คำนำ
ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ในฐำนะหน่ ว ยงำนที่ มี ภ ำรกิ จ เกี่ ย วกั บ
กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรด้ ำนกำรเมื อ งด้ ำนวิ ช ำกำร ด้ ำนเลขำนุ ก ำร ตลอดจนเป็ น
ศูนย์ประสำนกำรบริหำรรำชกำรของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจ ำสำนั กนำยกรั ฐมนตรี รวมทั้งข้ ำรำชกำรกำรเมืองสังกัดสำนั กนำยกรั ฐมนตรี
ได้ จั ด ท ำคู่ มื อ ข้ ำรำชกำรกำรเมื อ งเพื่ อ เผยแพร่ ข้อ มู ล กฎ ระเบี ย บ สิท ธิป ระโยชน์
แนวทำงกำรปฏิบัติในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ ำรำชกำรกำรเมือง และกำรให้ บริกำร
ของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือข้ ำรำชกำรกำรเมืองเล่มนี้
จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรประสำนงำนและกำรรับบริกำรจำกสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ตลอดจนกำรปฏิบั ติ ในเรื่ อ งต่ ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง ช่ วยสนั บ สนุ นให้ ก ำรปฏิบั ติงำนของ
ข้ ำรำชกำรกำรเมืองเป็ นไปด้ วยควำมเรียบร้ อย

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

สำรบัญ
หน้ำ
ตำแหน่งข้ ำรำชกำรกำรเมือง
บัญชีเทียบตำแหน่งข้ ำรำชกำรกำรเมืองกับตำแหน่งข้ ำรำชกำรพลเรือน
บัญชีอตั รำตำแหน่ง เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของ
ข้ ำรำชกำรกำรเมือง
กำรแต่งตั้งข้ ำรำชกำรกำรเมืองในสังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กำรแสดงบัญชีรำยกำรทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้ ำรำชกำรกำรเมือง
สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ
- กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
- กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล
- บำเหน็จบำนำญ
- กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้ บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
- กำรใช้ รถประจำตำแหน่ง
- กำรลำของข้ ำรำชกำรกำรเมือง
กำรเดินทำงไปรำชกำร
- การขออนุ มตั ิเดินทางไปราชการของข้าราชการการเมือง
- กำรเบิกค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
- ค่ำเช่ำที่พัก
กำรยืมตัวข้ ำรำชกำร
กำรขอมีบัตร
- กำรขอมีบัตรแสดงตนผ่ำนเข้ ำบริเวณทำเนียบรัฐบำล
- กำรขอมีบัตรอนุญำตนำยำนพำหนะผ่ำนเข้ ำบริเวณ
ทำเนียบรัฐบำล
- กำรขอมีบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำรกำรเมือง

1
2
4
5
6
10
11
12
13
14
15
17
18
18
19
21
33
34
35
35
36

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
เครื่องแบบข้ ำรำชกำรกำรเมือง
กำรบริกำรข้ อมูลข่ำวสำร
หน่วยงำนในสังกัดสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ภำคผนวก

36
60
61
71
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ตตำแหน่
ำแหน่งข้งข้ำรำชกำรกำรเมื
ำรำชกำรกำรเมืออง ง
ตามพระราชบั
ตามพระราชบัญญญัญัติ ตร ะเบี
ิ ร ะเบีย บข้
ย บข้าราชการการเมื
าราชการการเมือ งอ งพ.ศ.2535
พ.ศ.2535มาตรา
มาตรา4 4
ข้ าข้ราชการการเมื
าราชการการเมืององได้ได้แก่แก่บุคบุคลซึ
คคลซึ่งรั่งบรัราชการในต
บราชการในตาแหน่
าแหน่งข้งาข้ราชการการเมื
าราชการการเมืององดังดัต่งอต่ไปนี
อไปนี
้ ้
1.1. นายกรั
นายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
2.2. รองนายกรั
รองนายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
3.3. รัฐรัมนตรี
ฐมนตรีว่าวการกระทรวง
่าการกระทรวง
4.4. รัฐรัมนตรี
ฐมนตรีประจ
ประจาสาสานัานักนายกรั
กนายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
5.5. รัฐรัมนตรี
ฐมนตรีว่าวการทบวง
่าการทบวง
6.6. รัฐรัมนตรี
ฐมนตรีช่วชยว่
่วยว่าการกระทรวง
าการกระทรวง
7.7. รัฐรัมนตรี
ฐมนตรีช่วชยว่
่วยว่าการทบวง
าการทบวง
8.8. ที่ปทีรึ่ปกรึษานายกรั
กษานายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
9.9. ที่ปทีรึ่ปกรึษารองนายกรั
กษารองนายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
10.
10.ที่ปทีรึ่ปกรึษารั
กษารัฐมนตรี
ฐมนตรีและที
และที่ปรึ่ปกรึษารั
กษารัฐมนตรี
ฐมนตรีประจ
ประจาสาสานัานักนายกรั
กนายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
11.
11.เลขาธิ
เลขาธิการนายกรั
การนายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
12.
12.รองเลขาธิ
รองเลขาธิการนายกรั
การนายกรัฐมนตรี
ฐมนตรีฝ่ายการเมื
ฝ่ายการเมืององ
13.
13.โฆษกประจ
โฆษกประจาสาสานัานักนายกรั
กนายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
14.
14.รองโฆษกประจ
รองโฆษกประจาสาสานัานักนายกรั
กนายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
15.
15.เลขานุ
เลขานุการรั
การรัฐมนตรี
ฐมนตรีประจ
ประจาสาสานัานักนายกรั
กนายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
16.
16.ประจ
ประจาสาสานัานักเลขาธิ
กเลขาธิการนายกรั
การนายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
17.
17.เลขานุ
เลขานุการรั
การรัฐมนตรี
ฐมนตรี
18.
18.ผู้ชผู่ว้ ชยเลขานุ
่วยเลขานุการรั
การรัฐมนตรี
ฐมนตรี

22
ผูดผู้ ำรงต
ด้ ำรงตำแหน่
ำแหน่งทำงกำรเมื
งทำงกำรเมืององ
คณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการกฤษฎีกากาได้ได้เคยวิ
เคยวินิจนฉัิจยฉัไว้
ยไว้ว่าว่า “ผู“ผูด้ ำรงต
ด้ ำรงตำแหน่
ำแหน่งทำงกำรเมื
งทำงกำรเมือง”
อง”
่อานวยการบริหารประเทศหรื
หมายถึ
หมายถึง ง ผู้ดผู้ารงต
ดารงตาแหน่
าแหน่งทีง่มทีี่หมีน้หาน้ทีา่อทีานวยการบริ
หารประเทศหรือควบคุ
อควบคุมการบริ
มการบริหหาราร
ราชการแผ่
ราชการแผ่น ดินนดินโดยรวมถึ
โดยรวมถึง บรรดาผู
ง บรรดาผู
้ ท้ ่ีรทั บ่ีรั ผิบดผิชอบงานด้
ด ชอบงานด้า นการเมื
านการเมืองทั
องทั้ งหมด
้ งหมดโดยงาน
โดยงาน
่ ยวกับการก
การเมื
การเมืองนั
องนั้ น้ นจะเป็
จะเป็นงานที
นงานที่ เกี่ เ่ ยกีวกั
บการกาหนดนโยบายเพื
าหนดนโยบายเพื
่ อ่ให้
อให้ฝ่ ายปกครองที
ฝ่ ายปกครองที่ มี่ หมี หน้ าน้ทีา่ ที่
่กาหนดนั้น้นซึ่งซึมี่ งคมีวามหมายกว้
ปฏิปฏิบัตบิงัตานประจ
ิงานประจารัารับไปบริ
บไปบริหารให้
หารให้เป็เนป็ ไปตามนโยบายที
นไปตามนโยบายที่กาหนดนั
ความหมายกว้างาง
กว่กว่าคาาว่
ค าว่า าข้ าข้ราชการการเมื
าราชการการเมืององตามที
ตามที่ บ่ับญั ญญัญัติ ไตว้ิ ไใว้นพระราชบั
ในพระราชบัญญญัญัติ รตะเบี
ิ ระเบียบข้
ยบข้าราชการ
าราชการ
การเมื
การเมืององพ.ศ.
พ.ศ.2535
2535 ดังดันัง้ นนั้นคาว่
คาว่า า“ผู“ผูด้ ดำรงต
้ ำรงตำแหน่
ำแหน่งทำงกำรเมื
งทำงกำรเมือง”
อง”นี้ นีจึ้ งจึหมายถึ
งหมายถึง ง
คณะรั
คณะรัฐ มนตรี
ฐ มนตรีสมาชิ
สมาชิก รักฐรัสภา
ฐ สภาและผู
และผู
้ ด้ ดารงต
ารงตาแหน่
าแหน่ง อืง่ นอื่ นที่ทีม่ี มลั ีกลัษณะท
ก ษณะทานองเดี
านองเดีย วกั
ย วกัน น
่ในการอานวยการบริ
ีอานาจหน้าทีา่ใทีนการอ
านวยการบริหารประเทศหรื
หารประเทศหรือควบคุ
อควบคุมการบริ
มการบริหารราชการแผ่
หารราชการแผ่นดินนดิน
ที่มทีีอ่มานาจหน้



บับัญญชีชีเทีเทียยบต
บตำแหน่
ำแหน่งข้งข้ำรำชกำรกำรเมื
ำรำชกำรกำรเมืออง ง
กักับบตตำแหน่
ำแหน่งข้งข้ำรำชกำรพลเรื
ำรำชกำรพลเรืออนน
(หนั
(หนังสืงสืออกระทรวงกำรคลั
กระทรวงกำรคลังทีงที่ กค
่ กค0406.6/ว104
0406.6/ว104
ลงวั
ลงวันนทีที่ 22
่ 22กักันนยำยน
ยำยน2551
2551เรืเรือ่ อ่ง งกำรเที
กำรเทียยบต
บตำแหน่
ำแหน่ง)ง)
ตำแหน่
ตำแหน่ง ง
1.1.นายกรั
นายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
2.2.รองนายกรั
รองนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
3.3.รัฐรัมนตรี
ฐมนตรี
ว่าวการกระทรวง
่าการกระทรวงรัฐรัมนตรี
ฐมนตรี
ประจ
ประจ
าสาส
านัานั
กนายก
กนายก
รัฐรัมนตรี
ฐมนตรีและรั
และรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
ว่าวการทบวง
่าการทบวง
4.4.รัฐรัมนตรี
ฐมนตรี
ช่วชยว่
่วยว่าการกระทรวง
าการกระทรวงและรั
และรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
ช่วชยว่
่วยว่าการทบวง
าการทบวง

เทีเทียบเท่
ยบเท่ำข้ำำข้รำชกำร
ำรำชกำร
พลเรื
พลเรือนระดั
อนระดั
บบ
ตาแหน่
ตาแหน่งประเภท
งประเภท
บริบริ
หาร
หารระดั
ระดั
บสูบงสูง
ตาแหน่
ตาแหน่งประเภท
งประเภท
บริบริ
หาร
หารระดั
ระดั
บสูบงสูง
ตาแหน่
ตาแหน่งประเภท
งประเภท
บริบริ
หาร
หารระดั
ระดั
บสูบงสูง
ตาแหน่
ตาแหน่งประเภท
งประเภท
บริบริ
หาร
หารระดั
ระดั
บสูบงสูง
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ตำแหน่ง
5. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี
6. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
7. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
8. โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
9. รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
10. เลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
11. ประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
12. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการทบวง
13. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง

เทียบเท่ำข้ำรำชกำร
พลเรือนระดับ
ตาแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง
ตาแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง
ตาแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง
ตาแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง
ตาแหน่งประเภท
บริหาร ระดับต้ น
ตาแหน่งประเภท
บริหาร ระดับต้ น
ตาแหน่งประเภท
อานวยการ ระดับต้ น
ตาแหน่งประเภท
บริหาร ระดับต้ น
ตาแหน่งประเภท
อานวยการ ระดับต้ น
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บัญบัชีญอชีตั อรำต
ตั รำต
ำแหน่
ำแหน่
ง งเงินเงิเดืนอเดืนอนและเงิ
และเงิ
นประจ
นประจ
ำตำต
ำแหน่
ำแหน่
ง ง
ของข้
ของข้
าราชการการเมื
าราชการการเมื
ององ
ลำดับลำดับ
ที่ ที่

ชื่อตำแหน่
ชื่อตำแหน่
ง ง

จำนวนอั
จำนวนอั
ตรำ ตรำ

อัตรำอัตรำ เงินประจ
เงินประจ
ำ ำ หมำยหมำย
เงินเดืเงิอนนเดือน ตำแหน่
ตำแหน่
ง ง เหตุ เหตุ

1 1 นายกรั
นายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
1 1
75,590
75,590
2 2 รองนายกรั
รองนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
74,420
74,420
3 3 รัฐมนตรี
รัฐมนตรี
ประจปาส
ระจานัาสกนายกรั
านักนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
73,240
73,240
รัฐมนตรี
รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง
ว่าการกระทรวง
/ ทบวง
/ ทบวง
4 4 รัฐมนตรี
72,060
72,060
รัฐมนตรี
ช่วยว่ชา่วการกระทรวง
ยว่าการกระทรวง
/ ทบวง
/ ทบวง
5 5 เลขาธิเลขาธิ
การนายกรั
การนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
1 1
63,200
63,200
6 6 รองเลขาธิ
รองเลขาธิ
การนายกรั
การนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
เท่ากัเท่บากับ 56,120
56,120
ฝ่ ายการเมื
ฝ่ ายการเมื
อง อง
รอง รอง
นรม.นรม.
+3+3
7 7 ที่ปรึทีก่ปษานายกรั
รึกษานายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
5 5
57,660
57,660
8 8 ที่ปรึทีก่ปษารองนายกรั
รึกษารองนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
เท่ากัเท่บจากัานวน
บจานวน 47,250
47,250
ที่ปรึทีก่ปษารั
รึกฐษารั
มนตรี
ฐมนตรี
รอง นรม.
รอง นรม.
และ และ
รมต.รมต.
ที่ปรึทีก่ปษารั
รึกฐษารั
มนตรี
ฐมนตรี
ประจปาส
ระจานัาสกานัก
นายกรั
นายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี

50,000
50,000
45,500
45,500
42,500
42,500
41,500
41,500
18,500
18,500
14,500
14,500
15,000
15,000
10,000
10,000

9 9 โฆษกประจ
โฆษกประจ
าสานัาสกนายกรั
านักนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
1 1
47,250
47,250 10,000
10,000
10 10 รองโฆษกประจ
รองโฆษกประจ
าสานัาสกนายกรั
านักนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
3 3
44,310
44,310 4,900
4,900
11 11 เลขานุ
บจานวน 44,310
44,310 4,900
4,900
เลขานุ
การรักฐารรั
มนตรี
ฐมนตรี
ว่าการกระทรวง
ว่าการกระทรวง
/ / เท่ากัเท่บจากัานวน
รมต.รมต.
ทบวงทบวง
เลขานุ
เลขานุ
การรักฐารรั
มนตรี
ฐมนตรี
ประจปาระจา
สานักสนายกรั
านักนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
12 12 ผู้ช่วยเลขานุ
ผู้ช่วยเลขานุ
การรักฐารรั
มนตรี
ฐมนตรี

เท่ากัเท่บจากัานวน
บจานวน 39,710
39,710 4,400
4,400
รมช.รมช.
13 13 ประจประจ
าสานัาสกเลขาธิ
านักเลขาธิ
การนายกรั
การนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
30 30
25,410
25,410 2,850
2,850

* อัต*ราเงิ
อัตนราเงิ
เดือนนดั
เดืองนดั
กล่างวเป็
กล่านวเป็
ไปตามพระราชกฤษฎี
นไปตามพระราชกฤษฎี
กาการปรั
กาการปรั
บอัตบราเงิ
อัตราเงิ
นเดืนอนของข้
เดือนของข้
าราชการ
าราชการ
(ฉบั(ฉบั
บที่ บ4)ที่ พ.ศ.
4) พ.ศ.
2554
2554
* เงิ*นประจ
เงินประจ
าตาแหน่
าตาแหน่
งดังกล่
งดัางวเป็
กล่านวเป็
ไปตามพระราชบั
นไปตามพระราชบั
ญญัตญิเญังินตเดืิเงิอนนและเงิ
เดือนและเงิ
นประจ
นประจ
าตาแหน่
าตาแหน่
ง พ.ศ.
ง พ.ศ.
25382538
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กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองในสังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ข้ าราชการการเมืองในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้ แก่
1. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
3. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
4. ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
5. ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
6. เลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
7. โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
8. รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
9. ประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี ด้ วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งบุคคลซึ่งเห็นสมควร
ตามเหตุผลในทางการเมือง และเป็ นผู้ มีคุณสมบัติท่จี ะเป็ นข้ าราชการการเมืองให้ ดารง
ตาแหน่งดังกล่าว
กำรดำเนินกำรแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
1. รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี ทาหนังสือ
กราบเรี ย นนายกรั ฐมนตรี เสนอขอแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง ต าแหน่ ง ที่ป รึ ก ษา
รองนายกรั ฐ มนตรี หรื อ ต าแหน่ ง รองเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ฝ่ ายการเมื อ ง และ
ตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี
ประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ตามล าดั บ ส่ ง ให้ ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำร พร้ อมแนบ
แบบฟอร์ ม ข้อมู ลประกอบกำรแต่ งตั้ งข้ำรำชกำรกำรเมื อง (ขอแบบฟอร์ มได้ ที่
กลุ่ ม บริ ห ำรงำนบุ ค คล ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำร หรื อ Download จากเว็ บ ไซด์
http://www.soc.go.th) หรือดาวน์โหลดได้ ท่ี QR Code ท้ายนี้
https://bit.ly/2KaEecp

https://bit.ly/2MGncF0

แบบข้ อมูลประกอบการเสนอเรื่อง
การแต่งตั้งข้ าราชการการเมือง

แบบสรุปประวัตกิ ารเสนอเรื่อง
การแต่งตั้งข้ าราชการการเมือง
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2. สำนั ก งำนเลขำธิ ก ำร จั ด ท าบั นทึก กราบเรี ยนนายกรั ฐมนตรี เสนอเพื่ อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบการแต่งตั้งข้ าราชการการเมือง
3. ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำร จั ด ส่ ง บั น ทึก ที่น ายกรั ฐ มนตรี เห็ นชอบแล้ วพร้ อ ม
แบบฟอร์มข้ อมูลประกอบการแต่งตั้งข้ าราชการการเมืองให้ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
4. เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้ าราชการการเมือง สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจัดทาคาสั่งเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม และส่งคาสั่งให้ สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา


