
 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบสภากายภาพบ าบัด 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสภากายภาพบ าบัด  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสภากายภาพบ าบัด ด าเนินไปด้วยความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  สภากายภาพบ าบัดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด  ในการประชุมคณะ กรรมการสภา

กายภาพบ าบัด ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสภากายภาพบ าบัด      พ.ศ. 

๒๕๕๒” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด มติคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด  หรือค าสั่งอื่นใด  ท่ีขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๔  การจ่ายเงินตามระเบียบนี้ ให้จ่ายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเงินท่ีได้รับการสนับสนุนมา  

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมใด ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการสั่งจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือตามมติคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด 

ข้อ ๕   การจ่ายเงินนอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัดอนุมัต ิ

 

 

ข้อ ๖  เว้นแต่ระเบียบนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นายกสภากายภาพบ าบัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบ

น้ี 

ข้อ ๗  ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นายกสภากายภาพบ าบัดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  



 ๒ 

ข้อ ๘  ให้นายกสภากายภาพบ าบัดรักษาการ ตามระเบียบนี้ 

 

หมวด ๒ 

ค่ารับรอง 

 

 

ข้อ ๙ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(๑) การจ่ายเงินค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่า งและเคร่ืองดื่ม ในการประชุมกิจการของ                สภา

กายภาพบ าบัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่คนละไม่เกิน ๗๐ บาทต่อครั้ง  

(๒) ในกรณีท่ีมีการประชุมตลอดท้ังวันในเวลาก่อนเท่ียง และหลังเท่ียง ถึงแม้จะเป็นการประชุมเร่ืองเดียวกัน

ให้ถือเป็นการประชุม ๒ ครั้ง 

(๓) การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่สภากายภาพบ าบัดเ ป็นผู้จัดประชุม อบรม 

หรือสัมมนาให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้ 

ก. ค่าอาหารว่างและ เคร่ืองดื่ม  ส าหรับผู้ร่วมพิธีในวันเปิดและปิดการประชุม อบรม หรือสัมมนา ให้

เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่คนละไม่เกิน ๓๐๐ บาท    

ข. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับวิทยากร หรือผู้บรรยาย ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง      แต่คนละ

ไม่เกิน ๒๐๐ บาท ต่อการบรรยายครัง้หนึ่ง 

ค. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนา ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง 

แต่คนละไม่เกิน ๑๕๐ บาท ต่อครึ่งวัน  

(๔) ให้ประธานหรือเลขานุการในการประชุมนั้น  ๆ เป็นผู้รับรองหลักฐานการจ่ายหรือใบส าคัญ       คู่จ่าย ซึ่ง

ระบุจ านวนวิทยากร หรือผู้บรรยาย และผู้เข้าร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนา 

ข้อ ๑๐  ค่าเลี้ยงรับรองให้รวมค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าเคร่ืองใช้ในการเลี้ยงรับรอง  รวมถึงค่าบริการ ด้วย 

ท้ังนี้ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามข้อ ๙ 

(๑) ในกรณีท่ีจะต้องเลี้ยงรับรองผู้แทนของส่วนร าชการหรือองค์กรอื่นท่ีมาเยี่ยมชมกิจการของสภา

กายภาพบ าบัด ผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ท่ีนายกสภากายภาพบ าบัดเห็นสมควรให้มีการจัดเลี้ยงรับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่าย

จริง แต่คนละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

 

 

 

(๒) ในกรณีท่ีจะต้องเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัดและผู้เข้าร่ วมประชุมในกิจการของสภา

กายภาพบ าบัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่คนละไมเ่กิน ๒๐๐ บาท ต่อหนึ่งครั้ง  

(๓) ให้ระบุรายชื่อ และจ านวนผู้เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองไว้เป็นเอกสารประกอบในการ              เบิก

จ่ายเงินด้วยทุกคร้ัง 



 ๓ 

ข้อ  ๑๑ ค่าของที่ ระลึกส าหรับผู้แทนของ ส่วน ราชการ  หรือองค์การอื่นท่ีมาเยี่ยมสภากายภาพบ าบัด 

วิทยากร หรือผู้บรรยายให้การประชุม อบรม หรือสัมมนา ท่ีสภากายภาพบ าบัดเป็นผู้จัดหรือผู้ที่นายกสภากายภาพบ าบัด

