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คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบัญ 
 

   เรื่อง หนา 
1 การรับ การเก็บรักษา และนําสงเงิน 1 
2 คาเชาบานขาราชการ 4 
3 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 6 
4 การเบิกเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 14 
5 คาตอบแทนเจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ 1๙ 
6 การเบิกจายคาอาหารเลี้ยงผูตองหาและผูถูกคุมขัง 2๑ 
7 การเบิกเงินคาใชจายในการควบคุมสถานการณความไมสงบ 2๒ 
8 เงินประกันตัวผูตองหา 2๓ 
9 การรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ (เงินบริจาค) 2๗ 

10 เงินสินบนรางวัล ๓๐ 
11 เงินรายรับเพ่ือบูรณะทรัพยสิน 3๒ 
12 เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3๔ 

   
  ภาคผนวก 
  เอกสารประกอบคูมือการบรรยาย (แผน CD) 
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๑. การรับ การเก็บรักษา และนําสงเงิน 
ใบเสร็จรับเงิน 
• ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และใหมีสําเนาเย็บติดไวกับเลมอยางนอย  

๑ ฉบับ และใหพิมพหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับเลขที่ใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ 
• ใหจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบ และตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพขึ้นจํานวนเทาใด  

ไดจายใบเสร็จรับเงินเทาใด เลขที่ใด ถึงเลขที่ใด ใหหนวยงานใด หรือเจาหนาที่ผูใด ไปดําเนินการจัดเก็บเงิน 
เมื่อวันเดือนปใด 
• เมื่อส้ินปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานที่รบัใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน รายงานการใช 

ใบเสร็จรับเงินใหหัวหนาสวนราชการ ทราบวา มีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบ เลมใด เลขที่ใด ถึง
เลขที่ใด และไดใชไปแลวเลมใด เลขที่ใด ถึงเลขที่ใด อยางชาไมเกินวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป 

โดยปกติใบเสร็จรับเงินเลมใด ใชสําหรับรับเงินของปงบประมาณใด ใหใชรับเงินภายในปงบประมาณ
น้ัน เทาน้ัน เมื่อข้ึนปงบประมาณใหม ก็ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใช ก็ใหคง
ติดไวกับเลม แตใหปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงินไดอีกตอไป  
ใบเสร็จรับเงินหามขูด ลบ แกไข เพิ่มเติมจํานวนเงิน หรือช่ือผูชําระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใด ลงรายการ
รับเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงิน และเขียนใหมทั้งจํานวน แลวใหผูรับเงินลงลายมือช่ือ กํากับการขีดฆา
น้ันไวดวย หรือขีดฆาใบเสร็จรับเงินน้ันทั้งฉบับ โดยออกฉบับใหม ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาน้ันใหติดไวกับ
สําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม 
• ใหเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซ่ึง สตง. ยังมิไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย อยาใหสูญหาย และเม่ือได 

ตรวจสอบแลว ก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได 
การรับเงิน 
 การรับเงินเปนเงินสด เช็ค ดราฟท หรือตราสารอยางอื่น ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน
ทุกครั้ง โดยปกติใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท และใหบันทึกการรับเงินในบัญชีเงินสด 
หรือบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่ไดรับเงินน้ัน ตองมีการควบคุมบันทึกเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสด 
หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยระบุเอกสารใบเสร็จรับเงินเลมใด เลขที่ใด จํานวนเงินเทาใด  

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันน้ันแลว ก็ใหบันทึกการรับเงินน้ันใน
บัญชีในวันทําการถัดไป เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหน่ึง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินรับประเภทน้ัน ๆ 
ตามสําเนาใบเสร็จทุกฉบับ มาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได โดยใหแสดงใหทราบวาเปนเงินรับตาม
ใบเสร็จเลขที่ใด ถึงเลขที่ใด จํานวนเงินรวมรับทั้งส้ินเทาใด ไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
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เงินประเภทเดียวกันจะรวมรับตามสําเนาใบเสร็จทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได โดยใหแสดง
ใหทราบวาเปนเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใด ถึงเลขที่ใด จํานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเทาใด ไวดานหลังสําเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย 
 เมื่อส้ินเวลารับเงินใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนําเงินที่ไดรับพรอมสําเนา
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนที่จัดเก็บในวันน้ันทั้งหมด สงตอเจาหนาที่การเงิน และใหมีการตรวจสอบ
จํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงิน
ฝากธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม หากถูกตองก็ใหผูตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับทั้งส้ินตาม
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันน้ัน ไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
การจายเงิน 
 การจายเงินใหจายไดเฉพาะรายจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติ ครม.อนุญาตให
จายได โดยตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ และการจายเงินจะตองมีหลักฐานการจายไวเพื่อตรวจสอบ 
หากไมมีกฎหมายกําหนดไวใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง   

ใบสําคัญคูจาย ที่เปนใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรับเงินออกใหอยางนอยจะตองมีรายการดังตอไปน้ี ช่ือ 
สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน วันเดือนปที่รับเงิน รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร และลายมือช่ือของผูรับเงิน 