กำรแสดงบัญชีรำยกำรทรัพย์สินและหนี้ สิน
ผู้ มีหน้ าที่ย่ ืนบัญชี ทรั พย์สินและหนี้สินของตน คู่ สมรส และบุ ตรที่ยังไม่ บรรลุ
นิติภาวะ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
เรื่ อ ง ก าหนดต าแหน่ ง ของผู้ มี ห น้ าที่ย่ ื น บั ญชี ท รั พ ย์ สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102
พ.ศ. 2561 ประกอบด้ วยบุคคล ดังต่อไปนี้
1. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
1.1 นายกรัฐมนตรี
1.2 รัฐมนตรี
2. ข้ าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการการเมือง
(พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการการเมือง พ.ศ. 2535)
2.1 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2.2 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
2.3 ที่ปรึกษารัฐมนตรี
2.4 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2.5 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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2.6 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
2.7 โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2.8 รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2.9 เลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2.10 ประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2.11 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
2.12 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินของเจ้ำพนักงำนของรัฐ
ต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. พ.ศ. 2561
(เฉพาะสาระสาคัญบางส่วน)
ข้ อ 5 การยื่นบัญชี ทรั พย์ สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ให้ ใช้ แบบบั ญชี
ทรั พ ย์ สิน และหนี้ สิน ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต
แห่ งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สนิ โดยผู้ย่ ืนบัญชีสามารถยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สนิ ได้ ด้วยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งด้ วยตนเอง หรือมอบหมายให้ บุคคลอื่นจัดส่งแทน
(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(3) ยื่นบัญชีด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
การจั ด ส่ ง บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบ ทั้ ง กรณี ท่ี จั ด ส่ ง
ด้ วยตนเองหรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น จั ด ส่ ง แทน ให้ จั ด ส่ ง ต่ อ ส านั ก งาน ป.ป.ช.
โดยให้ ถือว่าวันที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ออกใบรับบัญชีเป็ นวันยื่นบัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้ อ 11 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ ย่ ืนพร้ อม
เอกสารประกอบ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่พิสจู น์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สนิ และหนี้สนิ รวมทั้ง
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาในรอบปี ที่ผ่านมา โดยในกรณีย่ นื เป็ นเอกสาร
ผู้ย่ ืนจะต้ องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ องกากับไว้ ในบัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สนิ และ
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สาเนาหลักฐานที่ย่ ืนไว้ ทุกหน้ า พร้ อมทั้งจัดทารายละเอียดของเอกสารประกอบบั ญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ย่ ืนด้ วย ทั้งนี้ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการ ให้ รวมทั้ง
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ในต่างประเทศ และให้ รวมถึงทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวที่มอบหมาย
ให้ อยู่ ในความครอบครองหรื อดู แลของบุ คคลอื่นไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อ มด้ วย
และต้ องยื่นภายในกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีท่เี ป็ นการเข้ ารั บตาแหน่ ง ให้ ย่ ืนภายในหกสิบวันนับแต่ วัน ถัด
จากวันเข้ ารับตาแหน่ง
(2) ในกรณี ท่ี เ ป็ นการพ้ นจากต าแหน่ ง หรื อ พ้ นจากการเป็ นเจ้ า หน้ า ที่
ของรัฐ ให้ ย่ ืนภายในหกสิบวันนับแต่ วันถัดจากวันพ้ นจากตาแหน่ ง หรือพ้ นจากการเป็ น
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
(3) ในกรณีทุกสามปี ตลอดเวลาที่ยังดารงตาแหน่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ ย่ ืน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันดารงตาแหน่งครบทุกสามปี
กำรนับวัน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. วันเข้ำรับตำแหน่ง สาหรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ให้ ถือวันถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ เป็ นวันเข้ ารับตาแหน่ง
2. วันพ้นจำกตำแหน่ ง สาหรับรัฐมนตรี กรณีคณะรั ฐมนตรี พ้นจากตาแหน่ ง
ทั้งคณะให้ ถือวันที่คณะรัฐมนตรีคณะใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ เป็ นวัน
พ้ นจากตาแหน่ง
3. วั น เริ่ ม ต้น ส ำหรั บ กำรยื่ น บั ญ ชี ฯ ให้ นั บ วั น เข้ า รั บ ต าแหน่ ง วั น พ้ นจาก
ตาแหน่ง หรือวันตาย แล้ วแต่กรณี เป็ นวันเริ่มต้ นสาหรับการยื่นบัญชี
4. วันครบกำหนดเวลำยื่นบั ญชี ฯ ระยะเวลาการยื่นบัญชีฯ นับแต่ วันเริ่มต้ น
สาหรับการยื่นบัญชี ฯ ครบกาหนดวันใดให้ ถือวันนั้นเป็ นวันครบกาหนด แม้ วันดังกล่าว
จะเป็ นวันหยุดราชการก็ตาม
ทัง้ นี้ ข้ าราชการการเมืองเป็ นผู้จัดส่งบัญชีฯ ให้ สานักงาน ป.ป.ช. โดยตรง
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รายละเอียดดู เพิ่ ม เติม ได้ ท่ี เว็บ ไซต์ ค ณะกรรมการป้ องกัน และปราบปราม
การทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) www.nacc.go.th สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ ท่ี
QR Code ท้ ายนี้
https://bit.ly/2KiPl3h

แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ

ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ของผูซ้ ึ่งอยู่กินกันฉันสำมีภริยำโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
อันถือว่ำเป็ นคู่สมรส พ.ศ. 2561
(เฉพาะสาระสาคัญบางส่วน)
ข้ อ 3 บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้ จดทะเบียนสมรสกับเจ้ าพนักงาน
ของรัฐ และมีลักษณะอย่ างหนึ่งอย่ างใดดังต่อไปนี้ ให้ ถือเป็ นคู่สมรสตามมาตรา 102
วรรคสอง และมาตรา 126 วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
(1) ได้ ทาพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอ่ ืนใดในทานองเดียวกันกับเจ้ าพนักงาน
ของรัฐ โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็ นการอยู่กินเป็ นสามี
ภริยากันตามประเพณี
(2) เจ้ าพนักงานของรัฐแสดงให้ ปรากฏว่ามีสถานะเป็ นสามีภริยากัน หรือ
มีพฤติการณ์เป็ นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้ หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับ เจ้ าพนักงานของรัฐและ
ต่ อ มาได้ จ ดทะเบี ย นหย่ า ขาดจากกั น ตามกฎหมาย แต่ ยั ง แสดงให้ ปรากฏหรื อ มี
พฤติการณ์ซ่งึ เป็ นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็ นสามีหรือภริยากัน
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กำรจ่ ำยเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
สำนั กงำนเลขำธิ กำร มีหน้ าที่เบิกจ่ ายเงินเดือนและเงินเพิ่ มสาหรับตาแหน่ ง
ข้ าราชการการเมืองทุกตาแหน่ง มีหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
1. การจ่ ายเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจา
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ให้ จ่ า ยตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ข้ า รั บ หน้ า ที่ ส่ ว นข้ า ราชการการเมื อ งอื่ น
ให้ จ่ายตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ราชการ แต่ไม่ก่อนวันที่ระบุไว้ ในคาสั่ง โดยให้ จ่าย
ตามส่วนของจานวนวันในเดือนนั้น
2. ในกรณีท่ีรั ฐ มนตรี ท้ัง คณะพ้ นจากตาแหน่ ง ให้ จ่ ายเงิ น เดื อ นถึ ง วั นก่ อนที่
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ที่ได้ รับแต่งตั้ง
ขึ้นใหม่เข้ ารับหน้ าที่
3. ข้ าราชการการเมืองที่ได้ รับแต่งตั้ง หรือพ้ นจากตาแหน่งในระหว่างเดือนหรือ
ได้ รั บ เงิ น เดือนไม่ เต็ม เดื อนโดยประการอื่น ให้ จ่ ายเงิ นประจ าตาแหน่ ง และเงิ นเพิ่ ม
ตามส่วนของจานวนวันที่ได้ รับเงินเดือนในเดือนนั้น
4. ข้ าราชการการเมื องผู้ ใ ดด ารงต าแหน่ งทางการเมื องในขณะเดี ยวกั น เกิ น
1 ตาแหน่งให้ ได้ รับเงินเดือนในตาแหน่งที่มีอตั ราเงินเดือนสูงเพียงตาแหน่งเดียว
5. ข้ าราชการการเมืองถึงแก่ความตาย ให้ จ่ายเงินช่ วยพิเศษเป็ นจานวน 3 เท่า
ของอั ต ราเงิ น เดื อ นที่ไ ด้ รั บ อยู่ จ ริ ง เมื่ อ ถึ ง แก่ ค วามตาย ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
การจ่ายเงินช่ วยพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้ วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
6. ข้ าราชการการเมืองไม่ ได้ ปฏิบัติราชการโดยประการใดก็ตาม สิทธิในการ
ได้ รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง หรือเงินเพิ่ม ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการจ่ าย
เงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันโดยอนุโลม
การจ่ า ยเงิ น เดื อ นและเงิ น เพิ่ มส าหรั บ ต าแหน่ งข้ าราชการการเมื อ ง
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ
เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก หน้ า 72)
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สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ
1. กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
สำนั ก งำนเลขำธิ ก ำร มี ห น้ า ที่เสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ให้ แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ข้ าราชการ
การเมื อ งในสัง กั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี คู่ ส มรสนายกรั ฐ มนตรี คู่ ส มรสรองนายก
รัฐมนตรี คู่สมรสรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี คู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และคู่ สมรสรองเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี ตามระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่ า ด้ วยการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิดชูย่งิ ช้ างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อั น มี เกี ยรติ ยศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ. 2536 (ภาคผนวกหน้ า 73) โดยมี ข้ั น ตอนการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. ส านั ก งานเลขาธิ ก ารจะจั ด ส่ ง แบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล ประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ กบั ข้ าราชการการเมืองในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ใหม่ ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ เป็ นฐานข้ อมู ลประกอบการพิ จ ารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ท่ี QR Code ท้ ายนี้)
2. ส านั กเลขาธิ ก ารนายกรั ฐมนตรี จะตรวจสอบป ร ะ วั ติ ก า ร ไ ด้ รั บ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ของข้ าราชการการเมือง ไปยั งส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้ องอีกครั้ง
3. ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี จ ะด าเนิ น การเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ นที่ เ ชิ ด ชู ย่ิ ง ช้ างเผื อ กและเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์
อัน มี เกียรติยศยิ่ ง มงกุ ฎไทย ของแต่ ละปี ก่ อ นวัน พระราชพิ ธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ไม่น้อยกว่า 90 วัน (ภายในวันที่ 29 เมษายน ของทุกปี )
https://bit.ly/2MHs39f

แบบข้ อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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2. การเบิกค่ารักษาพยาบาล
ข้ าราชการการเมื อ งมี สิท ธิเบิ ก ค่ ารั ก ษาพยาบาลสาหรั บ ตนเอง บิ ด า มารดา
คู่ สมรส และบุ ตรซึ่งยังไม่ บรรลุนิติภาวะ (บิดา คู่ สมรส และบุ ตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย
ยกเว้ นบุตรบุญธรรม) ทั้งนี้ การใช้ สทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาล สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1. ยื่นแบบคาขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้ อมูลในฐานข้ อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
พร้ อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ สิทธิในระบบจ่ ายตรงค่ ารักษาพยาบาล ได้ ท่ี
นายทะเบี ย นบุ ค ลากรภาครั ฐ กลุ่ ม บริ หารงานบุ ค คล ส านั ก งานเลขาธิ การ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ท่ี QR Code ท้ ายนี้)
2. กรณี ช าระเงิ นด้ วยตนเอง ให้ ยื่ นใบเบิ กเงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการรั กษา
พยาบาล (แบบ 7131) พร้ อ มใบเสร็จรั บเงิ นค่ ารั กษาพยาบาลและเอกสารประกอบ
ของสถานพยาบาลที่กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี สานักงานเลขาธิการ
https://bit.ly/2Kcdx77

แบบคาขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้ อมูลในฐานข้ อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
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3. บำเหน็จบำนำญ
หลักเกณฑ์ในการขอรับบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้ าราชการ พ.ศ. 2494 และฉบับที่แก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้ าราชการการเมื อง รั บราชการมาไม่ น้ อยกว่ า 1 ปี บริ บู รณ์ เมื่ อพ้ นจาก
ตาแหน่ง โดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มีสทิ ธิได้ รับบาเหน็จ
2. ข้ าราชการการเมือง มีเวลาราชการรวมกันไม่ น้อยกว่ า 4 ปี บริ บูรณ์ และดารง
ตาแหน่งครั้งสุดท้ ายเป็ นรัฐมนตรี มีสทิ ธิได้ รับบานาญ ตามมาตรา 18 เดือนละ 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้ วน) และมีเวลาราชการรวมกันครบ 10 ปี บริบูรณ์ เมื่อพ้ นจากตาแหน่ง
มีสทิ ธิได้ รับบานาญ
 วิธีคำนวณบำเหน็จบำนำญ
บำเหน็จ

=

เงินเดือนเดือนสุดท้ าย x เวลาราชการ

บำนำญ

=

เงินเดือนเดือนสุดท้ าย x เวลาราชการ
50

มำตรำ 18 ข้ าราชการการเมือง ตาแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งได้ รับราชการในตาแหน่ง
ข้ าราชการการเมื องมาแล้ ว และมี เวลาราชการในต าแหน่ งข้ าราชการการเมื องรวมกัน
ไม่ น้อยกว่ า 4 ปี บริบูรณ์ เมื่อออกจากตาแหน่ ง และไม่ ประสงค์ขอรับบาเหน็จบานาญ
ตามความในบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ีโดยประการอื่น ก็ให้ มีสิทธิรับบานาญ
เดื อ นละสองพั น บาท แต่ ถ้ าข้ าราชการผู้ น้ันมี สิท ธิไ ด้ รั บ หรื อ เคยได้ รั บ บ านาญปกติ
อยู่ก่อนแล้ ว เมื่อข้ าราชการผู้น้ันได้ ใช้ สิทธิตามความในวรรคก่อน สิทธิรับบานาญที่มี
อยู่แล้ วนั้นเป็ นอันสิ้นไป
มำตรำ 30 ข้ าราชการการเมือง ผู้ซ่ึงออกหรือพ้ นจากตาแหน่งโดยได้ รับหรือ
มีสทิ ธิได้ รับบานาญปกติ จากการที่ได้ นับเวลาราชการที่เป็ นข้ าราชการการเมืองสาหรับ
คานวณบาเหน็จบานาญ หรือได้ รับ หรือมีสทิ ธิได้ รับบานาญ ตามมาตรา 18 ถ้ าภายหลัง
กลับเข้ ารั บราชการใหม่ เป็ นข้ าราชการการเมื อง มี สิทธิเลิกรั บบานาญ โดยให้ นับ เวลา
ราชการ ส าหรั บ ค านวณบ าเหน็จ บ านาญเดิ ม ต่ อ เนื่ อ งการรั บ ราชการในตอนหลั ง
ความในข้ อนี้มิให้ ใช้ บังคับกับข้ าราชการการเมืองซึ่งเคยเป็ นราชการประจามาแล้ ว
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4. กำรเบิกจ่ ำยค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (มือถือ)
การเบิกจ่ ายค่ าใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของข้ าราชการการเมือง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่ วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว 262 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557
กาหนดการเบิกค่ าใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และค่ าบริการเสริ มต่ อรอบเดือน
สาหรับข้ าราชการการเมือง ขอเบิกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. กรณีมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของทางราชการให้ ข้าราชการการเมือง
เป็ นผู้ ถือครอง หรื อกรณีใช้ โทรศั พท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ส่วนตัวของข้ าราชการการเมื อง
ให้ เบิกค่ าใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่ าบริการเสริมต่ อรอบเดือนได้ สาหรับตาแหน่ ง
ดังนี้
1.1 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ให้ เบิกจ่ายได้ เท่าที่จ่ายจริง
1.2 เลขาธิการนายกรั ฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
ที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึ กษารองนายกรั ฐมนตรี ที่ปรึ กษารัฐมนตรี และที่ปรึกษา
รั ฐมนตรี ป ระจ าสานักนายกรั ฐ มนตรี ให้ เบิก จ่ ายได้ เท่าที่จ่ายจริ ง ไม่ เกินอัต ราคนละ
6,000 บาทต่อรอบเดือน
1.3 โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
เลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ให้ เบิกจ่ายได้ เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราคนละ 4,000 บาทต่อรอบเดือน
1.4 ผู้ ช่ วยเลขานุ การรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง ให้ เบิ ก จ่ ายได้ เ ท่ าที่จ่ ายจริ ง
ไม่เกินอัตราคนละ 2,000 บาทต่อรอบเดือน
2. กรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การประชุมระหว่างประเทศ
การจัดงาน หรื อการเยือนของบุ คคลสาคัญ ให้ เบิกจ่ ายค่ าใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
และค่ าบริ ก ารเสริ ม สาหรั บแต่ ละกรณีใ นครั้ ง นั้น เพิ่ ม ได้ อีก ไม่ เกินหนึ่ง เท่ าของอัตรา
ตามตาแหน่งในข้ อ 1.2 ข้ อ 1.3 หรือ ข้ อ 1.4
3. กรณี โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ (มื อ ถื อ ) ของทางราชการที่ ม อบให้ ข้ า ราชการ
การเมื อ งถื อ ครอง มี ค่ า ใช้ บ ริ ก ารเกิน กว่ าอัต ราที่ก าหนด ให้ ส่วนราชการด าเนินการ
เก็บเงินส่วนที่เกินจากผู้ถือครอง เพื่อสมทบจ่ายเป็ นค่าใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
ตามใบแจ้ งหนี้ต่อไป
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4. กรณีใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ส่วนตัวของข้ าราชการการเมือง ให้ แจ้ ง
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวที่ประสงค์จะใช้ สิทธิแก่สานักงานเลขาธิการ เพื่ อขออนุ มัติ
หลั ก การขอเบิ กค่ า โทรศั พท์เคลื่ อนที่ (มื อ ถื อ ) ส่วนตั ว หลัง จากช าระเงิ นค่ าบริ การ
รายเดือนแล้ ว ให้ ลงลายมือชื่ อรั บ เงิ นในใบสาคัญรั บ เงิ น แล้ วจัดส่งใบสาคั ญรั บ เงิ น
พร้ อมหลักฐานการชาระเงิน ให้ สานักงานเลขาธิการดาเนินการเบิกจ่ายเงิน

