัเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ดงันี้

๑ . กรณหีวัหนา้สว่นราขการเจา้ของงบประมาณหรอืหวัหนา้สว่นราชการตน้สงักดัอนมุตัใิห ้
ยกเลกิหรอืเล ือ่นการเดนิทางไปราชการตามนยัพระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 
๒๔๒๖ และทีแ่กไัขเพิม่เตมิ ใหเ้บกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง ไดแ้ก่

๑.๑ คา่ธรรมเนยีมใบการคนืหรอืเปลีย่นบตัรโดยสารยานพาหนะในการเดนิทางไปราชการ 
หรอืคา่บตัรโดยสารทีไ่มส่ามารถคนืหรอืเปลีย่นบตัรได ้หรอืคา่ธรรมเนยีมในการยกเลกิการจองยาบพาหนะ

๑.๒ ค่าธรรมเนียมในการจองห้องพักล่วงหน้า หรอืคา่ปรับกรณยีกเลกิหอ้งพกั หรอืคา่เชา่ทีพ่กั
กรณไีม่ได้เชา้พกั

๑.๓ คา่ใชจ้า่ยอีน่ทีจ่ำเปน็ในการเดนิทางทีไ่ตเ้ตรยีมการไวล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง เชน่ 
คา่ธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ เป็นต้น

๒. กรณหีวัหนา้สว่นราชการเจา้ของงบประมาณหรอืหวัหนา้สว่นราชการดน้สงักดัอนมุตัใิห ้
ยกเลกิ หรอืเล ือ่นการจดั?เกอบรม การจดังาน หรอืการจดัประชมุระหวา่งประเทศ หรอือนมุตัใิหย้กเลกิ 
หรอืเลือ่นการเชา้รบัการนกีอบรม การเชา้รว่มงาน หรอืการเชา้รว่มการประชมุระหวา่งประเทศตามนยัระเบยีบ 
กระทรวงการคลงั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ?!กอบรม การจดังาน และการประขมุระหวา่งประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยใหเ้บกิคา่ใชจ้า่ย ดงันี้

๒.๑ คา่ใชจ้า่ย...



- ๒ -

๒.๑ คา่ใชจ้า่ยในการจดัปกีอบรม การจดังาน  ห รอืการจดัประชมุระห วา่งประเทศ 
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ และใหห้มายรวมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆ ทีจ่ำเปน็ในการจดัปกีอบรม ทีไ่ดเ้ตรยีมการ 
ไว้ลว่งหนา้

๒.๒ คา่ใชจ้า่ยใบการเขา้รว่มการปกีอบรม การเช า้รว่มงาน  หรอืการเชา้รว่มประชมุ 
ระหวา่งประเทศ เซน่ คา่ลงทะเบยีน คา่ธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ คา่พาหนะ และคา่เชา่ทีพ่ก 
ทัง้น ี ้ใหห้มายรวมถงึคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ปรบัในการยกเลกหรอืเปลีย่นบตัรโดยสาร หรอืคา่ธรรมเนยีม 
หรอืคา่ปรบัในการยกเลกิทีพ่กัดว้ย

ทัง้นีใ้หเ้บกิคา่ใชจ่้ายตามขอ้ ๑ และขอ้๒ไดเ้ทา่ทีจ่า่ยจรงิ ตามความจำเปน็ เหมาะสม และประหยัด 
เพือ่ประโยซนข้องทางราชการ โดยใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของหวัหนา้สว่นราชการเจา้ชองงบประมาณ

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งถอืปฎบิติต๊อ่ไป
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เรือ่ง การอนมุตัหิลกัการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยกรณ ยีกเลกิหรอืเล ือ่นการเดนิทางไปราชการ การจดัฝกึอบรม 
การจดังาน และการจดัประชมุระหวา่งประเทศ อบัเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (C oronavirus D isease ๒๐๑๙: COVID-๑๙}

เรยีบ อรบดกีรมชลประทาน

ดว้ยป จัจบุ นั ได เ้กดิการแพ รร่ะบาดของโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรน า ๒ ๐๑๙ (C oronavirus 
D isease ๒๐๑๔: COViD-a๙) ไปยงัประเทศตา่ง  ๆ ทัว่โลกอยา่งรวดเรวี ซึง่องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศวา่ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรบา ๒๐๑๙ เป็น “ภาวะฉกุเฐบดา้นสาธารณสขุ'ระหวา่งประเทศ" (Public H ealth 
E m ergency o f in te rn a tio n a l C o n cern ; PHEIC) โดยคณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาตไิดม้มีตเิหนขอบ 
ในหลกัการรา่งประกาศกระทรวงสาธารณสขุใหโ้รคตดิเชือ้ไวรสัโศโรนา ๒0๑๘ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: 
COVID-®๙) เปน็โรคตดิตอ่อนัตรายลำดบัที ่ ๑๔ ตามพระราซบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพือ่การควบคมุ 
โรคทีม่ปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัสว่นราซการไดก้ำหนดมาตรการปอังกบัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ือ้ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอความรว่มมอืใหห้ลกเลีย่งหรอืเลือ่นการเดนิทางไปยงัพืน้ทีท่ ีม่กีารระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา ๒ ๐๑๙ สง่ผลใหส้ว่นราชการตา่ง  ๆ มคีวามจำเปน็ตอ้งยกเลกหรอืเลือ่นการเตบิทางไปราชการ 
การจดัฝกึอบรม การจดังาบ และการจดัประชมุระหวา่งประเทศในพืน้ทีท่ ีม่กีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา ๒๐๑๙ ทำใหม้คีา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆ ทีเ่กดิชืน้จากการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไปราชการ การจัตฝึกอบรม 
การจดังานและ๓ รจัดประชุมระVทางประเทศอ้นเป็นผลสืบเน่ือ^ทจากการระบาดของโรคติดเช้ือใวรัสโคโรบา๒๐๑๔