หลักฐานการจายทุกฉบับ ใหผูจายเงินประทับตรา “จายเงินแลว” ลงลายมือช่ือรับรองการจาย 
พรอมช่ือตัวบรรจง ลงวันเดือนปที่จายเงิน บันทึกรายการจายเงินไวในทะเบียนคุม ทุกส้ินวันตองมีการ
ตรวจสอบรายการจายเงินที่บันทึกไวในทะเบียนคุมเงินที่เก่ียวของวาถูกตอง พรอมลงลายมือช่ือกํากับ
ยอดเงินคงเหลือในทะเบียนน้ัน   

กรณีจายเงินซึ่งมีจํานวนต้ังแต ๕,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิ
รับเงิน และขีดฆา “หรือตามคําส่ัง” หรือ “หรือผูถือ” ออก และจะขีดครอมหรือไมก็ได สวนกรณีการจายเงิน
ซึ่งมีจํานวนตํ่ากวา ๕,๐๐๐ บาท ใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน และจะไมขีดฆาคําวา 
“หรือตามคําส่ัง” หรือ “หรือผูถือ” ออกก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของผูส่ังจาย ในกรณีส่ังจายเงินเพื่อขอรับ
เงินสดมาจาย ใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหนาที่ของสวนราชการ และขีดฆาคําวา “หรือตามคําส่ัง” หรือ 
“หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คส่ังจายเงินสด 
การจายเงินยืม 

การจายเงินยืม ใหผูยืมทําสัญญาการยืมเงิน ยื่นตอผูมีอํานาจอนุมัติ โดยแสดงประมาณการ
คาใชจายและกําหนดเวลาใชคืน และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินไดใหม เมื่อผูยืมยังมิไดชําระเงินยืมรายเกา
ใหเสร็จส้ิน  
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การสงใชเงินยืม ยืมไปราชการใหสงใชเงินยืมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันกลับมาถึง ยืมเพื่อปฏิบัติ
ราชการอ่ืนใหสงใชเงินยืมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันครบกําหนด เมื่อผูยืมสงใชเงินยืม ใหเจาหนาที่ผูรับคืน
เงินยืมบันทึกการรับคืนไวดานหลังสัญญาการยืมเงิน และใหออกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบรับใบสําคัญ 
ใหเปนหลักฐาน กรณีผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมภายในกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการเรียกชดใชเงินยืมตาม
เง่ือนไขในใบยืมใหเสร็จส้ินไปโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันครบกําหนด 
การเก็บรักษาเงิน 

การเก็บรักษาเงิน ใหจัดเก็บในตูนิรภัย กําปน หรือตูเหล็ก หรือหีบเหล็กอันมั่นคง ซ่ึงใชสําหรับ
เก็บรกัษาเงิน ใหมีการแตงต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน จํานวน ๓ คน เปนนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร หากมี
นายตํารวจช้ันสัญญาบัตรไมเพียงพอ ใหแตงต้ังขาราชการตํารวจชั้นประทวนรวมดวยก็ได และเมื่อสิ้น
เวลารับจายเงินประจําวัน ใหเจาหนาที่การเงินนําเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจําวันสง
มอบตอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบวาถูกตองใหทุกคนลงลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน และนําเงินเก็บรักษาในตูนิรภัยตอไป หากตรวจสอบวาไมถูกตอง ก็ใหหมายเหตุและลงลายมือช่ือ
ไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันและรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบ 
ตูนิรภัย 

กําปน หรือตูเหล็ก หรือหีบเหล็กอันมั่นคง ปกติตองมีลูกกุญแจอยางนอย ๒ ดอก แตละดอกมี
ลักษณะตางกัน ลูกกุญแจตูนิรภัยหน่ึง ๆ อยางนอยตองมี ๒ สํารับ มอบใหกรรมการถือกุญแจ ๑ สําหรับ 
ฝากเก็บในลักษณะหีบหอไวที่หนวยงานผูเบิก หรือสํานักงานคลังจังหวัด ตูนิรภัยใหตั้งไวในที่ปลอดภัยของ
สํานักงาน 
การนําเงินสง 

เงินรายไดแผนดินใหนําสงอยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง แตถาสวนราชการใดมีเงินรายไดแผนดินเก็บ
รักษาเกินกวาหน่ึงหมื่นบาท ใหนําสงคลังอยางชาไมเกิน ๗ วันทําการ สวนเงินนอกงบประมาณ ใหนําฝาก
หนวยงานผูเบิกอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เวนแตเปนเงินซึ่งคาดวาจะตองจายภายในเดือนถัดไป 
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2.  คาเชาบานขาราชการ 
 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน

ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม 
หลักเกณฑการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การเกิดสิทธิ 

จะเกิดเมื่อไดรับคําส่ังใหไปประจําสํานักงานในตางทองที่ และไมเขาขอยกเวนที่ทําใหไมมีสิทธิ
ดังน้ี 