5. การใช้รถประจาตาแหน่ง
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดรถประจาตาแหน่งให้ แก่ข้าราชการการเมือง
ตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. นายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
6. โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
7. เลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยรถราชการ พ.ศ. 2523 มีข้อควรทราบ
ของผู้ใช้ รถประจาตาแหน่ง ดังนี้
 การเปลี่ ยนแปลงประเภทรถราชการจะกระทามิ ได้ เว้ น แต่ ใ นกรณีท่ีมี
ความจาเป็ นให้ เปลี่ยนแปลงได้ โดยให้ หัวหน้ าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้ าสังกัด
พิจารณาอนุ มัติ ด้ วยความเห็นชอบของสานักงบประมาณ สาหรับส่วนราชการซึ่งมิได้
อยู่ ในบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง หรื อมิได้ สังกัดสานั กนายกรั ฐมนตรี กระทรวง
หรื อทบวง ให้ หัวหน้ าส่วนราชการขออนุ มัติต่อผู้ บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ด้ วยความ
เห็นชอบของสานักงบประมาณ
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 รถประจาตาแหน่งให้ มีได้ ไม่เกินตาแหน่งละ 1 คัน ข้ าราชการผู้ใดดารงตาแหน่ง
หลายตาแหน่ ง ให้ เลือกใช้ รถประจาตาแหน่ งได้ เพียงตาแหน่ งเดียว ข้ าราชการผู้มีสิทธิ
ได้ รถประจาตาแหน่ งและไปดารงตาแหน่ งในรัฐวิสาหกิจซึ่งมีสิทธิได้ รถประจาตาแหน่ง
ของรัฐวิสาหกิจด้ วย ให้ เลือกใช้ รถประจาตาแหน่งทางใดทางหนึ่งได้ เพียงตาแหน่งเดียว
ในกรณีท่ีเลือกใช้ รถประจ าตาแหน่ งดังกล่ าวแล้ วให้ ใช้ รถในตาแหน่ ง นั้นไปจนกว่ าจะ
พ้ นจากตาแหน่ง
 รถประจ าต าแหน่ ง ให้ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ร าชการในต าแหน่ ง หน้ า ที่ หรื อ
ที่ไ ด้ รั บ มอบหมายโดยชอบ หรื อ งานที่เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ งานในต าแหน่ ง หน้ าที่
หรือฐานะที่ดารงตาแหน่ งนั้น รวมตลอดถึงการใช้ เพื่อเดินทางไป - กลับ ระหว่ างที่พัก
และส านั ก งาน และเพื่ อ การอื่ น ที่ จ าเป็ นและเหมาะสมแก่ ก ารด ารงต าแหน่ ง หน้ าที่
ใ น ห มู่ ข้ าราชการและสั ง คม และห้ ามผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บรถประจ าต าแหน่ ง ซึ่ งได้
รถประจาตาแหน่ งแล้ วนารถส่วนกลางไปใช้ อีก เว้ นแต่ มีเหตุผลความจาเป็ นเฉพาะคราว
ทั้งนี้ ให้ ระบุเหตุผลความจาเป็ นที่ต้องใช้ ส่วนกลางไว้ ด้วย
 ผู้ ใช้ รถประจาตาแหน่ งต้ องคืนรถให้ แก่ส่วนราชการ ภายในกาหนด 30 วัน
นับแต่ วันที่ได้ พ้นจากตาแหน่ ง หรือส่งมอบงานแล้ วแต่ กรณี กรณีท่ผี ้ ูใช้ รถประจาตาแหน่ ง
ถึงแก่กรรม ให้ หัวหน้ าส่วนราชการเรียกรถประจาตาแหน่ งคืน หากหั วหน้ าส่วนราชการ
เห็นว่ ามีเหตุผลสมควรจะผ่ อ นผันให้ ส่งคืนรถประจาตาแหน่ ง เกินกาหนดเวลาดังกล่ าว
ก็ให้ กระทาได้ ตามควรแก่ พฤติการณ์ แต่ ต้องไม่ เกินกว่ า 60 วัน นับจากวันถึงแก่ กรรม
 การเก็บรักษารถประจาตาแหน่ง ให้ อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบ
ของผู้ดารงตาแหน่ง
 เมื่ อ เกิ ด การสู ญ หายหรื อ เสี ย หายขึ้ นกั บ รถประจ าต าแหน่ ง ผู้ ใช้ รถ
ประจาตาแหน่งต้ องรีบรายงานให้ หัวหน้ าส่วนราชการทราบทันที กรณีมิได้ เป็ นผู้ใช้ รถเอง
หรือไม่สามารถที่จะรายงานเองได้ ให้ พนักงานผู้ขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จนถึงหัวหน้ าส่วนราชการ
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 ผู้ ใ ช้ ร ถประจ าต าแหน่ ง เป็ นผู้ จ่ ายค่ าเชื้ อเพลิ ง เอง ในกรณีท่ีน ารถไปใช้
ในการปฏิบัติหน้ าที่ซ่ึงนอกเหนือไปจากหน้ าที่ปกติประจาให้ เบิกจ่ายเชื้อเพลิง หรือเบิก
ค่ า เชื้ อเพลิ ง ได้ ทั้ ง นี้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการต้ องรั บ รองทุ ก ครั้ ง ว่ า ได้ มี ก ารน ารถ
ประจาตาแหน่งไปใช้ ในกรณีดังกล่าวจริง
 การนารถยนต์ ไ ปซ่ อ มหรื อบารุ ง รั กษา ผู้ ใ ช้ ร ถประจ าต าแหน่ ง ต้ องเติม
เชื้ อเพลิงให้ สามารถนารถยนต์ไ ปซ่ อ มหรื อบารุ งรั ก ษาได้ กรณีท่ีไม่ ได้ เติมเชื้ อเพลิ ง
ก่อนที่บริษัทผู้ให้ เช่ าจะนารถไปทาการซ่ อม เมื่อทาการซ่ อมเสร็จแล้ วปรากฎว่ าต้ องมี
การเติมเชื้อเพลิงผู้ใช้ รถประจาตาแหน่งต้ องรับผิดชอบค่าเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้น

6. การลาของข้าราชการการเมือง
ตามระเบี ยบสานัก นายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการลาของข้ าราชการ พ.ศ. 2555
หมวด 3 ได้ กาหนดการลาของข้ าราชการการเมือง ดังนี้
ข้ อ 41 การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ให้ อยู่ใน
ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี และแจ้ งให้ คณะรัฐมนตรีทราบ
ข้ อ 42 การลาทุ ก ประเภทและการไปต่ างประเทศของข้ าราชการการเมื อ ง
ให้ เป็ นอานาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ ารัฐบาล หรือในฐานะรัฐมนตรีเจ้ าสังกัด
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้ าสังกัด แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
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กำรเดินทำงไปรำชกำร
การขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการของข้าราชการการเมือง
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2524
กำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ผูอ้ นุ มตั ิ
ผูข้ ออนุ มตั ิ
1. นายกรัฐมนตรี
ข้ าราชการการเมืองทุ ก ต าแหน่ ง นอกจากรองนายก
ในฐานะหัวหน้ ารัฐบาล รั ฐมนตรี รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวง รั ฐมนตรี ประจา
สานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรี
ช่ ว ยว่ า การกระทรวง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การทบวง
เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีเจ้ าสังกัด
เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ส าหรั บ การเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รของรองนายกรั ฐ มนตรี
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง รั ฐมนตรี ประจาสานักนายกรั ฐมนตรี รั ฐมนตรี ว่าการทบวง
รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง และรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การทบวง ให้ อยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้เดินทาง แต่ให้ รายงานนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้ าสังกัด เพื่อทราบก่อนเดินทาง

กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
ผูอ้ นุ มตั ิ
1. นายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้ ารัฐบาล
2. รัฐมนตรีเจ้ าสังกัด

ผูข้ ออนุ มตั ิ
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรี
ประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การทบวง
และข้ าราชการการเมืองทุกตาแหน่ง นอกจากเลขานุ การ
รัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
ทบวง เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
รัฐมนตรี
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กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
กระทรวงการคลัง ได้ เทียบระดับตาแหน่งข้ าราชการการเมือง เพื่อสิทธิในการ
เบิ ก จ่ ายค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการไว้ แ ล้ ว ดั ง นั้น การเบิ ก ค่ าใช้ จ่ ายในการ
เดินทางไปราชการของข้ าราชการการเมือง จึงเป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่ าใช้ จ่าย
ในการเดิ น ทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และฉบั บ ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่ าด้ วยการเบิกจ่ ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่ าเช่ าที่พักในการเดิ นทาง
รายละเอียดตามบัญชีท่แี นบ

บัญชีอตั รำเบี้ ยเลี้ ยงเดินทำงในประเทศ (เหมำจ่ ำย)
อัตรำ
(บำท : วัน : คน)
240
ผู้ดารงตาแหน่ งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา ตาแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการพิ เ ศษลงมา ต าแหน่ ง ประเภทอานวยการ ระดับต้ น
หรื อต าแหน่ งระดั บ 8 ลงมา หรื อต าแหน่ งที่เทียบเท่ า หรื อข้ าราชการ
ตุ ล าการ ซึ่ ง รั บ เงิ น เดื อ น ชั้ น 2 ลงมา หรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา หรื อ
ดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้ าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 3 ลงมา หรือ
ข้ าราชการทหารซึ่ ง มี ย ศพั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา
หรือข้ าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอกลงมา
270
ผู้ดารงตาแหน่ งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตาแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ตาแหน่ งประเภทอานวยการ ระดับสูง ตาแหน่ ง
ประเภทบริ หาร หรื อต าแหน่ งระดั บ 9 ขึ้ นไป หรื อต าแหน่ งที่ เที ยบเท่ า
หรือข้ าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 3 ขั้นต่าขึ้นไป หรือข้ าราชการ
อัยการ ซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 4 ขึ้นไป หรือข้ าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือข้ าราชการตารวจ ซึ่งมียศพันตารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษขึ้นไป

ข้ำรำชกำร
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บัญชีอตั รำเบี้ ยเลี้ ยงเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชัว่ ครำวและค่ำใช้จ่ำยอื่น
1. กรณีเบิกเบี้ ยเลี้ ยงเดินทำงเหมำจ่ ำย
ข้ำรำชกำร

อัตรำ
(บำท : วัน : คน)

ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา ตาแหน่ งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา ตาแหน่ งประเภทอานวยการ
ระดับต้ น หรือตาแหน่งระดับ 8ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่าหรือ
ข้ าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 2 ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา
หรื อดะโต๊ะยุ ติธรรม หรื อข้ าราชการอัยการ ซึ่ งรั บเงิ นเดือน ชั้ น 3
ลงมา หรือข้ าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ลงมา หรือข้ าราชการตารวจ ซึ่งมียศพันตารวจเอกลงมา

2,100

ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง
ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือตาแหน่ง ระดับ 9 ขึ้นไป หรือตาแหน่ง
ที่เทียบเท่า หรือข้ าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 3 ขั้นต่าขึ้นไป
หรือข้ าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 4 ขึ้นไป หรือข้ าราชการทหาร
ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิ เศษ นาวาอากาศเอกพิ เศษ ขึ้ นไป หรื อข้ าราชการต ารวจ
ซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษขึ้นไป

3,100
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2. กรณีมิได้เบิกเบี้ ยเลี้ ยงเดินทำงเหมำจ่ ำย ให้ เบิกค่าใช้ จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าอาหาร - ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษี - ค่าบริการ ที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือ
ร้ านค้ า เรียกเก็บ ให้ เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 4,500 บาท
2.2 ค่าทาความสะอาดเสื้อผ้ า สาหรับระยะเวลาที่เกิน 7 วัน ให้ เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง
ไม่เกินวันละ 500 บาท
2.3 ค่ าใช้ สอยเบ็ดเตล็ด ให้ เบิกในลักษณะเหมาจ่ ายไม่ เกินวันละ 500 บาท
ค่าใช้ จ่ายตาม 2.1-2.2 ให้ คิดคานวณเบิกจ่ ายในแต่ ละวัน จานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ าย
ในวันใดจะนามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้

ค่ำเช่ำทีพ่ กั
ผูม้ ีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พกั เท่าที่จา่ ยจริงตามความจาเป็ นและเหมาะสม
1.
2.
3.
4.

นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

การเบิ ก ค่ าที่พั ก ต้ องเป็ นการเดินทางไปราชการที่จ าเป็ นต้ องพั กแรม เว้ นแต่
การพั ก แรมซึ่ ง โดยปกติ ต้ อ งพั ก แรมในยานพาหนะ หรื อ การพั ก แรมในที่พั ก แรม
ซึ่ ง ทางราชการจัดที่พักไว้ ให้ แล้ ว ให้ ผ้ ู เดิ นทางไปราชการเบิก ค่ าเช่ า ที่พัก ในลัก ษณะ
เหมาจ่าย หรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ ทั้งนี้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กาหนด ดังนี้
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ตั รำกำรเบิ
่ กั ในกำรเดิ
นทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจั
บับั
ญญชีอชีตั อรำกำรเบิ
กค่กำค่เช่ำำเช่ทีพ่ ำทีกั พ
ในกำรเดิ
นทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจั
กร กร
กรณีเลืเอลืกเบิ
อกเบิ
กในลั
กษณะจ่
ำยจริ
ที่จ่ำงยจริ
นอัดัตงรำ
1.1. กรณี
กในลั
กษณะจ่
ำยจริ
ง ให้งเบิให้กเเท่บิำกทีเท่่จ่ำยจริ
ไม่เกิงไม่
นอัเตกิรำ
นี้ ดังนี้
ห้องพั
ยว ยวห้องพัห้กอคูงพั
่ กคู่
ห้กอคนเดี
งพักคนเดี
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น:คน)
(บำท:วั
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(บำท:วั
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ตตาแหน่
ชาการ
บชานาญการพิ
เศษลงมา
าแหน่งประเภทวิ
งประเภทวิ
ชาการระดัระดั
บชานาญการพิ
เศษลงมา
ตตาแหน่
ง
ประเภทอ
านวยการ
ระดั
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หรื
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ต
ำแหน่
ง ง
าแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้ น หรือตำแหน่
ระดั
อ ตอาแหน่
ง ที่ งเ ทีทีย่ เ บเท่
า หรืา อหรื อ
ระดับบ88ลงมำ
ลงมำหรืหรื
ต าแหน่
ที ย บเท่
ข้ าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา หรือ
ข้ าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา หรือ
ผู ้ ช ่ ว ย ผู ้ พ ิพ า ก ษ า ห รือ ด ะ โ ต๊ะ ยุ ต ิธ รร ม ห รือ
ผู ้ ช ่ ว ย ผู ้ พ ิพ า ก ษ า ห รือ ด ะ โ ต๊ะ ยุ ต ิธ รร ม ห รือ
ข้ า ราชการอัยการ ซึ่ งรั บเงิ นเดื อนชั้ น 3 ลงมา หรื อ
ข้ า ราชการอัยการ ซึ่ งรั บเงิ นเดื อนชั้ น 3 ลงมา หรื อ
ข้ าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ข้ าราชการทหารซึ
่ งมียารวจซึ
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นาวาเอก
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า ที่ จ่ า่ งยจริ
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นทางไปราชการเป็
นหมู่คณะ ให้ พัก
ทางไปราชการเป็
นหมู
รวมกันในกรณี
สองคนขึเ ดิ้ นนไปต่
อหนึ่งห้ อง โดยให้
เบิ่ คกณะ
ค่ าเช่ให้า พัก
้ นไปต่
กค่ าเช่ า
่พักได้นไม่สองคนขึ
ทีรวมกั
เกินอัตราค่
าเช่าอห้หนึ
องพั่ งกห้คูอ่ งเว้โดยให้
นแต่เป็ เนบิกรณี
ทีที่ไม่่พเักหมาะสมจะพั
ที่ไม่เป็อาจ
ได้ ไม่เกินอักตรวมกั
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บผู้อ่นื ได้ กรวมกัน หรือมีเหตุจาเป็ นที่ไม่อาจ
ม่เหมาะสมจะพั

พักรวมกับผู้อ่นื ได้

ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ว ไป ระดั บ ทัก ษะพิ เ ศษ
2,200
ตผูาแหน่
งประเภทวิ
าการ ระดั่ วบไป
เชี่ยวชาญ
้ ด ารงต
าแหน่ งชประเภททั
ระดั บ ทัตกาแหน่
ษะพิงเ ศษ
2,200
ประเภทอ
านวยการ
ระดั
บ
สู
ง
ต
าแหน่
ง
ประเภทบริ
ห
าร
ตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่ ง
ระดับต้ น หรือตำแหน่งระดับ 9 หรือ ตาแหน่งที่เทียบเท่า
ประเภทอานวยการ ระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร
หรือข้ าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 3 ขั้นต่า
ระดับต้ น หรือตำแหน่งระดับ 9 หรือ ตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้ าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 4 หรือ

หรือข้ าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 3 ขั้นต่า
หรือข้ าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 4 หรือ

1,200

1,200
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ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
(บำท:วัน:คน) (บำท:วัน:คน)

ข้ าราชการทหารซึ่งมียศพั นเอก นาวาเอก นาวาอากาศ
เอกพิเศษ หรือข้ าราชการ ตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก
อัตราเงินเดือน พันตารวจเอกพิเศษ จะเบิกในอัตรา
ค่าเช่าห้ องพักคนเดียว หรือห้ องพักคู่กไ็ ด้
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดับทรงคุ ณ วุ ฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง หรือตำแหน่งระดับ 10
ขึ้ นไป หรือตาแหน่ งที่เทียบเท่า หรือข้ าราชการตุลาการ
ซึ่ ง รั บ เงิ น เดื อ น ชั้ น 3 ขั้ น สูง ขึ้ นไป หรื อ ข้ า ราชการ
อัย การ ซึ่ ง รั บ เงิ น เดือนชั้ น 5 ขึ้น ไป หรื อ ข้ าราชการ
ทหาร ซึ่ งมียศพลตรี พลเรื อตรี พลอากาศตรี ขึ้น ไป
หรื อ ข้ า ราชการต ารวจซึ่ ง มี ย ศพลต ารวจตรี ข้ ึ นไป
จะเบิกในอัตราค่ าเช่ าห้ องพักคนเดียวหรือห้ องพักคู่
ก็ได้
ในกรณี เ ดิ น ทางไปราชการเป็ นหมู่ ค ณะ และ
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วข้ างต้ น เป็ นหั ว หน้ าคณะ
และมี ค วามจ าเป็ นต้ องใช้ สถานที่เดี ยวกันกั บ ที่ พั ก
เพื่ อเป็ นที่ ป ระสานงานของคณะหรื อ บุ ค คลอื่ น
ให้ เบิกค่าเช่ าห้ องพักได้ เพิ่มขึ้นอีกห้ องหนึ่ง ในอัตรา
ค่าเช่ าห้ องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่ าห้ องชุดแทน
ในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้ องพักคนเดียว