เห็นสมควรให้ของที่ระลึก ให้เบิกจ่ายได้หนึ่งครั้งเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อคณะหรือบุคคล แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๒ ค่ารับรองชาวต่างประเทศ ให้จ่ายได้กรณีดังนี้ 

(๑) นายกสภากายภาพบ าบัด หรือคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัดเป็นเจ้าภาพ 

(๒) ผู้ที่สภากายภาพบ าบัดเชิญมาเพื่อกิจการของสภากายภาพบ าบัด และได้ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน 

(๓) ผู้ที่นายกสภากายภาพบ าบัดเห็นสมควรให้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง 

ท้ังนี้ ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตราค่ารับรองดังนี้ 

ก. ค่าเลี้ยงรับรอง ให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละครั้งเท่าท่ีจ่ายจริง แต่คนละไม่เกิน ๕๐๐ บาท          โดย

แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามข้อท่ีก าหนดไว้ ในข้อ ๑๐ (๓) ทุกคร้ัง  

ข. ค่าพาหนะภายในประเทศ ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง   

ค. ค่าท่ีพัก ให้เบิกจ่ายได้ในลักษณะเหมาจ่าย แต่คนละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาทต่อวัน  

ง. ค่าของที่ระลึก ให้เบิกจ่ายได้หนึ่ง ครั้งเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน  ๑,๕๐๐ บาทต่อคณะ หรือบุคคล 

แล้วแต่กรณี 

จ. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง  

 

หมวด ๓ 

การประชุม อบรม หรือสัมมนา 

 

 

ข้อ  ๑๓  การจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาท่ีเบิกค่าใช้จ่ายได้จะต้องมีโครงการและผู้รับผิดชอบ  ด าเนินงาน

การประชุม อบรม หรือสัมมนาท่ีแน่นอน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด 

 

 

 

 

ข้อ  ๑๔  การประชุม อบรม หรือสัมมนาภายในประเทศโดยสภากายภาพบ าบัดเป็นผู้จัด ให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้ 

(๑) ค่าเช่าสถานท่ีและค่าจัดสถานท่ีให้ขออนุมัติคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัดเป็นคราว  ๆ ไป 

(๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๐ 

(๓) ค่าตอบแทนหรือ สมนาคุณวิทยากร ใ ห้เป็นไปตาม ความเห็นชอบของคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด

ก าหนด  

(๔) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีอื่นที่ร่วมด าเนินการระหว่างประชุม อบรม หรือสัม มนา ให้เบิกจ่ายได้   คนละไม่

เกิน ๕๐๐ บาทต่อวัน 



 ๔ 

(๕) การจัดทัศนศึกษาในระหว่างการประชุม อบรม หรือสัมมนา  ถ้ามีค่าใช้จ่าย ให้ขออนุมัติจาก

คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัดเป็นครัง้ไป 

(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีไม่ได้ก าหนดในระเบียบนี้ ให้เป็นไป ตาม ความเห็นชอบของ คณะกรรมการสภา

กายภาพบ าบัดก าหนด 

ข้อ  ๑๕  การจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาระหว่างประเทศให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ ๑๔ และดังต่อไปน้ี 

(๑) ค่าแปลบทความ เป็นภาษาต่างประเทศประกอบการบรรยาย ให้เบิกจ่ายได้บทความละ ไม่เกิน   ๒,๐๐๐ 

บาท  

(๒) พนักงานแปลระหว่างการประชุม อบรม หรือสัมมนา ให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อชั่วโมง 

ข้อ  ๑๖  การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนา 

(๑) จ านวนผู้เข้าประชุม อบรม หรือสัมมนา ถ้าเกิน ๕ คนต่อครั้ง ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการสภา

กายภาพบ าบัด เป็นคราว ๆ ไป แต่ถ้าไม่เกิน ๕ คน ให้เสนอขออนุมัติจากนายกสภากายภาพบ าบัด และให้เลขาธิการสภา

กายภาพบ าบัดแจ้งคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัดทราบ 

(๒) ค่าลงทะเบียนให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้ 

ก. การเข้ าร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนาภายในประเทศ  ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่คนละ ไม่เกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท  