๑.  ทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว 
๒. มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจําโดยมีหน้ีคาง

ชําระกับสถานบันการเงิน 
๓. ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเอง 

ผูใชสิทธิในการเบิกจาย 

ขาราชการ หรือคูสมรส ที่รับราชการ ฝายใดฝายหน่ึง 

หลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย 

          ยื่นแบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) ณ สํานักงานที่ปฏิบัติราชการตอผูรับรองสิทธิ พรอมดวย
สัญญาและหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวของ 

การรับรองการมีสิทธิ 

-  ผูบังคับบัญชาที่มียศตั้งแต พ.ต.ต.ขึ้นไป เปนผูรับรองสิทธิ 
- ผูบังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไปอยางนอยหน่ึงระดับหรือชั้นยศ เปนผู รับรองสิทธิของ

ผูบังคับบัญชาที่มียศ พ.ต.ต.ขึ้นไป 
-  พ.ต.อ.ข้ึนไป รับรองสิทธิของตนเอง 
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การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
           ผูบังคับบัญชารับรองสิทธิแลว ผูมีอํานาจอนุมัติ แตงตั้งขาราชการไมนอยกวา ๓ คน เปน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
           กรณีเชา ใหตรวจสอบวาไดเชาและอยูอาศัยจริง ระยะเวลาเชา และการเขาพักอาศัย ตลอดจน
ความเหมาะสมของอัตราคาเชาเปรียบเทียบกับสภาพบาน 
           กรณีเชาซ้ือ/กู ใหตรวจสอบสัญญาเชาซื้อ/สัญญากู วงเงิน เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวของ และ
วันเริ่มตนเขาพักจริง 
ผูมีอํานาจอนุมัติ 
           สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง (ตร. หรือ ต้ังอยูในสถานที่หรือบริเวณเดียวกับ ตร.)
เปนอํานาจของ ผบ.ตร. หรือผูไดรับมอบหมาย ซึ่งมียศต้ังแต พ.ต.ท. ขึ้นไป 
           สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาค หรือแยกตางหากจาก ตร.
ผบ.ตร. จะมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานซึ่งเปนผูเบิกเงินจากคลังเปนผูอนุมัติสําหรับหนวยงานน้ันก็ได
ไดรับอนุมัติใหเบิกแลว ยื่นแบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖) 
           ขาราชการมีสิทธิไดรับคาเชาบาน แตคูสมรสไดเชาบาน เชาซ้ือบาน หรือกูเงินเพื่อชําระราคาบาน
สัญญาซื้อขายที่ดินหรือบานพรอมที่ดิน สัญญาจางปลูกสรางบาน โฉนดที่ดิน หรือหลักฐานการชําระเงิน
ขาราชการผูน้ันนําหลักฐานมาเบิกคาเชาบานได นับแตวันที่มีสิทธิ 

สถาบันการเงินเพื่อสิทธิเบิกคาเชาบาน 

 ธนาคารพาณิชย 
 รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการเก่ียวกับการเคหะ หรือใหกูซ้ือบาน 
 สหกรณที่จดทะเบียนมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเคหะ 
 กบข.  
 ธนาคารอิสลาม 
 บริษัทบริหารสินทรัพยตาม พ.ร.ก.บริหารสินทรัพย ๒๕๔๑ 
 นิติบุคคลมีวัตถุประสงคและดําเนินกิจการเคหะ/ใหกูซื้อบาน 
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3.  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖  
และที่แกไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการที่เก่ียวของ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ประกอบดวย 
๑. ไปราชการช่ัวคราว 
๒. ไปราชการประจํา 
๓. กลับภูมิลําเนา 

สิทธิ   ที่จะไดรับคาใชจายที่เกิดข้ึนตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติเดินทาง / ออกจากราชการ แตไมกอนวันเดินทาง 
ผูมีอํานาจอนุมัติ    อนุมัติระยะเวลากอน/หลังตามความจําเปนและเหมาะสมโดยจะตองพิจารณา ดังน้ี 
 - มีการเดินทางจริง 
 - มีคําส่ังใหเดินทางไปราชการ 
 - ไดรับอนุมัติใหเดินทางจากผูมีอํานาจตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 
 - กรณีจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับทองที่ที่ ต้ัง
สํานักงานปกติ เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการเพราะเหตุสวนตัว โดยไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอน 
ใหผูไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอน ขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวในการเดินทางดวย   
 - มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางฯ ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติราชการตามคําส่ังแลว  
 
การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 
 ๑. นอกที่ตั้งสํานักงานตามคําส่ังผูบังคับบัญชา 

๒.  สอบคัดเลือก / รับการคัดเลือก 
๓.  ไปชวยราชการ / รักษาราชการแทน 
๔.  ขาราชการประจําตางประเทศระหวางอยูในไทย 
๕.  เดินทางขามแดนช่ัวคราวตามขอตกลงระหวางประเทศ 