2,500

1,400

น)
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2. กรณี
2. กรณี
เลือเกเบิ
ลือกเบิ
กในลั
กในลั
กษณะเหมำจ่
กษณะเหมำจ่
ำย ให้
ำยเบิให้กเได้
บิกไได้
ม่เกิไม่นเอักิตนรำนี้
อัตรำนี้
ข้ำรำชกำร
ข้ำรำชกำร

อัตรำ
อัตรำ
(บำท:วั
(บำท:วั
น:คน)
น:คน)
ผู้ดารงต
ผู้ดารงต
าแหน่
าแหน่
งประเภททั
งประเภททั
่วไป่วระดั
ไป ระดั
บอาวุบโอาวุ
ส ลงมา
โส ลงมา
ตาแหน่
ตาแหน่
งประเภทวิ
งประเภทวิ
ชาการ
ชาการ 800800

ระดัระดั
บชานาญการพิ
บชานาญการพิ
เศษเศษ
ลงมาลงมา
ตาแหน่
ตาแหน่
งประเภทอ
งประเภทอ
านวยการ
านวยการ
ระดัระดั
บต้ นบต้หรืนอหรือ
ตำแหน่
ตำแหน่
งระดังระดั
บ 8บลงมำ
8 ลงมำ
หรือหรื
ตาแหน่
อตาแหน่
งที่เทีงทีย่บเท่
เทียบเท่
า หรืาอหรื
ข้ าอราชการตุ
ข้ าราชการตุ
ลาการ
ลาการ
ซึ่งรับซึ่งเงิรันบเดื
เงินอนชั
เดือ้นนชั2้นลงมา
2 ลงมา
หรือหรื
ผู้ชอ่วผูยผู
้ ช่ว้ พยผู
ิพากษา
้ พิพากษา
หรือหรื
ดะโต๊
อดะโต๊
ะยุตะธิ ยุรรม
ตธิ รรม
หรือหรือ
ข้ าราชการอั
ข้ าราชการอั
ยการยการ
ซึ่งรับซึ่งเงิรันบเดื
เงินอเดื
น อชั้น 3ชั้นลงมา
3 ลงมา
หรือหรื
ข้ าอราชการทหาร
ข้ าราชการทหาร
ซึ่งมีซึ่งมี
ยศพัยศพั
น เอก
น เอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาอากาศเอกลงมา
นาวาอากาศเอกลงมา
หรื อหรื
ข้ าอราชการต
ข้ า ราชการต
ารวจารวจ
ซึ่งมีซึย่งศพั
มียนศพั
ตารวจเอกลงมา
นตารวจเอกลงมา
ผู้ดารงต
ผู้ดารงต
าแหน่
าแหน่
งประเภททั
งประเภททั
่วไป่วระดั
ไป ระดั
บทักบษะพิ
ทักษะพิ
เศษเศษ
ตาแหน่
ตาแหน่
งประเภทวิ
งประเภทวิ
ชาการ
ชาการ
่ ย วชาญขึ
ระดัระดั
บ เชีบ่ ยเชี
วชาญขึ
้ นไป้ นตไปาแหน่
ต าแหน่
งประเภทอ
งประเภทอ
านวยการ
านวยการ
ระดัระดั
บสูงบตสูาแหน่
ง ต าแหน่
ง ง
ประเภทบริ
ประเภทบริ
หารหหรื
ารอหรื
ตำแหน่
อ ตำแหน่
งระดั
งระดั
บ 9บขึ้ 9นไป
ขึ้ นไป
หรือหรื
ตาแหน่
อตาแหน่
งที่เทีงทีย่ เบเท่
ทียบเท่
า า
หรือหรื
ข้ าอราชการตุ
ข้ าราชการตุ
ลาการ
ลาการ
ซึ่งรับซึ่งเงิรันบเดื
เงินอเดื
น อชั้น 3ชั้นขั้น3ตขั่า้นขึ้ตน่าไปขึ้นหรื
ไปอหรื
ข้ าอราชการ
ข้ าราชการ
อัยการ
อัยการ
ซึ่งรัซึบ่ งเงิรันบเดื
เงินอเดื
นชัอ้ นนชั4้ นขึ้น4ไป
ขึ้นหรื
ไปอหรื
ข้ าอราชการทหาร
ข้ าราชการทหาร
ซึ่งมีซึย่ งศพั
มียนศพั
เอกนเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
อัตราเงิ
อัตราเงิ
นเดืนอเดื
นพัอนนพั
เอกพิ
นเอกพิ
เศษเศษ
นาวาเอกพิ
นาวาเอกพิ
เศษเศษ
นาวาอากาศเอกพิ
นาวาอากาศเอกพิ
เศษขึเศษขึ
้ นไป้ นหรื
ไปอหรื
ข้ าอราชการต
ข้ าราชการต
ารวจารวจ
ซึ่งมีซึย่ งศพั
มียนศพั
ตารวจเอก
นตารวจเอก
อัตราเงิ
อัตราเงิ
นเดืนอนพั
เดือนนพั
ตารวจเอกพิ
นตารวจเอกพิ
เศษขึเศษขึ
้ นไป้ นไป

1,200
1,200
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กรณีเลือกเบิกค่าเช่ าที่พักเหมาจ่าย สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ กาหนด
หลัก เกณฑ์ต ามหนั ง สือ ส านัก เลขาธิก ารนายกรั ฐ มนตรี ที่ สบก (กงช) 0481/54
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เรื่อง กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ ำเช่ ำที่ พกั ในกำร
เดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรกำหนดอัตรำเบิกค่ำที่พกั ในลักษณะเหมำจ่ ำย ดังนี้
- ผู้ดารงตาแหน่ งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา ตาแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้ น หรือตาแหน่งระดับ 8 ลงมา
เบิกได้ในอัตรำ 600 บำท ต่อคืน ต่อคน
- ผู้ดารงตาแหน่ งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตาแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง หรือตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป
เบิกได้ในอัตรำ 1,000 บำท ต่อคืน ต่อคน
ในกรณีเป็ นการเดินทางไปราชการในท้ องที่ท่มี ีค่าครองชีพสูงหรือเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
อยู่ในดุลพินิจหัวหน้ าส่วนราชการเจ้ าของงบประมาณพิจารณาอนุมัติให้ เบิกจ่ายค่าเช่ าที่พัก
สูงกว่าอัตราที่กาหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้ อยละยี่สบิ ห้ า (ยกเว้ นกรณีเลือกเบิกค่าเช่ าที่พัก
แบบเหมาจ่าย)
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ตามบั ญชี หมายเลข 5 แนบท้ ายระเบี ยบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ให้ เบิกค่ าเช่ าที่พักได้
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
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บัญชีหมำยเลข 5
1. องคมนตรี
2. รัฐบุรุษ
3. นายกรัฐมนตรี
4. รองนายกรัฐมนตรี
5. รัฐมนตรี
6. ประธานศาลฎีกา
7. รองประธานศาลฎีกา
8. ประธานศาลอุทธรณ์
9. ประธานศาลปกครองสูงสุด
10. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
11. ประธานวุฒิสภา
12. ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
13. เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
14. เลขาธิการวุฒิสภา
15. ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
16. ปลัดกระทรวง
17. ปลัดทบวง
18. รองปลัดกระทรวงกลาโหม
19. สมุหราชองครักษ์
20. จเรทหารทัว่ ไป
21. ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
22. รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
23. เสนาธิการทหาร

24. ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก
25. ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
26. ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
27. ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ
28. อัยการสูงสุด
29. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
30. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
31. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
32. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
33. เลขาธิการสานักพระราชวัง
34. ราชเลขาธิการ
35. นายกราชบัณฑิตยสถาน
36. ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
37. ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
38. ผูอ้ านวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
39. เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
40. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
41. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
42. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
43. เลขาธิการสภาการศึกษา
44. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
45. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
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บัญชีอตั ราค่าเช่าที่พกั ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั ่วคราว
อัตราสาหรับประเทศรัฐเมือง (บาท : วัน : คน)

ข้ำรำชกำร
ก.
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ไม่เกิน
อาวุโ สลงมา ต าแหน่ ง ประเภท 7,500
วิ ช าการ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ
ลงมา ต าแหน่ งประเภทอานวยการ
ระดับ ต้ น หรือ ต าแหน่ ง ระดับ 8
ลงมา หรือตาแหน่ งที่เทียบเท่า หรือ
ข้ า ราชการตุล าการ ซึ่ ง รั บ เงิ นเดือน
ชั้น 2 ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือ
ดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้ าราชการอัยการ
ซึ่ งรั บ เงิ น เดื อ น ชั้ น 3 ลงมาหรื อ
ข้ าราชการทหาร ซึ่ ง มี ย ศพั น เอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา
หรื อ ข้ าราชการต ารวจ ซึ่ งมี ย ศ
พันตารวจเอกลงมา

ข.

ประเภท
ง.
ค.

ไม่เกิน ไม่เกิน เพิ่มขึ้นจาก
5,000 3,100 ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้ อยละ 40

จ.
เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้ อยละ 25

จาก
ท ก.
กิน
25
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อัตราส
อัตาหรั
ราสาหรั
บประเทศรั
บประเทศรั
ฐเมือฐงเมื(บาท
อง (บาท
: วัน: :วันคน)
: คน)

ข้ำรำชกำร
ข้ำรำชกำร

ประเภท
ประเภท
ก. ก. ข. ข. ค. ค. ง. ง.

จ. จ.

ขึ้น่มจาก
ขึ้นจาก
เพิ่มเพิ
ขึ้น่มจาก
ขึ้นจาก
ผู้ ด ารงต
ผู้ ด ารงต
าแหน่
าแหน่
ง ประเภททั
ง ประเภททั
่ ว ไป่ ว ไปไม่เกิไม่นเกิน ไม่เกิไม่นเกินไม่เกิไม่นเกินเพิ่มเพิ
ประเภท
ก. ประเภท
ก. ประเภท
ก. ก.
ระดัระดั
บทักบษะพิ
ทักษะพิ
เศษเศษ
ตาแหน่
ตาแหน่
ประเภท
ประเภท
10,000
10,0007,000
7,0004,500
4,500ประเภท
อีก อีก อีก อีก
วิ ช าการ
วิ ช าการ
ระดัระดั
บ เชีบ่ ยวชาญขึ
เชี่ ยวชาญขึ
้ นไป้ นไป
ไม่เกิไม่นเกิน ไม่เกิไม่นเกิน
ต า แตหา แน่ หง ปน่ ระ
ง ปเระ
ภ ทเ ภอ าทนอวา ยกา
น ว ยกา
ร ร
ร้ อยละ
ร้ อยละ
40 40
ร้ อยละ
ร้ อยละ
25 25
ระดัระดั
บสูงบตสูาแหน่
ง ตาแหน่
งประเภทบริ
งประเภทบริ
หารหาร
หรื อหรื
ต าแหน่
อ ต าแหน่
ง ระดั
ง ระดั
บ 9บขึ้น9 ไปหรื
ขึ้น ไปหรื
อ อ
ตาแหน่
ตาแหน่
งที่เทีงทีย่บเท่
เทียบเท่
า หรืาอหรื
ข้ าอราชการ
ข้ าราชการ
ตุลาการ
ตุลาการ
ซึ่งรับซึ่เงิ
งรันบเดื
เงิอนนเดืชัอ้ น 3ชั้นขั้น3ตขั่า้นต่า
ขึ้ น ไขึ้ปน ไหปรื อข้
ห รืาอข้
ร าาชรากาชรอั
กายรอั
การ
ย การ
ซึ่ ง รัซึบ่ งเงิรั บนเงิ
เดืนอเดื
น อชัน้ ชั4้ นขึ้น4ไป
ขึ้นหรื
ไป อหรื อ
ข้ า ราชการทหาร
ข้ า ราชการทหาร
ซึ่ ง มีซึย่ งศพั
มี ยนศพั
เอก
น เอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
อัต รา
อัต รา
เงินเดื
เงินอเดื
น อพันนเอกพิ
พั นเอกพิ
เศษเศษ
นาวาเอก
นาวาเอก
พิเศษ
พิเศษ
นาวาอากาศเอกพิ
นาวาอากาศเอกพิ
เศษขึเศษขึ
้ นไป้ นไป
หรื อหรื
ข้ าราชการต
อ ข้ าราชการต
ารวจ
ารวจ
ซึ่ งมีซึย่ งมี
ศ ยศ
พั นตพั ารวจเอกอั
นต ารวจเอกอั
ต ราเงิ
ต ราเงิ
น เดืนอเดื
น อน
พันตพัารวจเอกพิ
นตารวจเอกพิ
เศษขึเศษขึ
้ นไป้ นไป
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ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้

1. แคนาดา
2. เครือรัฐออสเตรเลีย
3. ไต้หวัน
4. เติรก์ เมนิสถาน
5. นิวซีแลนด์
6. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
7. ปาปัวนิวกีนี
8. มาเลเซีย
9. ราชรัฐโมนาโก
10. ราชรัฐลักเซมเบิรก์
11. ราชรัฐอันดอร์รา
12. ราชอาณาจักรกัมพูชา
13. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
14. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
15. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
16. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
17. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
18. ราชอาณาจักรสวีเดน
19. รัฐสุลต่านโอมาน
20. โรมาเนีย
21. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
22. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
23. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
24. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
25. สาธารณรัฐโครเอเชีย
26. สาธารณรัฐชิลี
27. สาธารณรัฐเช็ก

28. สาธารณรัฐตุรกี
29. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
30. สาธารณรัฐประชาชนจีน
31. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
32. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
33. สาธารณรัฐเปรู
34.สาธารณรัฐโปแลนด์
35. สาธารณรัฐฟิ นแลนด์
36. สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
37. สาธารณรัฐมอริเซียส
38. สาธารณรัฐมอลตา
39. สาธารณรัฐโมซัมบิก
40. สาธารณรัฐเยเมน
41. สาธารณรัฐลิทวั เนีย
42. สาธารณรัฐสโลวัก
43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
44. สาธารณรัฐออสเตรีย
45. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
46. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
47. สาธารณรัฐอินเดีย
48. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
49. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
50. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
51. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
52. สาธารณรัฐฮังการี
53. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
54. ฮ่องกง
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ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้

1. เครือรัฐบาฮามาส
30. สาธารณรัฐแซมเบีย
2. จอร์เจีย
31. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
3. จาเมกา
32. สาธารณรัฐไซปรัส
4. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
33. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
5. มาซิโดเนีย
34. สาธารณรัฐตูนิเซีย
6. ยูเครน
35. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
7. รัฐกาตาร์
36. สาธารณรัฐเนปาล
8. รัฐคูเวต
37. สาธารณรัฐไนเจอร์
9. รัฐบาห์เรน
38. สาธารณรัฐบุรุนดี
10. รัฐอิสราเอล
39. สาธารณรัฐเบนิน
11. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
40. สาธารณรัฐเบลารุส
12. ราชอาณาจักรตองกา
41. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
13. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน 42. สาธารณรัฐปานามา
14. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
43. สาธารณรัฐมอลโดวา
15. สหภาพพม่า
44. สาธารณรัฐมาลี
16. สหรัฐเม็กซิโก
45. สาธารณรัฐยูกนั ดา
17. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
46. สาธารณรัฐลัตเวีย
18. สาธารณรัฐกานา
47. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
19. สาธารณรัฐแกมเบีย
48. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
20. สาธารณรัฐโกตดิววั ร์ (ไอเวอรีโ่ คส)49. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
21. สาธารณรัฐคอสตาริกา
50. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
22. สาธารณรัฐคีรก์ ิซ
51. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
23. สาธารณรัฐเคนยา
52. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
24. สาธารณรัฐแคเมอรูน
53. สาธารณรัฐอิรกั
25. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
54. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
26. สาธารณรัฐจิบูตี
55. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
27. สาธารณรัฐชาด
56. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
28. สาธารณรัฐซิมบับเว
57. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
29. สาธารณรัฐเซเนกัล
58. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
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ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจำกที่กำหนดในประเภท ก.
ประเภท ข. ประเภท ง. และประเภท จ.
ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. ญีป่ ุ่ น
2. สาธารณรัฐฝรัง่ เศส
3. สหพันธรัฐรัสเซีย

4. สมาพันธรัฐสวิส
5. สาธารณรัฐอิตาลี

ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้

1. ราชอาณาจักรเบลเยีย่ ม
2. ราชอาณาจักรสเปน
3. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
4. สหรัฐอเมริกา
5. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
6. สาธารณรัฐโปรตุเกส
7. สาธารณรัฐสิงคโปร์
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ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั ่วคราว
อัตรำ
(บำท : คน)

ข้ำรำชกำร
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ หรือตาแหน่ งระดับ 5 ลงมา หรือตาแหน่ งที่เทียบเท่า
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้ าราชการอัยการ ซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น 3 ลงมา หรือข้ าราชการทหาร ซึ่งมียศพั นตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรีลงมา หรือข้ าราชการตารวจ ซึ่งมียศพันตารวจตรีลงมา
ผู้ ดารงตาแหน่ ง ประเภททั่ว ไป ระดับ ชานาญงานขึ้ น ไป ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ตาแหน่ งประเภทบริหาร หรือผู้ดารงตาแหน่ ง ระดับ 6 ขึ้นไป หรือ
ตาแหน่ งที่เทียบเท่า หรือข้ าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือน ชั้น 1
ขึ้ นไป หรื อ ข้ า ราชการอัย การ ซึ่ ง รั บ เงิ น เดื อ น ชั้ น 2 ขึ้ นไป หรื อ
ข้ าราชการทหาร ซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือ
ข้ าราชการตารวจ ซึ่งมียศพันตารวจโทขึ้นไป

7,500

9,000

ระยะเวลาอนุมตั ิการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั ่วคราว
ประเทศที่เดินทำง
ไปรำชกำร

ก่อนเริ่ม
ปฏิบตั ิรำชกำร

หลังเสร็จสิ้ น
กำรปฏิบตั ิรำชกำร

ประเทศในทวีปเอเชีย
ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์
ประเทศในทวี ป ยุ โ รป หรื อ
ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
ประเทศในทวี ป อเมริ ก าใต้
หรือประเทศในทวีปแอฟริกา