ข. การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนาในต่างประเทศ ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการสภา

กายภาพบ าบัดเป็นคราว ๆ ไป 

(๓) ค่าทัศนศึกษาหรือดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ให้ขออนุมัติจา กคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัดเป็นคราว ๆ 

ไป 

 

 

 

หมวด ๔ 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

 

 

ข้อ  ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด คณะอนุกรรมการสภากายภาพบ าบัด คณะท่ี

ปรึกษา หรือคณะท างานที่คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัดแต่งตั้ง  ให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะท่ีมาประชุ มไม่เกิน

อัตราคนละ ดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการสภากายภาพบ าบัด      ๕๐๐ บาท 

(๒) กรรมการสภากายภาพบ าบัด   ๓๐๐ บาท 

(๓) ประธานอนุกรรมการ      ๓๐๐ บาท 

(๔) อนุกรรมการ      ๒๕๐ บาท 



 ๕ 

กายภาพบ าบัด    ๑,๐๐๐ บาท (๕) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภา

(๖) ท่ีปรึกษาคณะอื่น ๆ       ๕๐๐ บาท 

(๗) ประธานคณะท างาน       ๓๐๐ บาท 

(๘) คณะท างาน      ๒๕๐ บาท 

(๙) บุคคลอื่นที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด    ๕๐๐ บาท 

(๑๐) บุคคลอื่นท่ีได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอื่น ๆ            ๒๕๐  บาท 

ข้อ  ๑๘  กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่ง หรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง หรือผู้ท่ีท างาน

ในคณะท างานหนึ่ง ให้ได้รับเบ้ียประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง  

ข้อ  ๑๙ ในกรณีแต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ท างานโดยต าแหน่งหรือผู้แทน ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่

อาจมาประชุมได้ และได้รับมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน ก ารมอบหมายจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร  จึงจะอยู่ในข่าย

ท่ีจะได้รับเบ้ียประชุม 

ข้อ  ๒๐ ในกรณีแต่งตั้งกรรมการโดยตัวบุคคล ถ้าบุคคลนั้นไม่อาจมาประชุมได้ ผู้มาประชุมแทนไม่อยู่ในข่าย

ท่ีจะได้รับเบ้ียประชุม 

ข้อ  ๒๑ ให้กรรมการ อนุกรรมการ ผู้ที่ท างานในคณะท างานที่สภากายภาพบ าบัดแต่งตั้งขึ้น  มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน  ซึ่งได้มีการเรียกประชุม  เพื่อปฏิบัติงานตาม

หน้าท่ีได้ เว้นแต่บุคคลซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับท่ีได้มีการจัดการประชุม   มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางตาม

ข้อ ๒๒ (๒) เท่านั้น 

 

  

 

ข้อ  ๒๒  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ได้แก่ 

(๑) ค่าเช่าท่ีพัก   

(๒) ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก   ค่าจ้างคน

หาบหามและอื่น ๆ ท านองเดียวกัน 

(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปร่วมประชุม          

ท้ังนี้ให้เบิกจ่ายตามบัญชี ๒ ท้ายระเบียบนี้ 

 

หมวด ๕ 

เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจ า และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 

ของสภากายภาพบ าบัด 

 

 



 ๖ 

ข้อ  ๒๓  เจ้าหน้าท่ีประจ าของ สภา กายภาพบ าบัด ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิในอัตราท่ีทางสภา

กายภาพบ าบัดก าหนด   

ข้อ  ๒๔ เจ้าหน้าท่ีอื่น ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวตามค าสั่งของสภากายภาพบ าบัด ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน

ตามท่ีสภากายภาพบ าบัดก าหนด  

 

หมวด ๖ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 

 

 

ข้อ  ๒๕  ให้เลขาธิการ สภากายภาพบ าบัด เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้เจ้าหน้าท่ีสภากายภาพบ าบัด เจ้ าหน้าท่ีอื่น 

และนิสิตนักศึกษามาช่วยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติได้ตามความจ าเป็น ในกรณีดังนี้ 

(๑) งานที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติโดยเร่งด่วนเป็นพิเศษ  