คาใชจายในการเดนิทางชั่วคราว 
 ๑.  เบ้ียเล้ียงเดินทาง 

๒.  คาเชาที่พัก 
๓.  คาพาหนะ 
๔.  คาใชจายอ่ืนซึ่งจําเปนตองจายเน่ืองในการเดินทางไปราชการ 
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อัตราคาเบี้ยเล้ียงเดินทาง(เหมาจาย) 
   ขาราชการตํารวจ                      บาท : วัน 
   พ.ต.อ. ลงมา                                   ๒๔๐ 
            พ.ต.อ. อัตราเงินเดือนพ.ต.อ. พิเศษ ข้ึนไป              ๒๗๐ 
 
การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเล้ียง 
          การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยู
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี 

กรณีพักแรม  ใหนับ ๒๔ ช่ัวโมงเปน ๑ วัน ถาไมถึง ๒๔ ช่ัวโมงหรือเกิน ๒๔ ช่ัวโมงและสวนที่ไม
ถึงหรือเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมงน้ันนับไดเกิน ๑๒ ช่ัวโมง ใหถือเปน ๑ วัน 

กรณีไมพักแรม  หากนับไดไมถึง ๒๔ ช่ัวโมงและสวนที่ไมถึงน้ันนับไดเกิน ๑๒ ช่ัวโมง ใหถือเปน 
๑ วัน หากนับไดไมเกิน ๑๒ ช่ัวโมง แตเกิน ๖ ช่ัวโมง ใหถือเปนครึ่งวัน 

      กรณีลากิจ / พักผอน ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา 
หรือไมสามารถเดินทางกลับทองที่ตั้งเมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง กรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลา
ตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ ใหถือวา
สิทธิในการเบิกจายเบ้ียเล้ียงเดินทางส้ินสุดลงเม่ือส้ินสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
คาเชาที่พัก (ม. ๑๗) 
 การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซ่ึงโดยปกติตองพักแรมใน
ยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่ซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พัก
ในลักษณะเหมาจายหรือในลักษณะจายจริงก็ได ทั้งน้ี ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
หามเบิก กรณี 
           ๑.  พักในยานพาหนะ  
           ๒.  ทางราชการจัดที่พักให 
           ทองที่ที่มีคาครองชีพสูง / แหลงทองเที่ยว หัวหนาสวนราชการอนุมัติใหเบิกเพิ่มไดไมเกิน ๒๕ %  
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 อัตราคาเชาที่พัก กรณีเลือกเบิกจายจริง 
 

ขาราชการ หองพักคนเดียว 
(บาท:วัน:คน) 

หองพักคู 
(บาท:วัน:คน) 

พ.ต.อ. ลงมา      ๑,๕๐๐        ๘๕๐ 

พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน
พ.ต.อ. พิเศษ 

     ๒,๒๐๐    1,200 

พล.ต.ต.ข้ึนไป      ๒,๕๐๐    ๑,๔๐๐ 

 

หมายเหตุ  อัตราคาเชาที่พัก กรณีเลือกเบิกจายจริง 

      ระดับ พ.ต.อ. ลงมา ในกรณีเดินทางเปนหมูคณะ ใหพักรวมกัน ๒ คนข้ึนไปตอ ๑ หองโดยให
เบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราคาเชาหองพักคู เวนแต เปนกรณีที่ไมเหมาะสมที่จะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปน
ไมอาจพักรวมกับคนอ่ืนได ใหเบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราหองพักคนเดียว      

อัตราคาเชาที่พัก กรณีเลือกเบิกเหมาจาย 

ขาราชการ หองพักคนเดียว 
(บาท:วัน:คน) 

พ.ต.อ. ลงมา      800 

พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. 
พิเศษ ข้ึนไป  

  1,๒๐๐ 

 

หมายเหตุ  คาเชาที่พัก ใหเบิกไดตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยจะเบิกในลักษณะจายจริง
หรือในลักษณะเหมาจายก็ได แตถาเปนการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ตองเลือกเบิกคาเชาที่พัก
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ  
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คาพาหนะ 
- คาโดยสาร คาเชายานพาหนะ (รับจาง) 
- คาเช้ือเพลิง คาระวางบรรทุก 
- คาจางคนหาบหามส่ิงของของผูเดินทาง 

 นิยามพาหนะประจําทาง  
- บริการทั่วไปประจํา 
- เสนทางแนนอน 
- คาโดยสาร คาระวางแนนอน 

หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะ 

  หลักปกติ    ใหใชยานพาหนะประจําทาง โดยเบิกเทาที่จายจริงและประหยัด รถไฟ 
ประเภทรถดวน ดวนพิเศษ ช้ัน ๑ น่ังนอนปรับอากาศ (บนอป.) เบิกได เฉพาะ พ.ต.ท. ข้ึนไป 

           ขอยกเวน     

ไมมียานพาหนะประจําทาง 
มีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนของทางราชการ 
ใชพาหนะอ่ืนได (พาหนะรับจาง) แตตองช้ีแจง เหตุผล ความจําเปน 

 

คาพาหนะรับจาง (TAXI) 