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
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กำรยืมตัวข้ำรำชกำร
สานักเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี จะจัดเจ้ าหน้ าที่สานักเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี
ช่ วยปฏิบัติงานให้ แก่ ข้าราชการการเมื อง อย่ างไรก็ตามข้ าราชการการเมืองอาจยื ม ตั ว
ข้ าราชการต่างสังกัดมาช่วยราชการ ดังนี้
1. ยืมตัวข้ าราชการจากกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆ มาช่วยราชการ
ทั่วไป
2. ยืมตัวข้ าราชการตารวจมาอารักขารักษาความปลอดภัย และยืมตัวข้ าราชการ
ต ารวจมาช่ ว ยราชการ ตามค าสั่ ง ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ที่ 60/2545 ลงวั น ที่
17 มกราคม 2545 เรื่อง มาตรการว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
นายกรั ฐมนตรี รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ให้ ยืมตัวข้ าราชการตารวจมารักษาความปลอดภัยไม่ เกิน 2 นาย และให้ ยืมตัวข้ าราชการ
ตารวจที่ดารงตาแหน่งไม่เกินรองสารวัตรหรือเทียบเท่า ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
กรณีไม่ มีการขอยืมตัวมาช่ วยปฏิบัติราชการฯ และหากต้ องเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ข้ า ราชการผู้ น้ั น ต้ อ งขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการจากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ต้ นสังกัดเป็ นรายครั้ง

กำรดำเนินกำรยืมตัวข้ำรำชกำร
1. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เลขานุ การรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี มีบันทึกถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้ งความประสงค์ขอยืมตัวข้ าราชการ
สังกัดต่าง ๆ โดยส่งเรื่องให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเลขาธิการดาเนินการ
2. กลุ่ม บริ ห ารงานบุ ค คล สานัก งานเลขาธิก าร จั ด ท าหนัง สือ ถึ ง หน่ วยงาน
ต้ น สัง กั ด ของข้ า ราชการนั้ น โดยเสนอเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ผู้ ท่ีเ ลขาธิก าร
นายกรัฐมนตรีมอบหมายพิจารณาลงนาม
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3. กรณี ส่ ง ตั ว ข้ าราชการยื ม ตั ว กลั บ คื น ต้ นสั ง กั ด ท าหนั ง สื อ เช่ น เดี ย วกั น
กับในข้ อ 1 และข้ อ 2 โดยดาเนินการในกรณี ดังต่อไปนี้
3.1 เมื่อภารกิจที่มอบหมายให้ ปฏิบัติเสร็จสิ้น
3.2 ก่อนพ้ นจากตาแหน่งข้ าราชการการเมือง
3.3 ครบเวลาอนุมัติของหน่วยงานต้ นสังกัด


กำรขอมีบตั ร
1. คณะรัฐมนตรี
กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย จะดาเนินการจัดทาบัตร
แสดงตนผ่านเข้ าทาเนียบรัฐบาล สาหรับใช้ ในการเข้ ามาประชุมคณะรัฐมนตรี และภารกิจ
อื่น ๆ ในทาเนียบรั ฐบาลให้ กับคณะรัฐมนตรี ทันทีหลังจากเข้ ารั บตาแหน่ งโดยไม่ ต้อง
กรอกแบบคาขอ
2. ข้ำรำชกำรกำรเมืองและคณะทำงำน
2.1 ข้ าราชการการเมือง ที่ปฏิบัติหน้ าที่ในพื้นที่ทาเนียบรัฐบาล ประกอบด้ วย
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ที่ ป รึ ก ษารองนายกรั ฐ มนตรี เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2.2 คณะทางาน ที่ขอยืมตัวมาช่ วยราชการข้ าราชการการเมือง และเข้ ามา
ปฏิบัติหน้ าที่ในทาเนียบรัฐบาล ต้ องมีหนังสือขอยืมตัวช่วยราชการ
ข้ าราชการการเมื อ งและคณะท างาน ขอมี บั ต รแสดงตน และบั ต รอนุ ญาต
นายานพาหนะผ่านเข้ าทาเนียบรัฐบาล ตำมขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนกำรขอมีบตั ร
1. บัตรแสดงตนผ่ำนเข้ำทำเนียบรัฐบำล
กรอกคาขอมีบัตรแสดงตนผ่านเข้ าทาเนียบรัฐบาล (แบบ รปภ.1/1) พร้ อม
สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่า
ได้ รั บมอบหมายให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ในท าเนี ยบรั ฐบาล พร้ อมรั บรองส าเนาแนบรู ปถ่ า ย
ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป โดยติดในแบบคาขอ 1 รูป ส่งให้ กองสถานที่ ยานพาหนะ
และรักษาความปลอดภัย
2. กำรขอมีบตั รอนุ ญำตนำยำนพำหนะผ่ำนเข้ำทำเนียบรัฐบำล
กรอกค าขอมี บั ต รอนุ ญ าตผ่ า นเข้ า ท าเนี ย บรั ฐ บาล (แบบ รปภ.2/1)
โดยบุ ค คลที่ ข อมี บั ต รต้ อ งเป็ นเจ้ าของรถยนต์ พร้ อมแนบส าเนาบั ต รประชาชน
สาเนาทะเบียนยานพาหนะที่ระบุ ช่ ื อผู้ ขอเป็ นเจ้ า ของ ส่งให้ กองสถานที่ ยานพาหนะ
และรักษาความปลอดภัย
ทั้ ง นี้ ขอรั บ แบบค าขอมี บั ต รที่ ก องสถานที่ ยานพาหนะ และรั ก ษา
ความปลอดภั ย ชั้ น 2 อาคาร 20 หรื อ ห้ องแลกบั ต ร ชั้ น 1 ตึ ก บั ญ ชาการ 1 หรื อ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ท่ี QR Code ท้ ายนี้
https://bit.ly/2MGMD9q

https://bit.ly/2KiOQpV

แบบ รปภ. 1/1

แบบ รปภ. 2/1
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3. กำรจัดทำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรกำรเมือง
ข้ าราชการการเมืองทุกตาแหน่ง ยกเว้ นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง/ทบวง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทบวง และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ประสงค์จะขอ
มี บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการการเมื อ ง ขอรั บ แบบค าขอมี บั ต รประจ าตั ว หรื อ ขอบั ต ร
ประจาตัวใหม่ (แบบ บ.จ.2) และยื่นคาขอ พร้ อมรูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. จานวน 3 รูป
ได้ ท่ี กลุ่มอำนวยกำรและกิจกำรพิเศษ สำนักงำนเลขำธิกำร หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ ท่ี QR Code ท้ ายนี้
https://bit.ly/2KcHDax

แบบ บ.จ.2


เครือ่ งแบบข้ำรำชกำรกำรเมือง
เครื่องแบบของข้ าราชการการเมือง ให้ ใช้ ประเภท และแบบต่างๆ เช่ นเดียวกับ
ข้ า ราชการพลเรื อ น โดยแตกต่ า งกัน ที่อิน ทรธนู ป ระดั บ บ่ า เท่ า นั้ น (พระราชบั ญญัติ
เครื่ องแบบข้ าราชการฝ่ ายพลเรื อ น พุ ทธศั กราช 2478 และกฎส านั กนายกรั ฐ มนตรี
ออกตามความในมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้ าราชการฝ่ ายพลเรือน พ.ศ. 2478)
ซึ่งมีรายละเอียดบางประเภทและแบบต่ าง ๆ ตำมกฎสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ ำด้วยเรื่อง
เครื่องแบบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. 2552 ดังนี้
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ข้ อ 1 ลั ก ษณะ ชนิ ด และประเภทของเครื่ องแบบข้ าราชการการเมื อ ง
กับการแต่งเครื่องแบบให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎสานักนายกรัฐมนตรีน้ ี
หมวด 1
เครื่องแบบทัว่ ไป
*******************
ข้ อ 2 เครื่องแบบข้ าราชการการเมือง มี 2 ชนิด คือ
(1) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี 4 ประเภท
(ก) เครื่องแบบสีกากีคอพับ
(ข) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
(ค) เครื่องแบบสีกากีแกมเขียวคอแบะ
(ง) เครื่องแบบสีขาวคอพับ
(2) เครื่องแบบพิธกี าร มี 5 ประเภท
(ก) เครื่องแบบปกติขาว
(ข) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
(ค) เครื่องแบบครึ่งยศ
(ง) เครื่องแบบเต็มยศ
(จ) เครื่องแบบสโมสร
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ข้ อ 3 เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
(1) เครื่องแบบสีกำกีคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวก
ข้ า ราชการการเมื อ งชายต าแหน่ ง รั ฐ มนตรี ให้ ใช้ ห มวกทรงหม้ อ ตาลสีก ากี
กะบั ง หน้ าหมวกทาด้ วยสัก หลาดสีด า ที่ข อบโค้ ง ของกะบั งหน้ าหมวกปั ก ด้ วยดิ้นทอง
เป็ นรู ป ช่ อ ชั ย พฤกษ์ โดยปั ก หรื อ ท ามาบรรจบกั น ที่ต รงกลางของกะบั ง หน้ า หมวก
มีระยะห่ างกันพองามตามภาพท้ ายกฎ พื้ นกะบังหน้ าหมวกด้ านล่ างสีดา สายรั ดคางสีทอง
กว้ า งประมาณ 1 เซนติ เมตร มี ดุ มโลหะสี ทองตราครุ ฑพ่ าห์ ขนาดเล็กติ ดที่ ข้ างหมวก
ข้ างละ 1 ดุ ม ผ้ าพั น หมวกสี ด าคาดแถบไหมทองหรื อ วั ต ถุ เ ที ย มไหมทอง 3 แถบ
แถบใหญ่กว้ างประมาณ 1.2 เซนติเมตร 2 แถบ ที่ขอบบนและขอบล่างของผ้ าพันหมวกแถบเล็ก
กว้ างประมาณ 6 มิลลิเมตร อยู่ระหว่ างกลางของแถบใหญ่ ที่หน้ าหมวกติดตราครุ ฑพ่ าห์
ปักดิ้นสีทอง สูงประมาณ 5.5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีดา

ข้ าราชการการเมื อ งหญิ งต าแหน่ ง รั ฐมนตรี ให้ ใช้ หมวกทรงหม้ อตาลสี ก ากี
แต่ เป็ นทรงอ่ อนพั บปี ก ผ้ าพั นหมวกสีด า ตรงกลางด้ านหน้ าของผ้ าพั นหมวก ปั กด้ วย
ดิ้นทองเป็ นรูปช่ อชัยพฤกษ์ มีระยะห่ างกันพองามตามภาพท้ ายกฎ ล้ อมด้ วยแถบไหมทอง
หรือวัตถุเทียมไหมทอง 3 แถบ แถบใหญ่กว้ างประมาณ 1.2 เซนติเมตร 2 แถบ ที่ขอบบน
และขอบล่ างของผ้ าพั นหมวกแถบเล็ กกว้ างประมาณ 6 มิ ลลิ เมตร อยู่ ร ะหว่ างกลาง
ของแถบใหญ่ ท่ีหน้ าหมวกติดตราครุฑ พ่ าห์ ปักดิ้น สีทอง สูงประมาณ 4.5 เซนติเมตร
บนหมอนสักหลาดสีดา
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ข้ าราชการการเมืองชายตาแหน่งอื่น ให้ ใช้ หมวกทรงหม้ อตาลสีกากี กะบังหน้ าหมวก
ทาด้ วยสักหลาดสีดา ที่ขอบโค้ งของกะบังหน้ าหมวกปั กด้ วยดิ้นทองเป็ นรูปช่ อชัยพฤกษ์
โดยปั กหรื อท ามาบรรจบกั น ที่ ตรงกลางของกะบั ง หน้ าหมวกมี ร ะยะห่ างกั น
พองาม ตามภาพท้ า ยกฎ พื้ น กะบัง หน้ า หมวกด้ า นล่ า งสีด า สายรัด คางสีท อง
กว้ า งประมาณ 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่ าห์ ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก
ข้ างละ 1 ดุม ผ้ าพันหมวกสีดาคาดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้ างประมาณ
6 มิลลิเมตร 2 แถบ ที่กลางผ้ าพันหมวก มีระยะห่ างกันประมาณ 8 มิลลิเมตร ที่หน้ าหมวก
ติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูงประมาณ 5.5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีดา
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ข้ าราชการการเมื อ งหญิ งต าแหน่ งอื่ น ให้ ใช้ หมวกทรงหม้ อตาลสีกากี แต่ เป็ น
ทรงอ่ อนพั บปี ก ผ้ าพั นหมวกสีดา ตรงกลางด้ านหน้ าของผ้ าพั นหมวกปั กด้ วยดิ้ นทอง
เป็ นรูปช่ อชัยพฤกษ์ มีระยะห่ างกันพองามตามภาพท้ ายกฎ ล้ อมด้ วยแถบไหมทองหรือ
วัตถุเทียมไหมทองกว้ างประมาณ 6 มิลลิเมตร 2 แถบ ที่กลางผ้ าพันหมวกมีระยะห่ างกัน
ประมาณ 8 มิลลิเมตร ที่หน้ าหมวกติดตราครุฑพ่ าห์ ปักดิ้นสีทอง สูงประมาณ 4.5 เซนติเมตร
บนหมอนสักหลาดสีดา
การสวมหมวกให้ สวมในโอกาสอันควร

(ข) เสื้อ
ข้ าราชการการเมืองชาย ให้ ใช้ เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวรัดข้ อมือ มีดุมที่ข้อมือ
ข้ างละ 1 ดุม หรือแขนสั้น ตัวเสื้อผ่ าอกตลอด มีสาบกว้ าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตามแนว
อกเสื้อ 5 ดุ ม ระยะห่ างกั นพอสมควร มี กระเป๋ าเย็บติ ดที่หน้ าอกเสื้อข้ างละ 1 กระเป๋ า
ที่ก ระเป๋ าเสื้อ มีแ ถบอยู่ ต รงกลางตามทางดิ่ ง กว้ า ง 3.5 เซนติเ มตร มีใ บปกกระเป๋ า
เป็ นรู ป มนชายกลางแหลม หรื อ เป็ นกระเป๋ าเสื้ อชนิ ด ไม่ มี แ ถบกลาง กระเป๋ าและ
ใบปกกระเป๋ าเป็ นรูปสี่เ หลี่ ยมผืน ผ้ า มุม กระเป๋ าและมุมปกกระเป๋ าเป็ นรูปตัดพองาม
ที่ปากกระเป๋ าทั้งสองข้ างติดดุมข้ างละ 1 ดุม สาหรับขัดกับใบปกกระเป๋ าติดเครื่องหมาย
แสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้ านหน้ าทั้งสองข้ าง ไหล่ เสื้อมีหู สาหรั บประดับอินทรธนู เย็บติด
กับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้ างๆ ละ 2 หู ในช่วงอากาศร้ อนให้ ใช้ เสื้อเป็ นแบบคอแบะแขนสั้นได้
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ดุมที่ใช้ กบั เสื้อมีลักษณะเป็ นรูปกลมแบน ทาด้ วยวัตถุสเี ดียวกับสีเสื้อ
ในโอกาสไปงานพิ ธี ให้ ใช้ เสื้ อเชิ้ ตแขนยาว ผู ก ผ้ า ผู ก คอสี ด าเงื่ อ นกลาสี
สอดชายผ้ าผูกคอไว้ ภายในเสื้อใต้ ดุมเม็ดที่สอง
ผู้ ซึ่ งได้ รั บ พระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ให้ ประดั บ แพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่อี กเสื้อเหนือกระเป๋ าบนซ้ ายด้ วย
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ข้ าราชการการเมืองหญิง ให้ ใช้ เสื้อได้ 3 แบบ
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเสื้อของข้ าราชการการเมืองชาย
แบบที่ 2 เสื้อคอพั บสีกากีสีอ่อนกว่ ากระโปรงหรื อสีเดียวกับกระโปรง
หรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ มีสาบกว้ างประมาณ 2.5 เซนติเมตร แขนยาวรัดข้ อมือ
ขอบปลายแขน กว้ า งประมาณ 5 เซนติเ มตร หรื อ แขนสั้น เหนือ ข้ อ ศอกเล็ก น้ อ ย
ตลบชายกว้ างประมาณ 5 เซนติ เมตร เดิ น คิ้ วด้ านหน้ าเสื้ อต่ อ จากเส้ นบ่ า มี ต ะเข็ บ
ผ่ านกลางอกยาวตลอดตัว ทั้งสองด้ านมีดุมสีเดียวกับสีเสื้อ 5 ดุ ม ด้ านหลังจากเส้ นต่ อ
บ่ าหลังมีตะเข็บผ่ านตามตัวเสื้อ ทั้งสองด้ านเช่ นเดียวกับด้ านหน้ า ติดเครื่องหมายแสดง
สังกัดที่ปกคอเสื้อด้ านหน้ าทั้งสองข้ าง ไหล่ เสื้อมีหูสาหรั บประดับอินทรธนู เย็บติดกับเสื้อ
เหนือบ่าทั้งสองข้ างๆ ละ 2 หู ให้ สวมสอดชายเสื้อไว้ ในขอบกระโปรง
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แบบที่ 3 เสื้อคอพั บปล่ อยเอวสีกากี สีเดี ยวกั บกระโปรงหรื อกางเกง
ผ่ าอกตลอดตั วเสื้อ ไม่ มี สาบ ด้ านหน้ ามี ค้ ิ วตามสาบ มี ดุ ม โลหะสีท องตราครุฑ พ่ าห์
ขนาดใหญ่ 4 ดุม แขนยาวจรดข้ อมือหรือแขนสั้นเหนือข้ อศอกเล็กน้ อยตลบชายกว้ าง
ประมาณ 5 เซนติเมตร มีค้ ิ ว หน้ า หลัง เช่ น เดีย วกับ แบบที่ 2 และมีเ ส้ นแนวตะเข็บ
เช่ น เดี ย วกั บ แบบที่ 2 ทั้ ง หน้ าหลั ง ความยาวของเสื้ อให้ คลุ ม สะโพกพองาม
ติดเครื่องหมายแสดงสังกัด ที่ปกคอเสื้อด้ านหน้ าทั้งสองข้ าง ไหล่ เสื้อมีหูสาหรั บประดั บ
อินทรธนู เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่ าทั้งสองข้ างๆ ละ 2 หู ให้ ปล่ อยชายเสื้อทับกระโปรง หรือ
กางเกงและคาดเข็มขัดตาม (จ) แบบที่ 2 ทับเอวเสื้อ
ในโอกาสไปงานพิ ธี ให้ ใช้ เสื้อ แบบที่ 1 หรื อแบบที่ 2 โดยใช้ เสื้อเชิ้ ต
แขนยาว ผูกผ้ าผูกคอสีดาเงื่อนกลาสี สอดชายผ้ าผูกคอไว้ ภายในเสื้อใต้ ดุมเม็ดที่สอง
ผู้ ซ่ึ ง ได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิส ริ ย าภรณ์ ให้ ประดั บ แพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่อี กเสื้อเหนือกระเป๋ าบนซ้ ายด้ วย
(ค) อินทรธนู ให้ ใช้ อนิ ทรธนูแข็ง มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังต่อไปนี้
ข้ าราชการการเมืองชายตาแหน่งรัฐมนตรี ให้ ใช้ อินทรธนูแข็ง ทาด้ วยสักหลาด
สีดาเป็ นแผ่ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ าเรียวจากไหล่ ไปทางคอ ปลายมน ด้ านไหล่ กว้ างประมาณ
5.5 เซนติ เมตร ด้ านคอกว้ างประมาณ 4.5 เซนติ เมตร ยาวประมาณ 12.5 เซนติ เมตร
ตอนปลายติด ดุ ม โลหะสีทองขนาดเล็ก ตราครุฑพ่ าห์ 1 ดุ ม มีด้ ิ นทองปั กเป็ นลายถัก
เต็มแผ่ นอินทรธนู มี ตราครุ ฑพ่ าห์ ท าด้ วยโลหะสีทองขนาด สูงประมาณ 2.9 เซนติเมตร
ติดทับกึ่งกลางบนแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองตามภาพท้ ายกฎ