(๒) งานทีม่ีความจ าเป็นต้องปฏิบัติพิเศษเฉพาะคราว 

ข้อ  ๒๖  เจ้าหน้าท่ีสภากายภาพบ าบัด เจ้าหน้าท่ีอื่น และนิสิตนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้มาช่วยปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการปกติ ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนท าการนอกเวลาได้ตามบัญชี ๑ ท้ายระเบียบนี้ 

 

 

 

 

ข้อ  ๒๗  ให้จัดท าหนังสือแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานที่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังมี

ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายด้วยทุกคร้ัง  

 

หมวด ๗ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 

 

ข้อ  ๒๘  ให้กรรมการสภากายภาพบ าบัด อนุกรรมการสภากายภาพบ าบัด หรือเจ้าหน้าท่ีสภา กายภาพบ าบัด มี

สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสภากายภาพบ าบัดนอกท่ีต้ังส านักงาน  หรือเดินทางมาปฏิบัติงานที่

ส านักงานสภากายภาพบ าบัด หรือสถานท่ีใดท่ีสภากายภาพบ าบัดก าหนด 

ข้อ  ๒๙  การเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร ได้แก่ 

(๑) การไปปฏิบัติงานในกิจกา รของสภากายภาพบ าบัดนอกท่ีต้ังส านักงาน ซึ่งปฏิบัติงานปกติหรือตามหน้าท่ีท่ี

ปฏิบัติงานตามปกติ โดยอาจจะปฏิบัติงานดังกล่าวในวันหยุดราชการก็ได้ 



 ๗ 

(๒) การไปประชุม อบรม สัมมนาท่ีหน่วยงาน อื่นจัดและท่ีสภากายภาพบ าบัดเป็นผู้จัด 

ข้อ  ๓๐  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ได้แก่ 

(๑) เบ้ียเล้ียงเดินทาง 

(๒) ค่าเช่าท่ีพัก 

(๓) ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน  ส าหรับยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างคน

หาบหามและอื่น ๆ ท านองเดียวกัน 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน    

ท้ังนี้ให้เบิกจ่ายตามบัญชี ๒ ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ  ๓๑ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อค านวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง ให้นับต้ังแต่เวลาออกจากสถานท่ีอยู่

หรือปฏิบัติงานตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยู่ หรือสถานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ แล้วแต่กรณี 

เวลาเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้นับ ๒๔ ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง  และส่วนที่

ไม่ถึงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมงนั้นนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน 

ข้อ  ๓๒  สิทธิท่ีจะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  เกิดข้ึนต้ังแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป

ปฏิบัติงาน ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ท่ีใดไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น 

 

 

 

 

ข้อ  ๓๓  ในกรณีท่ีผู้เดินทางไปปฏิบัติงานเจ็บป่วย และจ าเป็นต้องพักรักษาพยาบาล ให้เบิกค่า        เบ้ียเล้ียง

เดินทาง และค่าเช่าท่ีพักส าหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน ๗ วัน 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง กรณีผู้เดินทางเจ็บป่วย และจ าเป็นต้องพักรักษาในสถานพยาบาล ให้งดเบิกค่าเช่าท่ีพัก 

การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีใบรับรองแพทย์ของทางราชการ ในกรณีท่ีไม่มีแพทย์ของทางราชการอยู่ใน

ท้องท่ีท่ีเกิดการเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบด้วย 

ข้อ  ๓๔  การเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้ในกรณีท่ีไม่มี

ยานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่สภากายภาพบ าบัด ให้ใช้ยานพาหนะอื่นได้ แต่ผู้

เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในรายงานการเดินทาง หรือในหลักฐานของการเบิกพาหนะนั้น 

ข้อ  ๓๕  การเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต้องน าสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของเคร่ืองใช้ของ         สภา

กายภาพบ าบัดไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ 

ข้อ  ๓๖  การเดินทางไปปฏิบัติงานในกิจการของสภากายภาพบ าบัดโดยทางเครื่องบินนอกจากท่ีได้ก าหนดไว้

ในบัญชี ๒ ท้ายระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกสภากายภาพบ าบัด 

ข้อ  ๓๗  ผู้เดินทางซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้ นได้

เท่าท่ีจ่ายจริงและโดยประหยัด 



 ๘ 

ข้อ  ๓๘  กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานใน ต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบและหลักเกณฑ์ในบัญชี 