  พ.ต.ท.ขึ้นไป เบิกไดในกรณี ดังน้ี ไปกลับระหวางที่อยู ที่พัก หรือที่ทํางาน กับสถานียานพาหนะ
ประจําทาง / สถานที่จัดยานพาหนะ ภายในจังหวัดเดียวกัน ใหเบิกเทาที่จายจริงไมกําหนดวงเงิน 

 ขามเขตจังหวัด 
 *  เขตติดตอ หรือ ผาน กทม. เทาที่จายจริงเที่ยวละไมเกิน ๖๐๐ บาท 
 *  เขตตอจังหวัดอ่ืน เทาที่จายจริงเที่ยวละไมเกิน ๕๐๐ บาท 
พ.ต.ท.ข้ึนไป เบิกไดในกรณี ดังน้ี 

 *  ไปกลับระหวางที่อยู ที่พักกับสถานที่ปฏิบัติราชการ (ยกเวนการสอบคัดเลือก)  
 *  ภายในจังหวัดเดียวกัน วันละไมเกิน ๒ เที่ยว   
 *  ภายในเขต กทม. 

 *  พ.ต.ต. ลงมา จะเบิกตามกรณีขางตน ตองมีสัมภาระ 
พาหนะสวนตัว 
 ตองไดรับอนุมัติจาก ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๒๕ กอนเดินทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย
(ระบุหมายเลขทะเบียนรถ) 
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อัตราเงินชดเชยเปนคาพาหนะเหมาจาย 
          * รถยนต กม.ละ ๔ บาท 
          * รถจักรยานยนต กม.ละ ๒ บาท  

 คํานวณระยะทางตามเสนทางกรมทางหลวง/หนวยงานอ่ืน ถาไมมีใหผูเดินทางรับรอง       
   
เคร่ืองบิน 

     พ.ต.ท. ขึ้นไป                 ช้ันประหยัดหรือช้ันต่ําสุด 
พ.ต.อ.(พิเศษ) ข้ึนไป         ช้ันธุรกิจ      

     พ.ต.ต. ลงมา กรณีมีความจําเปนเรงดวน     ช้ันประหยัด 
              ไมเขาหลักเกณฑขางตนใหเบิกไดเทียบเทาภาคพื้นดินในระยะทางเดียวกัน 

 
หลักฐานการเบิกคาเคร่ืองบิน 

 กรณีมีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอน ใหใชใบแจงหน้ีเปนหลักฐานในการเบิกเงิน 
 กรณีจายเปนเงินสด ใหใชหลักฐาน 

                       - ใบเสร็จรับเงิน และ  
                       - กากบัตรโดยสาร 

              กรณี  ซื้อ E-Ticket ใหใชใบรับเงินที่แสดง รายละเอียดการ เดินทาง (Itinery Receipt 
และ Boarding Pass ) 

คาใชจายอ่ืนที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
  - จําเปนตองจาย หากไมจาย ไมอาจเดินทางถึงจุดหมาย 

     - ไมมี กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดไวเฉพาะ 
     - ไมเก่ียวกับเน้ืองานที่ปฏิบัติ (คาปะยาง, คาวีซา, คาตรวจโรค, คาฉีดวัคซีน และ 

                       คาธรรมเนียมการใชสนามบิน เปนตน) 
การเดินทางไปราชการประจํา 
 ๑.  การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน ไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน เพื่อ
ดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม 
 ๒.  การเดินทางไปประจําสํานักงานแหงเดิม ในทองที่แหงใหมในกรณียายสํานักงาน 
 ๓.  การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปชวยราชการที่มีกําหนดเวลาส้ินสุด
ของโครงการหรือการชวยราชการไวชัดเจน ซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแต ๑ ปข้ึนไป 
 ๔.  การเดินทางไปชวยราชการที่ไมอาจกําหนดระยะเวลาส้ินสุดหรือมีกําหนดเวลาไมถึง ๑ ป ซึ่ง
ตอมาภายหลังสวนราชการมีความจําเปนตองใหขาราชการผูน้ันอยูชวยราชการ ณ สถานที่แหงเดิมน้ัน ให
นับเวลาการชวยราชการตอเน่ืองและใหถือเวลาการชวยราชการตั้งแตวันที่ครบกําหนด ๑ ป เปนตนไป 
เปนการเดินทางไปราชการประจํา 
 ๕.  แตงต้ังตามคํารองขอ ไมใหเบิก 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา 
เบี้ยเล้ียงเดินทาง นับตั้งแตออกจากที่อยูถึงสถานที่พักแหงใหม  
ในกรณีที่เดินทางไปถึงทองที่ต้ังสํานักงานใหม ถาไมอาจเขาพักในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัด 

ใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาอนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
ไดไมเกิน ๗ วันนับแตวันไปถึงทองที่สํานักงานน้ัน 

คาพาหนะ 
คาใชจายอ่ืนที่จําเปนเน่ืองในการเดินทางไปราชการ 
คาขนยายส่ิงของสวนตัว เบิกในลักษณะเหมาจายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
สิทธิในการเบิก 