อินทรธนูสาหรับรัฐมนตรี
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ข้ าราชการการเมือ งหญิง ตาแหน่ ง รัฐ มนตรี ให้ ใ ช้ อินทรธนูแ ข็ง เช่ นเดียวกับ
ข้ าราชการการเมื อ งชายต าแหน่ ง รั ฐมนตรี แต่ ด้ านไหล่ ก ว้ างประมาณ 5 เซนติ เมตร
ด้ านคอกว้ างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 11.5 เซนติเมตร
ข้ าราชการการเมืองชายตาแหน่ งอื่น ให้ ใช้ อินทรธนู แข็ง ทาด้ วยสักหลาดสีดา
เป็ นแผ่ นสี่ เ หลี่ ยมผื น ผ้ า ปลายรวบกว้ างประมาณ 5 เซนติ เ มตร ยาวประมาณ
12.5 เซนติเมตร ที่ปลายรวบติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กตราครุฑพ่ าห์ 1 ดุม มีแถบไหมทอง
หรือวัตถุเทียมไหมทองกว้ าง 5 เซนติเมตร ตรึงด้ านบนเต็มแผ่ นอินทรธนู มีตราครุฑพ่ าห์
ทาด้ วยโลหะสีทองขนาดสูงประมาณ 2.9 เซนติเมตร ติดทับที่ก่งึ กลางบนแถบไหมทอง
หรือวัตถุเทียมไหมทอง ตามภาพท้ ายกฎ
ข้ าราชการการเมืองหญิงตาแหน่งอื่น ให้ ใช้ อินทรธนูแข็งเช่ นเดียวกับข้ าราชการ
การเมืองชายตาแหน่งอื่น แต่กว้ างประมาณ 4.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 11.5 เซนติเมตร

อินทรธนูสาหรับข้าราชการการเมือง
(ง) กางเกง กระโปรง
ข้ าราชการการเมืองชาย ให้ ใช้ กางเกงแบบราชการสีกากีขายาว ไม่ พับปลายขา
ข้ าราชการการเมืองหญิง ให้ ใช้ กางเกง หรือกระโปรงสีกากีได้ 5 แบบ
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แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบกางเกงของข้ าราชการการเมืองชาย
แบบที่ 2 กางเกงขายาว ขาตรง ไม่ มีลวดลาย ขอบกางเกงกว้ างประมาณ
1 นิ้ว มีหรือไม่มีกระเป๋ าก็ได้ มีซิปด้ านหน้ าหรือด้ านข้ าง ไม่พับปลายขา
แบบที่ 3 กระโปรงยาวปิ ดเข่า ปลายบานเล็กน้ อย
แบบที่ 4 กระโปรงมีตะเข็บหน้ า 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ ยาวครึ่งเข่า
ปลายบานเล็กน้ อย
แบบที่ 5 กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวครึ่งเข่า มีตะเข็บหน้ า 2 ตะเข็บ
ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ มีจีบกระทบด้ านหน้ าและด้ านหลัง
สาหรับข้ าราชการการเมืองหญิงมุสลิม หากใช้ กระโปรงหรือกระโปรงกางเกง
ตามแบบที่ 3 แบบที่ 4 หรือแบบที่ 5 จะให้ ยาวคลุมข้ อเท้ าก็ได้
(จ) เข็มขัด
ข้ าราชการการเมืองชาย ให้ ใช้ เข็มขัดทาด้ วยด้ ายถักสีกากี กว้ าง 3 เซนติเมตร
หัวเข็มขัดทาด้ วยโลหะสีทองเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าทางนอนปลายมน กว้ าง 3.5 เซนติเมตร
ยาว 5 เซนติเมตร มีรูปครุฑดุนนูนอยู่ก่งึ กลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสาหรับสอดรู ปลายเข็มขัด
หุ้มด้ วยโลหะสีทอง กว้ าง 1 เซนติเมตร

ข้ าราชการการเมืองหญิง ให้ ใช้ เข็มขัดได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเข็มขัดของข้ าราชการการเมืองชาย
แบบที่ 2 เข็มขัดผ้ าสีกากีสเี ดียวกับสีเสื้อ กว้ าง 4.5 เซนติเมตร หัวสี่เหลี่ยม
หุ้มผ้ าใช้ คาดทับเสื้อแบบปล่อยชาย
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(ฉ) รองเท้ า ถุงเท้ า
ข้ า ราชการการเมื อ งชาย ให้ ใช้ รองเท้ า หุ้ มส้ น หนั ง สี ด าชนิ ด ผู ก หรื อ หุ้ มข้ อ
หนังสีดา ไม่มีลวดลาย ถุงเท้ าสีดา
ข้ าราชการการเมืองหญิง ถ้ าใช้ กางเกงให้ ใช้ รองเท้ าหุ้มส้ น หนังสีดาปิ ดปลายเท้ า
ไม่ มี ล วดลาย ถุ ง เท้ า สั้ น สี ด า ถ้ า ใช้ กระโปรงให้ ใช้ รองเท้ า ส้ น สู ง สี ด า ปิ ดปลายเท้ า
ไม่มีลวดลายส้ นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงเท้ ายาวสีเนื้อ
(ช) เครื่องหมายแสดงสังกัด
ข้ าราชการการเมืองตาแหน่ งรั ฐมนตรี ให้ มีเครื่ องหมายรูปตราราชสีห์ ค ชสีห์
รักษาพานประดิษฐานรัฐธรรมนูญ ทาด้ วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง 2 เซนติเมตร

ข้ าราชการการเมืองตาแหน่ งอื่น ให้ มีเครื่องหมายแสดงสังกัด เป็ นรูปตรากระทรวง
หรือทบวงที่ข้าราชการการเมืองตาแหน่ งอื่นนั้นสังกัด ทาด้ วยโลหะโปร่ งสีทองไม่ มีขอบ
สูง 2 เซนติเมตร
ข้ าราชการการเมืองชาย ให้ ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอเสื้อตอนหน้ าทั้งสองข้ าง
สาหรับข้ าราชการการเมืองหญิง ให้ ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอแบะของเสื้อตอนบน
ทั้งสองข้ างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(2) เครื่องแบบสีกำกีคอแบะ ประกอบด้วย
(ก) หมวก ให้ ใช้ หมวกเช่นเดียวกับเครื่องแบบสีกากีคอพับ
(ข) เสื้อ

47
ข้ าราชการการเมืองชายให้ ใช้ เสื้อสีกากีคอแบะแบบคอตื้น แขนสั้น ปล่อยเอว
ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีดุมที่อกเสื้อ 4 ดุม มีกระเป๋ าเย็บติดภายนอกเป็ นกระเป๋ าบนและล่าง
อย่างละสองกระเป๋ า กระเป๋ าบนมีใบปกมนชายกลางแหลม มีแถบกว้ าง 3.5 เซนติเมตร
ตรงกึ่งกลางกระเป๋ าทางดิ่ง กระเป๋ าล่ างเป็ นกระเป๋ าย่ ามมีใบปกรูปตัด ที่ปากกระเป๋ า
ทั้งสองกระเป๋ ามีดุมข้ างละ 1ดุม สาหรับขัดกับใบปกกระเป๋ า ที่เอวด้ านหลังคาดด้ วยผ้ า
สีเดียวกับสีเสื้อขนาดกว้ างประมาณ 5 เซนติเมตร ชายเสื้อที่ตะเข็บกลางหลังเปิ ดไว้
ถึงผ้ าคาดเอว และติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้ านหน้ าทั้งสองข้ าง
ดุมที่ใช้ กบั เสื้อมีลักษณะเป็ นรูปกลมแบน ทาด้ วยวัตถุสเี ดียวกับสีเสื้อ
ผู้ ซึ่ งได้ รั บ พระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ให้ ประดั บ แพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่อี กเสื้อเหนือกระเป๋ าบนซ้ ายด้ วย
ข้ าราชการการเมืองหญิง ให้ ใช้ เสื้อได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเสื้อของข้ าราชการการเมืองชาย
แบบที่ 2 เสื้อคอแบะปล่ อยเอวสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง
ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีสาบ ด้ านหน้ ามีค้ ิวตามสาบ มีดุมทาด้ วยโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์
ขนาดใหญ่ 3 ดุม แขนยาวจรดข้ อมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้ อย ตลบชายกว้ างประมาณ
5 เซนติเมตร ต่อด้ านหน้ าและด้ านหลังยาวตามตัว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะ
ทั้งสองข้ าง และมี กระเป๋ าล่ างข้ างละ 1 กระเป๋ า เป็ นกระเป๋ าเจาะเฉี ยงเล็กน้ อย ไม่ มี
ใบปกกระเป๋ า ให้ ปล่ อ ยชายเสื้อ ทับ กระโปรงหรื อ กางเกง และคาดเข็ม ขัด ตาม (จ)
แบบที่ 2 ทับเอวเสื้อ
ผู้ ซึ่ งได้ รั บ พระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ให้ ประดั บ แพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่อี กเสื้อเหนือกระเป๋ าบนซ้ ายด้ วย
(ค) อิ น ทรธนู กางเกง กระโปรง เข็ม ขั ด รองเท้ า ถุ ง เท้ า ให้ ใช้
เช่นเดียวกับเครื่องแบบสีกากีคอพับ
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(3) เครื่องแบบสีกำกีแกมเขียวคอแบะ ประกอบด้ วย
(ก) หมวก
ข้ าราชการการเมืองชายและหญิงตาแหน่ งรัฐมนตรี ให้ ใช้ หมวกแก๊ปทรงอ่ อน
สีกากีแกมเขียว ที่หน้ าหมวกเหนือแก๊ปติดตราครุฑพ่ าห์ ปักด้ วยด้ ายหรื อไหมสีเหลือง
สูง 3.5 เซนติเมตร ที่ขอบโค้ งของกะบังหน้ าหมวกปั กด้ วยด้ ายหรือไหมสีเหลืองเป็ นรูป
ช่อชัยพฤกษ์ลักษณะเดียวกับช่อชัยพฤกษ์ของหมวกสาหรับเครื่องแบบสีกากีคอพับ
ข้ าราชการการเมื องชายและหญิงต าแหน่ งอื่น ให้ ใช้ หมวกแก๊ปทรงอ่ อนสีกากี
แกมเขี ย ว ที่ ห น้ าหมวกเหนื อ แก๊ ป ติ ด ตราครุ ฑ พ่ า ห์ ปั ก ด้ วยด้ ายหรื อ ไหมสี เ หลื อ ง
สูง 3.5 เซนติเมตร ที่ขอบโค้ งของกะบังหน้ าหมวกปั กด้ วยด้ ายหรือไหมสีเหลืองเป็ นรูป
ช่อชัยพฤกษ์ลักษณะเดียวกับช่อชัยพฤกษ์ของหมวก สาหรับเครื่องแบบสีกากีคอพับ
การสวมหมวกให้ สวมในโอกาสอันควร
(ข) เสื้อ
ข้ าราชการการเมืองชายและหญิง ให้ ใช้ เสื้อคอเปิ ดสีกากีแกมเขียวทรงกระบอก
ไม่ มี ส าบอก ที่ ค อและแนวอกมี ดุ ม 6 ดุ ม ขั ด ดุ ม ปิ ดคอได้ มี ล้ ิ นปิ ดอกแขนยาว
แบบทรงกระบอก ที่อกและตอนล่ างของเสื้อมี กระเป๋ า ไม่ มี สาบปะข้ างละ 1 กระเป๋ า
มุ มกระเป๋ าและปากกระเป๋ าเป็ นรู ป ตั ด พองามมี ปกขัด ดุ ม เสื้อ ข้ า งละ 1 ดุ ม ชายเสื้อ
ตัดตรงไม่มีเว้ า กระเป๋ าล่างเป็ นกระเป๋ าย่ ามมีใบปกรูปตัด ที่ปากกระเป๋ าทั้งสองกระเป๋ า
มีดุมที่ปากกระเป๋ าข้ างละ 1 ดุม สาหรับขัดกับใบปกกระเป๋ า
ดุมที่ใช้ กบั เสื้อมีลักษณะเป็ นรูปกลมแบน ทาด้ วยวัตถุสเี ดียวกับสีเสื้อ
สาหรั บข้ าราชการการเมืองตาแหน่ งรั ฐมนตรี ให้ ปักเครื่ องหมายแสดงสังกัด
ด้ วยด้ ายหรื อไหมสีเหลืองเป็ นรูปตราราชสีห์คชสีห์รักษาพานประดิษฐานรั ฐธรรมนู ญ
ที่ปกคอเสื้อทั้งสองข้ าง สาหรับข้ าราชการการเมืองตาแหน่งอื่น ให้ ปักเครื่องหมายแสดง
สังกัดด้ วยด้ ายหรือไหมสีเหลืองเป็ นรูปตรากระทรวงหรื อทบวง ที่ข้าราชการการเมือง
ตาแหน่งอื่นนั้นสังกัดที่ปกคอเสื้อทั้งสองข้ าง
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(ค) กางเกง
ข้ าราชการการเมืองชายและหญิง ให้ ใช้ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว ไม่ พับ
ปลายขาที่แนวตะเข็บกางเกงด้ านข้ างเป็ นกระเป๋ าปะ ปากกระเป๋ าเฉียงไม่มีปกและจะมี
กระเป๋ าหลั ง เป็ นกระเป๋ าปะมี ป กขั ด ดุ ม กระเป๋ าละ 1 ดุ ม ด้ ว ยก็ไ ด้ ตะเข็บ กางเกง
ทุกตะเข็บจะต้ องเป็ นตะเข็บคู่
(ง) เข็มขัด
ข้ าราชการการเมืองชายและหญิง ให้ ใช้ เข็มขัดทาด้ วยด้ ายถักสีกากีแกมเขียว
กว้ าง 3 เซนติเมตร หั วเข็มขัดและปลายเข็มขั ด ให้ มีลักษณะเช่ นเดียวกับเข็มขัดของ
เครื่องแบบสีกากีคอพับ
(จ) รองเท้ า
ข้ าราชการการเมื องชายและหญิ ง ให้ ใช้ รองเท้ าสู งครึ่ งน่ อง สีกากี แกมเขี ยว
หรือสีดา มีรูร้อยเชือก
(4) เครื่ อ งแบบสี ข ำวคอพับ ลั ก ษณะและส่ ว นประกอบเช่ น เดี ย วกั บ
เครื่องแบบสีกากีคอพับ เว้ นแต่ สีของหมวก เสื้อ และกางเกง หรือกระโปรงเป็ นสีขาว
เข็มขัดทาด้ วยหนังหรือด้ ายถักสีดา รองเท้ าหุ้มส้ นหนังสีดา ในช่ วงอากาศร้ อน ให้ ใช้ เสื้อ
เป็ นแบบคอแบะแขนสั้นได้
ในโอกาสไปงานพิธี ให้ ใช้ เสื้อเชิ้ตแขนยาวผูกผ้ าผูกคอสีดาเงื่อนกลาสี สอดชายผ้ า
ผูกคอไว้ ภายในเสื้อใต้ ดุมเม็ดที่สอง
ข้ อ 4 เครื่องแบบพิธกี าร
(1) เครื่องแบบปกติขำว ประกอบด้ วย
(ก) หมวก
มีลักษณะและส่วนประกอบเช่ นเดียวกับเครื่องแบบสีกากีคอพับ เว้ นแต่สีของ
หมวก ผ้ าพันหมวก และหมอนสักหลาดสาหรับปักครุฑพ่าห์เป็ นสีขาว
การสวมหมวกให้ สวมในโอกาสอันควร
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(ข) เสื้อ
ข้ าราชการการเมืองชาย ให้ ใช้ เสื้อแบบราชการสีขาว ใช้ ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่ าห์
ขนาดใหญ่ 5 ดุ ม ผู้ ซ่ึ ง ได้ รั บพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้ ประดั บแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่อี กเสื้อเหนือกระเป๋ าบนซ้ ายด้ วย

ข้ า ราชการการเมื อ งหญิ ง ให้ ใช้ เ สื้อ นอกคอแบะสีข าวแบบคอป้ านแขนยาว
จรดข้ อมื อ มี ต ะเข็ บ หลั ง 4 ตะเข็ บ ที่ แ นวสาบอกมี ดุ ม โลหะสี ท องตราครุ ฑ พ่ า ห์
ขนาดเส้ นผ่ าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร 5 ดุม มีกระเป๋ าล่ างข้ างละ 1 กระเป๋ า เป็ นกระเป๋ า
เจาะเฉี ยงเล็กน้ อย ไม่ มี ใบปกกระเป๋ า และให้ ใช้ เสื้อคอพั บแขนยาวสีขาว ผู กผ้ าผู กคอ
สี ด าเงื่ อ นกลาสี ผู้ ซ่ึ ง ได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ สริ ยาภรณ์ ให้ ประดั บ แพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่อี กเสื้อเบื้องซ้ ายด้ วย
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(ค) อินทรธนู
ข้ าราชการการเมืองชายตาแหน่ งรัฐมนตรี ให้ ใช้ อินทรธนู แข็งกว้ างประมาณ
5 เซนติ เ มตร ยาวตามความยาวของบ่ า พื้ นสั ก หลาดสี ด าปั ก ดิ้ นสี ท องเป็ นลาย
ช่ อชั ยพฤกษ์เต็มแผ่ น อินทรธนู ติดทับเสื้อเหนือบ่ าทั้งสองข้ างจากไหล่ ไปคอ ด้ านคอ
ปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก

อิ นทรธนูสาหรับรัฐมนตรี

ข้ าราชการการเมืองหญิง ตาแหน่ง รัฐมนตรี ให้ ใ ช้ อินทรธนูแข็งเช่ นเดียวกับ
ข้ าราชการการเมืองชายตาแหน่ง รัฐมนตรี แต่ ด้านไหล่กว้ างประมาณ 4 เซนติเมตร
ยาวตามความยาวของบ่า
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ข้ าราชการการเมืองตาแหน่ งอื่น ให้ ใช้ อินทรธนูขนาดเดียวกับข้ าราชการการเมือง
ตาแหน่ งรัฐมนตรี แล้ วแต่ กรณี มีแถบสีทอง กว้ าง 5 มิลลิเมตร เป็ นขอบโดยรอบและ
ปั กดิ้นสีทองลายช่ อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอิ นทรธนู ทั้งนี้ ยกเว้ น ข้ าราชการ
การเมืองที่มีกฎหมายว่าด้ วยเครื่องแบบใช้ บังคับโดยเฉพาะ

อิ นทรธนูสาหรับข้าราชการการเมือง
(ง) กางเกง กระโปรง
ข้ าราชการการเมืองชาย ให้ ใช้ กางเกงแบบราชการสีขาว ขายาวไม่พับปลายขา
ข้ าราชการการเมืองหญิง ให้ ใช้ กระโปรงสีขาวยาวปิ ดเข่ า ปลายบานเล็กน้ อ ย
สาหรับข้ าราชการการเมืองหญิงมุสลิม ให้ ยาวคลุมข้ อเท้ าก็ได้
(จ) รองเท้ า ถุงเท้ า
ข้ าราชการการเมื อ งชาย ให้ ใ ช้ ร องเท้ าหุ้ ม ส้ นหนัง สีด าชนิด ผู ก ไม่ มี ลวดลาย
ถุงเท้ าสีดา
ข้ าราชการการเมื อ งหญิ ง ให้ ใช้ รองเท้ าหุ้ มส้ นหนั ง สี ด าปิ ดปลายเท้ า
ไม่มีลวดลาย ส้ นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงเท้ ายาวสีเนื้อ
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(ฉ) เครื่องหมายแสดงสังกัด
ข้ าราชการการเมืองตาแหน่ งรั ฐมนตรี ให้ มีเครื่องหมายรูปตราราชสีห์คชสีห์
รักษารัฐธรรมนูญทาด้ วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง 2 เซนติเมตร

ข้ าราชการการเมื อ งต าแหน่ งอื่น ให้ มี เครื่ อ งหมายแสดงสัง กัด เป็ นรู ปตรา
กระทรวง หรือทบวงที่ข้าราชการการเมืองตาแหน่งอื่นนั้นสังกัด ทาด้ วยโลหะโปร่ งสีทอง
ไม่มีขอบ สูง 2 เซนติเมตร
ข้ าราชการการเมื อ งชาย ให้ ติ ดเครื่ องหมายแสดงสั งกั ดที่ คอเสื้ อตอนหน้ า
ทั้งสองข้ าง สาหรับข้ าราชการการเมืองหญิง ให้ ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอแบะของ
เสื้อตอนบนทั้งสองข้ างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(2) เครื่ องแบบปกติ สีก ำกี ค อตั้ง ลัก ษณะและส่วนประกอบเช่ นเดียวกับ
เครื่องแบบปกติขาว เว้ นแต่สขี องหมวก ผ้ าพันหมวก หมอนสักหลาดสาหรับปั กครุฑพ่ าห์
เสื้อและกางเกง หรือกระโปรง เป็ นสีกากี
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(3) เครื่องแบบครึ่งยศ ลักษณะ และส่วนประกอบเช่ นเดียวกับ เครื่องแบบ
ปกติขาว เว้ นแต่ กางเกงให้ ใช้ ผ้าสักหลาด หรือเสิร์จสีดา มีแถบไหมสีดากว้ างประมาณ
1.8 เซนติเมตร 2 แถบ ห่ างกันประมาณ 8 มิลลิเมตร ติดด้ านข้ างตามความยาวของ
กางเกง ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้ าราชการการเมืองหญิง ให้ ใช้ กระโปรงผ้ าสักหลาดหรือเสิร์จสีดา
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(4) เครื่องแบบเต็ มยศ ลักษณ ะและส่วนประกอบเช่ นเดียวกับเครื่องแบบ
ครึ่งยศสวมสายสะพาย (ถ้ ามี)

(5) เครื่องแบบสโมสร
เครื่องแบบสโมสรสาหรับข้ าราชการการเมืองชาย มี 3 แบบ คือ
(ก) เครื่ อ งแบบสโมสร ก. ลัก ษณะและส่ วนประกอบเช่ นเดียวกับ
เครื่องแบบเต็มยศ
(ข) เครื่ อ งแบบสโมสร ข. ลัก ษณะและส่วนประกอบเช่ นเดี ยวกับ
เครื่องแบบสโมสร ก. เว้ นแต่ เสื้อ ให้ ใช้ เสื้อสโมสรสีขาว ทาด้ วยผ้ าสักหลาดหรือเสิร์จ
เปิ ดอก ปาดเอว ประดับอินทรธนู เช่ นเดียวกับเครื่ องแบบปกติขาว มีดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑ พ่ าห์ ข นาดเล็กติด ที่ข้ อมือ ข้ างละ 3 ดุม ที่ร ะหว่ างอกกับ เอว ข้ างละ 3 ดุม
และที่บ รรจบเสื้อ มี ดุ ม โลหะสีท องตราครุ ฑ พ่ าห์ ข นาดใหญ่ ข้ า งละ 1 ดุ ม ดุ ม คู่ น้ ีมี
สายสร้ อยสีทองร้ อยติดกันประกอบด้ วยเสื้อกั๊กสีขาว ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่ าห์ 3 ดุม
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และเสื้อเชิ้ ตสีขาวอกแข็ง ข้ อมื อแข็ง คอเชิ้ ตชั้ นเดี ยวแบบปี กผี เสื้อ ผู กผ้ าผู กคอสีด า
เงื่อนหู กระต่ าย มีแพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอว แพรแถบนี้ส่วนกลางด้ านหน้ ากว้ าง
ประมาณ 12 เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้ างเรี ยวกว้ างประมาณ 11 เซนติเมตร ที่ปลาย
มีขอเกี่ยวติดกัน ในขณะคาดทางด้ านหลั ง เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้ ติดที่คอแบะของ
เสื้อตอนบนทั้งสองข้ างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ค) เครื่ อ งแบบสโมสร ค. ลัก ษณะและส่วนประกอบเช่ นเดียวกับ
เครื่องแบบสโมสร ข. เว้ นแต่เสื้อเชิ้ตอกแข็งให้ ใช้ เสื้อเชิ้ตอกอ่อนสีขาว และเสื้อกั๊กให้ ใช้
แพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทน แพรแถบนี้ส่วนกลางด้ านหน้ ากว้ าง 12 เซนติเมตร
ปลายทั้ง สองข้ างเรี ยวกว้ าง 11 เซนติเมตร ที่ป ลายมีข อเกี่ยวติด กัน ในขณะคาดทาง
ด้ านหลัง
สาหรับข้ าราชการการเมืองหญิง ให้ แต่งตามสมัยนิยม
หมวด 2
เครื่องแบบพิเศษ
*******************
ข้ อ 5 ข้ าราชการการเมืองตาแหน่งรัฐมนตรี ที่ควบคุม กากับ หรือสั่งและปฏิบัติ
ราชการสาหรับหน่ วยงานใด ให้ มีสิทธิแต่ งเครื่ องแบบพิเศษของหั วหน้ าหรือผู้ บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานที่ควบคุม กากับ หรือสั่งและปฏิบัติราชการนั้นได้ แต่ให้ ใช้ หมวกและ
ส่ วนประกอบของหมวก อิ นทรธนู และเครื่ องหมายแสดงสังกัดของข้ าราชการการเมื อง
ต าแหน่ ง รั ฐ มนตรี ตามกฎสานัก นายกรั ฐ มนตรี น้ ี แล้ วแต่ ก รณี แทนหมวก อินทรธนู
และเครื่องหมายแสดงสังกัดของเครื่องแบบพิเศษของหน่วยงานนั้น
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หมวด 3
เครื่องหมำยคณะรัฐมนตรี
*******************
ข้ อ 6 ให้ มี เ ครื่ อ งหมาย “คณะรั ฐ มนตรี ” เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ อั น มี ศั ก ดิ์ แ ละ
เกียรติยศยิ่ง มี 2 ประเภท ได้ แก่
ประเภทที่ 1 ทาด้ วยโลหะสีทองเป็ นรูปตราราชสีห์คชสีห์รักษาพานประดิษฐาน
รัฐธรรมนูญเหนือพานพื้นลงยาสีธงไตรรงค์และมีกระจังรัศมี 9 แฉก ใต้ พานมีอกั ษรย่อ
“ครม” ลงยาสีขาวบนพื้ นลงยาสีน้าเงินเข้ ม ด้ านล่ างมีแพรสะบั ดชายลงยาสีแดงเข้ ม
มีคาว่า “สุจริต เสียสละ สามัคคี” สีทองอยู่บนแพรสะบัดชายติดทับบนผ้ าแพรสีชมพูนวล
สูงประมาณ 3.4 เซนติเมตร กว้ างประมาณ 3.5 เซนติเมตร ตามภาพท้ ายกฎ

ประเภทที่ 2 มี ลั กษณะเช่ นเดี ยวกับประเภทที่ 1 แต่ สูงประมาณ 1.2 เซนติ เมตร
กว้ างประมาณ 1.3 เซนติเมตร ติดทับที่ก่งึ กลางแผ่นพื้นโลหะรูปวงรีดุนนูนลงยา สีชมพูนวล
กว้ างประมาณ 1.4 เซนติเมตร สูงประมาณ 2 เซนติเมตร มีขอบสีทอง กว้ างประมาณ
1 มิลลิเมตร
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มีความหมายดังนี้
รูปตราราชสีห์คชสีห์รักษาพานประดิษฐานรัฐธรรมนู ญ มีธงไตรรงค์ และมีกระจัง
รั ศ มี 9 แฉก และอัก ษรย่ อ “ครม” ลงยาสีขาวบนพื้ นลงยาสีน้าเงิ นเข้ ม อันเป็ นสีของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ หมายถึง การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ภายใต้
กฎหมายรัฐธรรมนูญ สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ด้ วยความ
จงรั กภั กดีและพิ ทักษ์เทิดทู นสถาบันพระมหากษัตริ ย์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ โดยตราราชสีห์เป็ นตราประจาตาแหน่ งเสนาบดีสมุหนายกที่บังคับบัญ ชา
ข้ า ราชการพลเรื อ น และตราคชสี ห์ เ ป็ นตราประจ าต าแหน่ ง เสนาบดี ส มุ ห กลาโหม
ที่บังคับบัญชาข้ าราชการทหาร ซึ่งล้ วนเป็ นข้ าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
สีชมพู นวล หมายถึ ง พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่ 5
ผู้ทรงริเริ่มกาหนดต้ นแบบการบริหารราชการแผ่นดินเป็ น กระทรวง ทบวง กรม
ครม หมายถึง รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
สุจริต เสียสละ สามัคคี หมายถึง คติพจน์ของคณะรัฐมนตรีท่จี ักต้ องบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชน และเป็ นตัวอย่างของการทางานด้ วยความสามัคคี
ข้ อ 7 ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมาย “คณะรัฐมนตรี ” จะต้ องเป็ นหรือเคยเป็ น
ข้ าราชการการเมืองตาแหน่งรัฐมนตรี
ข้ อ 8 การประดับเครื่องหมาย “คณะรัฐมนตรี” ให้ ประดับในเวลาแต่งเครื่องแบบ
หรือสวมชุดสากล หรือชุดสุภาพสาหรับสุภาพสตรี ในเวลาร่ วมงานราชพิธีหรืองานพิ ธี
หรือในโอกาสอันควร
เครื่องหมาย “คณะรัฐมนตรี”ประเภทที่ 1 ให้ ประดับเหนือกระเป๋ าเสื้อด้ านขวา
ของเครื่องแบบทุกชนิด ยกเว้ นเครื่องแบบสีกากีแกมเขียวคอแบะ หากประดับร่ วมกับ
เครื่ อ งหมายอื่น ใด จะต้ อ งประดับ เครื่ องหมาย “คณะรั ฐมนตรี ” ไว้ เหนือ สุด ยกเว้ น
เครื่ อ งหมายที่ มี พ ระปรมาภิ ไ ธยย่ อ ของพระมหากษั ต ริ ย์ หรื อ พระนามาภิ ไ ธยย่ อ
ของพระราชินีหรือพระบรมวงศานุวงศ์
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เครื่ อ งหมาย “คณะรั ฐ มนตรี ” ประเภทที่ 2 สุภ าพบุ รุ ษให้ ประดั บที่ปกเสื้อ
ด้ านซ้ ายของชุดสากล สุภาพสตรีให้ ประดับที่ปกเสื้อหรือที่อกเสื้อด้ านซ้ าย หากประดับ
ร่ วมกับเครื่ องหมายอื่นใด จะต้ องประดับเครื่ องหมาย “คณะรั ฐมนตรี ” ไว้ เหนือสุด
ยกเว้ นเครื่องหมายที่มีพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ หรือพระนามาภิไธยย่ อ
ของพระราชินีหรือพระบรมวงศานุวงศ์
หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
*******************
ข้ อ 9 ผู้ซ่ึงได้ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ หรือได้ รับพระราชทาน
พระบรมราชานุ ญ าต ให้ ประดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต่ า งประเทศให้ ประดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์น้ันๆ ในเวลาแต่งเครื่องแบบเต็มยศ แต่ในเวลาแต่งเครื่องแบบ
สโมสร จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จาลองขนาดย่อมก็ได้ และถ้ าในหมายของสานัก
พระราชวั ง หรื อ บั ต รเชิ ญ ทางราชการ ปรากฏว่ า ให้ ประดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
ก็ให้ ประดับอย่างแต่งเครื่องแบบเต็มยศ หรือถ้ ามีว่าให้ สวมสายสะพายด้ วยก็ให้ สวม
ข้ อ 10 การแต่งเครื่องแบบที่กาหนดไว้ ในกฎสานักนายกรัฐมนตรีน้ ี ให้ แต่งตามหมาย
ของสานักพระราชวังหรือในโอกาสอันควร
ข้ อ 11 ข้ าราชการการเมืองหญิงมุสลิม หากจะใช้ ผ้าคลุมศีรษะ ให้ ใช้ ผ้าคลุมศีรษะ
สี ก ลมกลื น กั บ สี ข องเครื่ องแบบ ตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎส านั ก นายกรั ฐ มนตรี น้ ี
เว้ นแต่ เครื่องแบบสีขาวคอพับ และเครื่องแบบพิธีการให้ ใช้ ผ้าคลุมศีรษะสีดา โดยให้
คลุมศีรษะทั้งหมด เว้ นใบหน้ า ชายผ้ าคลุมศีรษะสอดไว้ ใ นปกเสื้อ ทั้งด้ านหน้ าและ
ด้ านหลัง ในกรณีท่มี ีการสวมหมวก ให้ สวมหมวกทับผ้ าคลุมศีรษะ
ข้ อ 12 ข้ าราชการการเมืองนอกประจาการ ให้ ใช้ เครื่องแบบและส่วนประกอบ
ของเครื่องแบบเช่ นเดียวกับข้ าราชการการเมืองประจาการ เว้ นแต่ ให้ ติดเครื่องหมาย
อักษรย่อ “นก” ทาด้ วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง 2 เซนติเมตร ที่อกเสื้อเบื้องขวา
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ข้ อ 13 ข้ าราชการการเมืองนอกประจาการผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่มีสทิ ธิแต่ง
เครื่องแบบข้ าราชการการเมือง
(1) เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
(2) เป็ นบุคคลล้ มละลายซึ่งศาลยังไม่ส่งั ให้ พ้นจากคดี
(3) ถู ก จ าคุ ก โดยคาพิ พากษาถึ งที่สุด หรื อคาสั่ง ที่ช อบด้ วยกฎหมายให้ จาคุ ก
เว้ นแต่ในความผิดอันได้ กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(4) ประพฤติตนในทางที่อาจเป็ นการเสื่อมเสียเกียรติของข้ าราชการการเมือง
และนายกรั ฐ มนตรี ส่ั ง ให้ ผู้ นั้ นงดแต่ ง เครื่ องแบบส าหรั บ ข้ าราชการการเมื อ ง
นอกประจาการในระยะเวลาที่กาหนด หรือตลอดไป