๓ ท้ายระเบียบนี้ ยกเว้นค่าเครื่องแต่งกายจะเบิกไม่ได้ 

 

หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ  ๓๙  การอนุมัติจ่ายเงินก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้จ่ายได้ตามเดิมจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๔   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

(นางสุมนา   ตัณฑเศรษฐี) 

นายกสภากายภาพบ าบัด 



 ๙ 

 

บัญชี ๑ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 

 

ประเภทผู้เบิก หลักเกณฑ ์
อัตราค่าตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลา 

เจ้าหน้าที่สภากายภาพบ าบัด ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ๑๘๐ บาท 

หรือเจ้าหน้าทีอ่ื่น ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ๑๘๐ บาท 

 ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ เต็มวันเหมือนวันท าการปกต ิ ๔๕๐ บาท 

 กรณีปฏิบัติงานน้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ให้เบิกในอัตราชั่วโมงละ ๖๐ 

บาท 

__ 

นิสิตนักศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ๑๕๐ บาท 

 ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ๑๕๐ บาท 

 ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ เต็มวันเหมือนวันท าการปกต ิ ๓๕๐ บาท 

 กรณีปฏิบัติงานน้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ให้เบิกในอัตราชั่วโมงละ ๕๐ 

บาท 

__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชี ๒ 



 ๑๐ 

การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 

 

ผู้เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ต่อวัน 

ค่าที่พัก 

ต่อวัน 

ค่าพาหนะ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่น 

ก. กรรมการ ๔๐๐ บาท 

 

เบิกได้ตามที่จ่าย

จริง แต่ไม่เกิน     

๑,๐๐๐  บาท ต่อ

คน  

 - ค่าเดินทางโดย

ยานพาหนะสาธารณะ

ภายในจังหวัดเดียวกัน

เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน ๘๐๐ บาท 

- ค่าเดินทางโดย 

  รถยนต์ส่วนบุคคล   

  เบิกจ่ายได้กิโลเมตร    

  ละ ๔ บาท 

- กรณีที่เดินทางระหว่าง

จังหวัด ให้เบิกค่า

เดินทางโดยยานพาหนะ

สาธารณะตามที่จ่ายจริง

อย่างประหยัด 

ขออนุมัติจาก

คณะกรรมการ 

สภากายภาพบ าบัด 

เป็นคราว ๆ ไป 

เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง

ทุกประเภท แต่ต้องขอ

อนุมัติจาก

คณะกรรมการ 

สภากายภาพบ าบัดเป็น

คราว ๆ ไป 

ข. อนุกรรมการ 

     คณะท างาน 

๓๐๐ บาท 

 

ค. เจ้าหน้าที ่ ให้เบิกเฉพาะ

กรณีเดินทาง

ไปปฏิบัติ

หน้าที่ใน

ต่างจังหวัด 

๒๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชี ๓ 

การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

 

ผู้เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ต่อวัน 

ค่าที่พัก 

ต่อวัน 

ค่าพาหนะ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 



 ๑๑ 

     กรรมการ          

     อนุกรรมการ 

     คณะท างาน 

     เจ้าหน้าที ่

๑,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายตามที่      

จ่ายจริง แต่ท้ังนี้  ไม่

เกิน คนละ 

 ๓,๐๐๐ บาท 

ยกเว้น  

ในประเทศที่ระบุไว้ใน

ประเภท ก ให้เบิก

เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อย

ละ ๔๐  

 

เบิกจ่ายได้เท่าที่

จ่ายจริงโดยจะต้อง

ใช้พาหนะที่

เหมาะสมซึ่งจะต้อง

ค านึงถึงความ

รวดเร็ว และ

ประหยัด 

ขออนุมัตจิาก

คณะกรรมการ 

สภากายภาพบ าบัด

เป็นคราว ๆ ไป 

เบิกจ่ายได้เท่าที่ 

จ่ายจริง แต่ต้อง 

ขออนุมัติจาก

คณะกรรมการ 

สภากายภาพบ าบัด

เป็นคราว ๆ ไป 

 

หมายเหตุ 

ประเภท ก ได้แก่  ประเทศในทวีปยุโรป  อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  คูเวต  ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน  และ

อิรัก 

 

 

 