ผูเดินทาง  
บุคคลในครอบครัว 

คูสมรส 
บุตร (อายุไมเกิน ๒๕ ป และยังไมสมรส) 
บิดามารดา (ของตนเอง คูสมรส) 
ผูติดตาม 
 พ.ต.ท. ลงมา ๑ คน 
 พ.ต.อ.ขึ้นไป ไมเกิน ๒ คน 
 

  * ไปประจําตางสังกัด ( ตางกระทรวง กรม ไมรวมตางหนวยงานภายใตสังกัด ตร.) เบิกจากสังกัดใหม 
 

การเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะของบุคคลในครอบครัว 

 -  เบิกอัตราเดียวกับผูเดินทาง ยกเวน ผูติดตามเบิกไดในอัตราตํ่าสุด 
 -  กรณีบุคคลในครอบครัวไมเดินทางพรอมผูเดินทาง 

 ขออนุญาตผูบังคับบัญชาเล่ือนการเดินทางของบุคคลในครอบครัวกอนเดินทาง 
 อนุญาตใหเล่ือนการเดินทางไดแตตองไมเกิน ๑ ป  
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คาเชาที่พักในทองที่ประจําแหงใหม 
• กรณีไมอาจเขาบานพัก / บานเชา 
• ในกรณีที่เดินทางไปถึงทองที่ต้ังสํานักงานใหม ถาไมอาจเขาที่พักในที่พักอาศัยที่ทางราชการ

จัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาอนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเองและ
ครอบครัวไดไมเกิน ๗ วันนับแตวันไปถึงทองที่สํานักงานน้ัน 

• ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
 สังกัดเดิมอนุมัติ 
 สังกัดใหมรับรองขอเท็จจริง 

• ตองไมใชสิทธิเบิกคาเชาบาน  

เดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

 ใหหมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของผูเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออก
จากราชการหรือถูกส่ังพักราชการ 
 ตามมาตรา ๙๗ แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขาราชการตํารวจออกจากราชการเม่ือ 
ตาย พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ลาออก ใหออก ปลดออก หรือไลออก 
 ขาราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจางซึ่งทางราชการเลิกจาง จะเบิกคาใชจายในการเดินทาง
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดเฉพาะ  
 ๑. คาเชาที่พัก 
 ๒. คาพาหนะ 
 ๓. คาขนยายส่ิงของสวนตัว 
 เพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูน้ัน ตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับช้ัน หรือ
ยศครั้งสุดทายกอนออกจากราชการหรือเลิกจาง 
 ในกรณีที่ขาราชการหรือลูกจางถึงแกความตาย ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตกแกทายาทผูใดผูหน่ึง
ที่อยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกความตาย 
 การเดินทางและการขนยายส่ิงของตามมาตราน้ี ใหกระทําภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันออกจาก
ราชการ เลิกจาง หรือตาย ถาเกินตองไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง และในกรณีจะขอเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปยังทองที่อ่ืน ซึ่งมิใชภูมิลําเนาเดิมโดยเบิกคาใชจายในการเดินทางไมสูงกวา ให
กระทําไดเม่ือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดีขึ้นไปหรือตําแหนงที่เทียบเทาสําหรับ
ราชการบริหารสวนกลาง หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค 
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การเดินทางไปปลงศพ 
กรณีผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการโดยเหตุแหงความตายมิไดเกิดจาก

การประทุษรายดวยเหตุสวนตัวหรือการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตน ใหบุคคลในครอบครัวของผูถึง
แกความตายหรือผูจัดการศพมีสิทธิเบิกคาพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพหรือคาพาหนะและ
คาใชจายอ่ืนที่เก่ียวกับการสงศพกลับภายในวงเงินและเง่ือนไข  

 ๑.  กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ใหบุคคลในครอบครัวเบิกคาพาหนะไดไมเกิน ๓ คน และใหเบิก
ไดเฉพาะคาพาหนะไปกลับเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราตามเสนทางจากทองที่ที่ผูถึงแกความตายรับราชการ
ไปยังทองที่ที่ถึงแกความตายตามสิทธิของผูถึงแกความตาย เวนแต บุคคลในครอบครัวของผูถึงแกความ
ตายมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการสูงกวาสิทธิของผูถึงแกความตาย ใหเบิกตามสิทธิของผูน้ัน 
แตถาผูถึงแกความตายไมมีบุคคลในครอบครัว หรือมีแตบุคคลในครอบครัวมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปน
ผูจัดการศพ ใหผูจัดการศพเบิกคาพาหนะไดเพียงคนเดียว 

 ๒. กรณีสงศพกลับ ใหเบิกคาพาหนะในการสงศพกลับไดเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราคาพาหนะ
ในเสนทางจากทองที่ที่ถึงแกความตายไปยังทองที่ที่ผูถึงแกความตายรับราชการ และใหเบิกคาใชจายอ่ืนที่
จําเปนที่เก่ียวกับการสงศพกลับไดเทาที่จายจริง 
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๔.  การเบิกเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 