การบริการข้ อมูลข่าวสาร
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิ ดให้ บริการทางด้ านข้ อมูลข่าวสาร 4 ช่องทาง ดังนี้
1. https://www.thaigov.go.th สามารถเข้ าดู รายชื่ อ นายกรั ฐมนตรี ของไทย
ข้ อมู ลเกี่ยวกับทาเนียบรั ฐบาล นโยบายของรั ฐบาลปั จจุ บั น รายชื่ อคณะรั ฐมนตรี ปัจ จุ บั น
มติคณะรั ฐมนตรี ข่ าวทาเนียบรั ฐบาล ส่วนราชการของไทย เรื่ องเกี่ยวกับเมืองไทย
และประมวลเอกสาร
2.http://spm.thaigov.go.th สามารถเข้ าดู ข้อมู ลต่ าง ๆ ของสานักเลขาธิการ
นายกรั ฐมนตรี ดั งนี้ โครงสร้ างองค์ กร อ านาจหน้ าที่การแบ่ งส่ วนราชการ ผู้ บริ หารระดับ
ผู้ อานวยการสานัก /กอง ขึ้นไปในปั จจุ บัน แผนภูมิการบริ หารงาน (ประกาศ/คาสั่ง )
กาหนดการใช้ สถานที่ ข่าวคณะรัฐมนตรี และข่าวรักษาความปลอดภัย
3. Facebook : ไทยคู่ ฟ้ำ เพื่อให้ ประชาชนสามารถรับรู้ถึงข้ อมูลข่ าวสารที่ถูกต้ อง
รวมถึงแนวความคิดของรัฐบาล
4. Line : @thaigov ช่ องทางการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เพื่อส่งตรง
ข้ อมูลข่าวสาร นโยบาย สิทธิประโยชน์ ความรู้ การเตือนภัย เรื่องต่าง ๆ ที่ควรรู้ในหลากหลายมิติ
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หน่วยงานในสังกัดสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานั ก เลขาธิก ารนายกรั ฐ มนตรี เป็ นส่ว นราชการระดั บ กรม ในสัง กัด สานัก
นายกรั ฐมนตรี มีเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี เป็ นผู้ บังคับบัญชา และรั บผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่ อนายกรัฐมนตรี มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
รองเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ฝ่ ายบริ ห าร สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการ โดยเลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็ นข้ าราชการการเมื อง
และรองเลขาธิการนายกรั ฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็ นข้ าราชการประจา มีภารกิจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ ด้ านการเมือง ด้ านวิชาการ ด้ านเลขานุการ ตลอดจนเป็ นศูนย์ประสาน
การบริ หารราชการของนายกรั ฐมนตรี รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ประจ าสานั ก
นายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้ าราชการการเมืองสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็ นไปตามหลักการบริหาร
กิ จการบ้ านเมื องที่ดี และเสริ มสร้ างภาพลั กษณ์ ผ้ ู น าประเทศ โดยให้ มี อ านาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะและเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ
2. อ านวยการและประสานงานกิจการทางการเมื องในนามรั ฐบาลกับรั ฐสภา
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
3. กากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของรั ฐบาล และข้ อสั่ง การของนายกรั ฐ มนตรี รวมทั้งรั บฟั ง ความเห็ นและประสาน
การให้ ความช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้ รับมอบหมาย
4. เป็ นศู นย์ สารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารราชการแผ่ นดิ นของนายกรั ฐ มนตรี
รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางประสานข้ อสนเทศในระดับรัฐบาล
5. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการในนามรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
และรั ฐมนตรี ประจาสานักนายกรั ฐมนตรี รวมทั้งดาเนินการต้ อนรั บประมุ ข ผู้ นา และ
บุคคลสาคัญจากต่างประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทย
6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของรัฐบาล
7. ด าเนิ นงานด้ านการต่ างประเทศของนายกรั ฐมนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และข้ าราชการการเมืองสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
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8. รวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ประจ าส านั ก นายกรั ฐมนตรี รวมทั้งจั ดท าวาระงาน
ช่วยอานวยการ และจัดเตรียมข้ อมูล ประเด็นการประชุมหารือ และคากล่าวสุนทรพจน์
9. อ านวยการและประสานราชการต่ าง ๆ เพื่ อ สนับ สนุ นการปฏิบั ติร าชการ
ให้ แก่ นายกรั ฐมนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ประจ าส านั กนายกรั ฐมนตรี และ
ข้ าราชการการเมืองสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
10. ปฏิบั ติ ก ารอื่น ใดตามที่ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ นอ านาจหน้ าที่ข องส านั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดังต่อไปนี้
1. สำนักงำนเลขำธิกำร มีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
1.1 ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณ
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1.2 ด าเนิ น การเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริ หารงานบุ คคลของ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1.3 ด าเนิ น การเกี่ยวกับ การแต่ ง ตั้ง ข้ าราชการการเมื องสัง กัดสานัก
นายกรัฐมนตรี รวมทั้งการมอบอานาจหน้ าที่ให้ แก่บุคคลดังกล่าว
1.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา ประสาน ประเมินแผนงาน โครงการ
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1.5 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานสวั ส ดิ ก ารของข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และ
พนักงานราชการในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1.6 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี การงบประมาณ และ
การพัสดุของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1.7 เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ
ในการปฏิบัติราชการให้ แก่ นายกรั ฐมนตรี รองนายกรั ฐมนตรี รั ฐมนตรี ประจาส านั ก
นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ
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1.8 ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและ
สัญญา งานเกี่ยวกับความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ และงานคดีท่ีอยู่ ในอานาจ
หน้ าที่ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1.9 ดาเนินการทางวินัยแก่ ข้าราชการ ลูกจ้ างประจา และพนักงาน
ราชการ
1.10 ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่ วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
2. กองกำรต่ำงประเทศ มีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
2.1 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการต่ า งประเทศของ
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และข้ าราชการ
การเมืองสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
2.2 วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ร ะหว่ า งประเทศเพื่ อ ก าหนดท่ า ทีแ ละ
แนวนโยบายด้ านต่างประเทศของรัฐบาล
2.3 จั ด ท าข้ อ มู ลประกอบการสนทนากับ ประมุ ขและบุ ค คลส าคั ญ
จากต่ างประเทศที่เข้ าเยี่ ยมคารวะนายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี
ประจาสานักนายกรั ฐมนตรี รวมทั้งจัดทาบันทึกข้ อสนทนา เพื่ อแจ้ งให้ ผ้ ู ที่เกี่ยวข้ อ ง
นาไปดาเนินการและติดตามผล
2.4 ติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการตามผลการ
เจรจากับต่างประเทศ รวมทั้งการดาเนินการตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
2.5 เป็ นหน่วยกลางในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการ
กาหนดยุทธศาสตร์และการจัดทาแผนภารกิจด้ านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี
2.6 จั ดเตรี ยมการเยื อนต่ างประเทศของนายกรั ฐมนตรี รองนายก
รั ฐมนตรี และรั ฐ มนตรี ประจ าสานัก นายกรั ฐ มนตรี และประสานการต้ อนรั บ บุ คคล
สาคัญจากต่างประเทศในฐานะแขกของรัฐบาล
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2.7 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาสุนทรพจน์ สารแสดงความยินดี และ
หนังสือโต้ ตอบภาษาต่างประเทศ
2.8 ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
3.กองงำนนำยกรัฐมนตรี มีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ และกลั่นกรองเรื่องในความรับผิดชอบของนายกรั ฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเรื่องร้ องเรียนที่เป็ น
เรื่องเฉพาะหรือมีผลกระทบทางการเมือง พร้ อมเสนอความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่งการ
3.2 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และรวบรวมข้ อมูล เพื่ อ จัด ทาสุนทรพจน์
ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีในวาระต่ างๆ
รวมทั้งจัดทาคากราบบังคมทูล และหนังสือถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
3.3 วางแผน จัดทาวาระงาน ประสานงาน และดาเนินการเกี่ ย วกับ
การเดินทางไปราชการภายในประเทศและการประชุ มคณะรั ฐ มนตรี นอกสถานที่ข อง
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
3.4 เป็ นศูนย์กลางงานอานวยการฝ่ ายการเมือง และประสานราชการ
กับส่วนราชการอื่น หน่ วยงานของรัฐ องค์การมหาชนในกากับดูแลของนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
3.5 ประสานงานและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารและงาน
สาธารณะสั ง คมให้ แก่ น ายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ป ระจ า
สานักนายกรัฐมนตรี
3.6 ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
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4. กองประสำนงำนกำรเมือง มีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอความเห็นทางการเมื อ ง
เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
4.2 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประมวลข้ อมู ล เพื่ อเสนอความเห็น
ทางวิ ช าการและทางการเมือ งในภารกิจ ด้ า นกิจ การรั ฐ สภา เพื่ อ ด าเนิ น การเกี่ยวกับ
งานคณะกรรมาธิการ ร่ างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ ถาม ข้ อหารื อ และงานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ องกับงานของรัฐสภา
4.3 วิ เ คราะห์ กลั่ น กรอง และเสนอความเห็ น ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี
ในงานที่เกี่ยวกับองค์กรตามรั ฐธรรมนู ญ องค์กรทางการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวกับ
การปฏิรูปกฎหมาย
4.4 เสนอความเห็ น ประกอบการจั ด ท าแผนนิ ติ บั ญ ญั ติ ร่ ว มกั บ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเร่งรัดติดตามการดาเนินการตามแผนนิติบัญญัติ
4.5 ทาหน้ าที่ฝ่ายเลขานุ การให้ แก่ คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมาย
4.6 ประสานงานกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง และ
หน่วยงานด้ านนิติบัญญัติ
4.7 ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
5. กองประสำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ มีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
5.1 วิเคราะห์และประมวลข้ อมูลด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
เป็ นฐานข้ อมูลประเทศ และประสานการดาเนินงาน การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล ตลอดจนการแถลงนโยบายของรัฐบาล
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล
5.3 วิเคราะห์ ติดตาม เร่ งรั ด และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้ อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
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5.4 อ านวยการและบริ ห ารจั ด การงานตามภารกิ จ และกิ จ กรรม
โครงการพิเศษ หรือเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลหรือตามข้ อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
5.5 เป็ นศู น ย์ ก ลางข้ อมู ล ในการบู ร ณาการติ ด ตามและเร่ ง รั ด
การดาเนินงานตามนโยบายรั ฐบาลและข้ อสั่งการของนายกรั ฐมนตรี รวมทั้งประสาน
การให้ ความช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้ รับมอบหมาย
5.6 ทาหน้ าที่ฝ่ายเลขานุ การให้ แก่คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมาย
5.7 ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
6. กองพิธีกำร มีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
6.1 วิเคราะห์ กลั่นกรองการกาหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับงานด้ านพิธกี ารและแบบพิธขี องรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
6.2 กลั่นกรองและด าเนิ นงานด้ านพิ ธีการ และแบบพิ ธีในการเข้ าร่ วม
งานพิ ธี ท้ั งภายในประเทศและระหว่ างประเทศของนายกรั ฐมนตรี รองนายกรั ฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
6.3 กลั่นกรองการกาหนดถ้ อยคา และดาเนินการเขียนสารโต้ ตอบกับ
ต่ างประเทศในประเด็นพิธีการทูตของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
6.4 ดาเนินการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี แบบพิธี และพิ ธี
การทู ต ในนามรั ฐบาล นายกรั ฐมนตรี รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ประจาสานั ก
นายกรัฐมนตรี
6.5 ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับจัดการต้ อนรับประมุข บุคคล
ระดับผู้ นา หรื อบุ คคลสาคัญจากต่ างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะ
พระราชอาคันตุกะ และในฐานะแขกของรัฐบาล
6.6 ด าเนิ น การจั ด งานเลี้ ยงและงานรั บ รองต่ า ง ๆ ในนามรั ฐ บาล
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
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6.7 ประสานงาน อ านวยความสะดวก และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ
งานพิธกี ารในกรณีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี เข้ าเฝ้ าฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่าง ๆ
6.8 ประสานงานและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การถวายความสะดวก
ในการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์
6.9 ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
7. กองสถำนที่ ยำนพำหนะ และรัก ษำควำมปลอดภัย มี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
7.1 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ แ ละยานพาหนะในความ
รับผิดชอบของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
7.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการจัดระบบ
เครือข่ายวิทยุส่อื สารในความรับผิดชอบของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
7.3 ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
8. ศู นย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
8.1 เป็ นศู น ย์ ก ลางข้ อมู ล ระบบเครื อ ข่ า ยทางข้ อ มู ล และระบบ
สารสนเทศทางการบริ ห ารร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
เพื่ อประกอบการพิ จารณาวินิจ ฉั ยสั่งการ และรองรั บการตัดสินใจของนายกรั ฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
8.2 ด าเนิ น การจั ด ท าระบบสารสนเทศทางการบริ ห ารให้ ส านั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
8.3 ประสานและติ ด ตามนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารของรัฐบาล
8.4 ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
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9. สำนักโฆษก มีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
9.1 กาหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล
9.2 เผยแพร่นโยบาย การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงาน
ของรัฐบาล และเป็ นศูนย์ข่าวของรัฐบาลให้ แก่ประชาชนและสื่อมวลชน
9.3 จัดทาข่ าว ภาพ และโสตทัศน์เกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการของรัฐบาลชุดต่ าง ๆ ตลอดจนภารกิจประจาวันของนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อเผยแพร่แก่ส่อื มวลชน
9.4 สรุป ประมวล และวิเคราะห์ ข่าวจากสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิ มพ์
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ เพื่ อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
9.5 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอกชน และ
สื่อ มวลชนสัม พั น ธ์ และก าหนดข้ อ ปฏิบั ติ เพื่ อ ดู แ ลและสนั บ สนุ น งานสื่อ สารมวลชน
ของรัฐบาล
9.6 ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้ านเลขานุ การให้ แก่ โฆษกประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี และคณะ
9.7 ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
ในสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ให้มีหน่วยงำนที่รบั ผิดชอบงำนขึ้ นตรงต่อ
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ดังนี้
1. กลุ่มตรวจสอบภำยใน ทาหน้ าที่หลักในการตรวจสอบการดาเนินงานภายใน
ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี โดยมีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
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(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้ านการบริหาร การเงิน และ
การบัญชีของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
2. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ทาหน้ าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสานัก
เลขาธิการนายกรั ฐมนตรี ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้ มค่ า โดยมีอานาจ
หน้ าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะให้ ค าปรึ ก ษาแก่ เ ลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เ กี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการภายในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(3) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่ วมกับ
หน่วยงานกลางต่างๆ และส่วนราชการในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(4) ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
3. ศู น ย์ป ฏิ บ ตั ิ ก ำรต่ อต้ำนกำรทุ จริ ต ท าหน้ า ที่ห ลั ก ในการบู ร ณาการและ
ขับเคลื่อนแผนการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
ในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสานักเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี รวมทั้ง
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
ส่วนราชการให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้ อง เสนอต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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(2) ประสานงาน เร่ งรัด และกากับให้ ส่วนราชการในสานักเลขาธิการ
นายกรั ฐ มนตรี ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกั น และปรา บปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(3) รับข้ อร้ องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติ
หน้ า ที่ โ ดยมิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ใ นส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี และส่ ง ต่ อ ไปยั ง
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้ าราชการพลเรือน
(5) ประสานงาน เร่ งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (3)
และ (4) และร่ วมมือในการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติมิชอบกับ
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้ องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี แ ละการคุ้ ม ครอง
จริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(7) ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย


71

7272
66ทีที่ ่

เรืเรือ่ งอ่ ง
1 1 พระราชบั
พระราชบัญญญัญัติรตะเบี
ิระเบียบข้
ยบข้าราชการ
าราชการ
การเมื
การเมืององพ.ศ.
พ.ศ.2535
2535

ชื่อชืลิ่องลิค์งค์
https://bit.ly/2KmTu6j
https://bit.ly/2KmTu6j

2 2 พระราชบั
พระราชบัญญญัญัติปติประกอบรั
ระกอบรัฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญ
ว่าว่ด้าวด้ยการป้
วยการป้องกั
องกันนและปราบปราบ
และปราบปราบ
การทุ
การทุจริจตริตพ.ศ.
พ.ศ.2561
2561

https://bit.ly/2KePpRq
https://bit.ly/2KePpRq

3 3 ประกาศคณะกรรมการป้
ประกาศคณะกรรมการป้องกั
องกันน
และปราบปรามการทุ
และปราบปรามการทุจริจตริแห่
ตแห่งชาติ
งชาติเรืเรื่ อ่งอง
กาหนดต
กาหนดตาแหน่
าแหน่งของผู
งของผู้ ม้ ีหมีหน้ น้าทีา่ยที่ืนย่ืนบับัญญชี ชี
ทรัทรัพพย์สย์ินสินและหนี
และหนี
้ ส้ินสินตามมาตรา
ตามมาตรา102
102
พ.ศ.
พ.ศ.2561
2561
4 4 ประกาศคณะกรรมการป้
ประกาศคณะกรรมการป้องกั
องกันน
และปราบปรามการทุ
และปราบปรามการทุจริจตริแห่
ตแห่งชาติ
งชาติเรืเรื่ อ่งอง
หลัหลักเกณฑ์
กเกณฑ์และวิ
และวิธกี ธารยื
กี ารยื่ น่ นบับัญญชีทชีรัทพรัพย์สย์ินสิน
และหนี
และหนี
้ ส้ินสินของเจ้
ของเจ้าพนั
าพนักงานของรั
กงานของรัฐต่ฐอต่อ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการป.ป.ช.
ป.ป.ช.พ.ศ.
พ.ศ.2561
2561
5 5 ประกาศคณะกรรมการป้
ประกาศคณะกรรมการป้องกั
องกันน
และปราบปรามการทุ
และปราบปรามการทุจริจตริแห่
ตแห่งชาติ
งชาติเรืเรื่ อ่งอง
หลัหลักเกณฑ์
กเกณฑ์ของผู
ของผู้ ซ่งึ้ ซอยู
่งึ อยู่กนิ่กกันิ นกัฉันนฉัสามี
นสามีภริภยริายา
โดยมิ
โดยมิได้ไจด้ดทะเบี
จดทะเบียนสมรสอั
ยนสมรสอันนถือถืว่อาว่เป็าเป็นน
คู่สคูมรส
่สมรสพ.ศ.
พ.ศ.2561
2561
6 6 ระเบี
ระเบียบกระทรวงการคลั
ยบกระทรวงการคลังว่งาว่ด้าวด้ยการ
วยการ
เบิเบิกจ่กาจ่ยเงิ
ายเงินนเดืเดือนอนเงิเงินนปี ปีบบาเหน็
าเหน็จ จ
บบานาญ
านาญเงิเงินนประจ
ประจาตาตาแหน่
าแหน่ง งเงิเงินนเพิเพิ่ม่ม
และเงิ
และเงินนอื่นอื่นในลั
ในลักษณะเดี
กษณะเดียวกั
ยวกันน
พ.ศ.
พ.ศ.2550
2550

https://bit.ly/2MGiYx5
https://bit.ly/2MGiYx5

https://bit.ly/2KmSJdt
https://bit.ly/2KmSJdt

https://bit.ly/2Kk6p8S
https://bit.ly/2Kk6p8S

https://bit.ly/2KdWwtj
https://bit.ly/2KdWwtj

QR
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CODE
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เรือ่ ง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็ นที่เชิดชูย่ิงช้ างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. 2536
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

ชื่อลิงค์
https://bit.ly/2KcFiwk

9

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วย
รถราชการ พ.ศ. 2523

https://bit.ly/2MM0wn5

10

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการ
อนุมัติให้ เดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของราชการ
พ.ศ. 2524
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วย
ประมวลจริยธรรมของข้ าราชการ
การเมือง พ.ศ.2551

https://bit.ly/2Kgkyns

การแต่งกายข้ าราชการการเมือง

https://bit.ly/2MLrU4C

8

11

12

https://bit.ly/2KfvLos

https://bit.ly/2KeSyR9

QR CODE