กระทรวงการคลงัพจิารณาแลว้ ขอเรยีนวา่ เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถเบกิจำยคา่ใชจ่้ายดงักลา่ว 
ใดโ้ดยถกูตอ้ง เรยีบรอ้ย และเปน็ไปในแนวทางเดยีวกบั และลดภาระของสว่นราชการในการขอทำความตกลง 
กับกระทรวงการคลัง จงึอนมุตัเิปน็หลกัการใหห้วัหนา้สว่นราชการเจา้ของงบประมาณเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิชืน้จาก 
การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไปราชการ การจดัฝกึอบรม การจดังาน และการจดัประชมุระหวา่งประเทศ 
อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ ตงับี้

๑. กรณหีวัหนา้สว่นราชการเจ้าของงบประมาณหรือหวัหนา้สว่นราซการดน้สงักดัอนมุตัใิหย้กเลกิ 
หรอืเล ือ่นการเดนิทางไปราชการตามนยัพระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ใหเ้บกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง ได้แก่

๑.๑ คา่ธรรมเปยีมใบการคนืหรอืเปลีย่นบตัรโดยสารยานพาหนะใบการเดนิทางไปราชการ 
หรอืคา่บตัรโดยสารทีไ่มส่ามารถคนืหรอืเปลีย่นบตัรได ้หรอืคา่ธรรมเนยีมในการยกเลกิการจองยานพาหนะ

๑.๒ คา่ธรรมเนยีมใบการจองหอ้งพกัล่วงหนา้ หรอืคา่ปรับกรณยีกเลกิหอ้งพกั หรอืคา่ฝาทีพ่กั 
กรณท่ีีไมใต้เซ้ๆพัก *

๑.๓ คา่ใชจ้า่ยอ ืน่ท ีจ่ำเปน็ในการเตบิทางท ีไ่ด เ้ตรยีมการไวล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 
เซ่น คา่ธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง คา่ธรรมเนยีมวซา่ เปน็ตน้

๒. ...



- ๒  -

๒. กรณหีวัหนา้สว่นราชการเจ้าของงบประมาณหรือหวัหนา้สว่นราชการตน้สงักดัอนมุตัใิหย้กเลก 
หรอืเลอืนการจดัฉกอบรม การจดังาน หรอืการจดัประชมุระหวา่งประเทฅ หรอือนมุต้ใหย้กเลกิหรอืเลอบ 
การเข้าร้นการฉกอบรม การเขา้รว่มงาน หรือการเขา้ร่วมการประชุมระหว่างประเหศ ตามนยัระเบยีบกระทรวงการคลัง 
วา่ดว้ยคา่ใขจ้า่ยในการฉกอบรม การจดังาน และการประขมุระหวา่งประเทศ พ.ศ. ๒£๔๙ และท่ีแกไขเพิม่เตมิ 
โดยใหเ้บกิคา่ไซจ้า่ย ดงันี้

๒.๑ ค า่ใช จ้ า่ยใน ก ารจดัฉกอบรม การจดังาบ  ห รอืการจดัป ระขมุระห วา่งป ระเท ศ 
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ และใหห้มายรวมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆ ทีจ่ำเปน็ใบการจดัฉกอบรม ที!่,ดเ้ตรยีมการ 
ไว้ลว่งหนา้

๒.๒ คา่ใชจ้ า่ยใน การเขา้รว่มการฉกอบรม การเข า้รว่มงาน  หรอืการเชา้รว่มประขมุ 
ระหวา่งประเทศ เซ่น คา่ลงทะเบยีน คา่ธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ คา่พาหนะ และคา่เชา่ทีพ่กั 
ท ัง้น ี้ใ'ตห้มายรวมถงึคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ปรบัใบการยกเลกหรอืเปล ีย่นบตัรโดยสาร หรอืคา่ธรรมเนยีม 
หรอืคา่ปรบัในการยกเลกิทีพ่กัดว้ย
ทัง้นี ้ให เ้บกิจา่ยคา่ใช เ้ท ย่ตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ ไดเ้ท า่ท ีจ่ า่ยจรงิ ตามความจำเปน็  เหมาะสม และประหยดั 
เพือ่ประโยขนข่องทางราชการ โดยใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของหวัหนา้สว่นราซการเจา้ของงบประมาณ

จงึเรยีบมาเพือ่โปรดทราบ และแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วซอ้งลอืปฎบิตัตอ่ไป

ขอแสดงความนบัถอื

กรมบญัชกีลาง
กองคา่ตอบแทนและประโยซนเีกือ้กลู 
กลุม่งาบบรหิารคา่ใชจ้า่ย 
โทร. o  ๒๑๒๗ ๗๒๖๒ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๐

พ -

(นาย'จักรกฤศฏ พาราพันซดุล)
รองปลดักระทรวงการคลัง 

หวัพนากดุม่ภารกจต า้น ราฝายและหน้ีสิน