๑. ความหมาย 
คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา หมายถึง เงินที่จายใหแกเจาหนาที่ตํารวจที่เปนพนักงาน

สอบสวน ผูรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญาในความผิดที่กลาวหา โดยมีผูตองหาและไดสงสํานวน
การสอบสวนแกพนักงานอัยการแลว 
๒. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ 

๒.๑ ผูมีสิทธิรับเงินย่ืนแบบขอรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
 ๑) แนวทางปฏิบัติ 

  เจาหนาที่ตํารวจที่เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือหัวหนาเจาหนาที่ตํารวจที่เปนพนักงาน 
สอบสวนผูรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญา ซ่ึงสอบสวนคดีอาญา จัดทําแบบขอรับเงินคาตอบแทนที่มี
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันของผูมีสิทธิรับเงินรับรอง จัดทําบัญชีคุมการขอเบิกเงินคาตอบแทน
การสอบสวนคดีอาญา 

 ๒) เอกสารที่เกี่ยวของ 
  ๒.๑) สําเนาหนังสือสงสํานวนตอพนักงานอัยการ ซึ่งพนักงานอัยการรับสํานวนแลว 
 ๒.๒) บัญชีคุมการขอเบิกเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 

  ๒.๓) แบบขอรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๓๔ 

  ๒.๔) หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนแบบ ๔๒๑๗ พรอมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 
 ของผูมีสิทธิรับเงิน 

 ๓) ระเบียบที่เก่ียวของ 
  ๓.๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา  

พ.ศ.๒๕๓๔ ขอ 3 
  ๓.๒) ระเบียบตํารวจวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔  

ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔ ขอ ๓   
 ๓.๓) ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ แบบและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงิน
คาตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  - ขอ ๑ ใหผูมีสิทธิรับเงินคาตอบแทน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน 
คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนผูยื่นขอรับเงิน 
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  - ขอ ๒ ใหผูมีสิทธิรับเงิน ยื่นแบบขอรับเงินคาตอบแทนตออธิบดีกรมตํารวจหรือผูที่ 
อธิบดีกรมตํารวจมอบหมาย ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่พนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวนแลว 
โดยมีผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันของผูมีสิทธิรับเงิน รับรองตามแบบที่กําหนด 
  - ขอ ๓ ใหหนวยงานที่พนักงานสอบสวนผูมีสิทธิสังกัดอยูจัดทําบัญชีคุมฯ 

 ๔) ระยะเวลาในการย่ืนเร่ืองขอเบิก 
           ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวนแลว(มิ ใชวันที่มีหนังสือ 
นําสงแตเปนวันที่อัยการลงลายมือช่ือรับสํานวน) 

 ๕) ผูรับผิดชอบ 
  เจาหนาที่ตํารวจที่เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญา 

     ๒.๒ เจาหนาที่การเงินของ สภ./สน. รับเอกสารเพื่อดําเนินการขอเบิกเงินคาตอบแทนการ
สอบสวนคดีอาญา 

  ๑) แนวทางปฏิบัติ 
  ๑.๑)  เจาหนาที่การเงินของ สภ./สน. รับหลักฐาน ลงคุมในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
   -  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานที่เก่ียวของ เชน ระยะเวลาในการย่ืน 

แบบลายมือช่ือของผูรับรอง อัตราคาตอบแทน เปนตน 
   -  เสนอผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน (หัวหนาสถานี) 
  ๑.๒)  เจาหนาที่การเงินจัดทําบัญชีคุมเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
   -  จํานวนพนักงานสอบสวนผูมีสิทธิ 
   -  จํานวนเงินที่ขอเบิก 
   -  รายละเอียดตามอัตราที่พนักงานสอบสวนแตละคนมีสิทธิที่จะไดรับ 
  ๑.๓)  สงเอกสารหลักฐานที่ขอเบิกเงินคาตอบแทนฯ ตอสวนราชการผูเบิกดําเนินการ 

เบิกจายใหแกผูมีสิทธ์ิตอไป 
 ๒)  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 ๒.๑) สําเนาหนังสือสงสํานวนตอพนักงานอัยการ ซ่ึงพนักงานอัยการรับสํานวนแลว 
 ๒.๒) บัญชีคุมการขอเบิกเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
  ๒.๓) แบบขอรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  ๒.๔) หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนแบบ ๔๒๑๗ พรอมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารฯ 
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 ๓) ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ๓.๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

  ๓.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๓๔  

               ๒.๓ แนวทางปฏิบัติการเบกิ-จายเงิน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๘๓ 
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๔   
 ๑) การเบิกเงิน ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 ๑.๑) หนวยงานยอย 
  -  ใหสถานีหรือหนวยงานยอย ขอเบิกเงินงบประมาณกับสวนราชการผูเบิก 
ตามระเบียบของทางราชการ พรอมทั้งแสดงจํานวนพนักงานสอบสวนผูมีสิทธิ จํานวนเงินที่ขอเบิก
และรายละเอียด อัตราตามที่พนักงานสอบสวนแตละคนมีสิทธิจะไดรับใหชัดเจนในหนังสือนําสงเอกสาร
หลักฐานขอเบิก 
 ๑.๒) สวนราชการผูเบิก  
   -  กรณีพนักงานสอบสวนผูมิสิทธิสังกัดสวนราชการผูเบิกโดยตรงใหปฏิบัติ 
ตามขอ ๑.๑   

  -  ใหขอเบิกเงินเดือนละ ๑ ครั้ง จากเงินงบประมาณรายจายประจําป ถาไมมี 
งบประมาณที่จะเบิกจาย จะกลายเปนคาใชจายคางเบิกขามป และหากจะเบิกจายจากงบประมาณปถัดไป 
ตองหางบประมาณปที่เกิดคาใชจายคงเหลือรองรับการเบิกคาใชจายคางเบิกขามป 
   -  การเบิกเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา จะกระทําไดตอเม่ือผูมีอํานาจ 
อนุมัติไดอนุมัติแลว (ผูมีอํานาจอนุมัติ ใหตรวจสอบจากคําส่ังมอบอํานาจของ บช.น.หรือ ภ. ตนสังกัดวา 
มอบใหหัวหนาสถานีตํารวจหรือไม)  

 ๒) การจายเงิน 
  การจายเงินใหปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนํา

เงินสงคลัง พ.ศ.2551 
๓. หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 

๓.๑ การจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ที่การสอบสวนแลวเสร็จ โดยมีตัวผูตองหาและสง
สํานวนพนักงานอัยการแลว ใหไดรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ดังน้ี 

๑) คดีอาญาซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป  ไมเกินคดีละ ๕๐๐ บาท 
๒) คดีอาญาซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกเกินกวา ๓ ปขึ้นไปแตไมเกิน ๑๐ ป  ไมเกินคดีละ ๑,๐๐๐ บาท 
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๓) คดีอาญาซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกเกินกวา ๑๐ ปขึ้นไป ไมเกินคดีละ ๑,๕๐๐ บาท 
    ๓.๒  การสอบสวนคดีอาญาดังตอไปน้ี หามมิใหจายเงินคาตอบแทน 

 ๑)  คดีฟองดวยวาจา 
 ๒)  คดีที่พนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
 ๓)  คดีความผิดอันยอมความได เม่ือไดถอนคํารองทุกขโดยถูกตองตามกฎหมาย 
 ๔)  คดีความผิดลหุโทษ 
 ๕)  คดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 

                ๓.๓ คดีอาญาใดที่เจาหนาที่สอบสวนแลวเสร็จ และรูตัวผูกระทําผิด แตยังเรียกหรือจับตัว
ผูกระทําผิดไมได และสงสํานวนพนักงานอัยการแลว ใหไดรับเงินคาตอบแทนตามที่กําหนดไวในขอ ๓.๑ 
เพียงก่ึงหน่ึง 
     ๓.๔  การสอบสวนคดีอาญาเรื่องใด ถามีเจาหนาที่รับผิดชอบการสอบสวนหลายคนใหเฉล่ียจายเงิน 
คาตอบแทนแกผูมีสิทธิทุกคนตามหลักเกณฑในขอ ๓.๑ 

              ๓.๕ การเบิกจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป กรณีไมสามารถเบิกจายไดทัน ใหปฏิบัติตามวิธีการเบิกคาใชจายคางเบิกขามป  
       ๓.๖ วิธีการเบิกเงินคาตอบแทน ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด กรณีที่จําเปนตองจายเงิน 
คาตอบแทนนอกเหนือระเบียบฯ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 

๔. ระเบียบที่เกี่ยวของ 
๔.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

 ๔.3 หนังสือ ตร. ที่ 0005.63/9171  ลง 25 ก.ค.2545  เรื่อง ซักซอมความเขาใจและกําหนด 
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสรร การเบิก-จาย และการรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
5. การควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายเงิน 

๕.๑ ใหพนักงานสอบสวนเจาของคดีจัดทําแบบขอรับเงินดวยตนเองภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่
พนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวนแลว 

๕.๒ ยื่นตอเสมียนคดีเพื่อตรวจสอบความถูกตองของแบบขอรับเงินกับบัญชีสาระบบคดีสถานี 
๕.๓ จัดทําบัญชีคุมการเบิกจายเงิน โดยคัดลอกรายละเอียดตามสาระบบคดี เลขคดี เลขที่หนังสือ

นําสง พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่สงฟองตอพนักงานอัยการ ขอหา คําพิพากษา และช่ือพนักงานสอบสวน 
เรียงลําดับกอนหลังตามวันที่สงพนักงานอัยการ 
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             ๕.๔ เมื่อส้ินเดือนหน่ึง ๆ ใหขีดเสนเพื่อแสดงจํานวนแตละเดือน เม่ือข้ึนเดือนใหมใหเรียงลําดับ
ตอเน่ืองจากเดือนกอน 

    ๕.๕ การเบิกจายเงินคาตอบแทนฯ ใหเบิกตามลําดับที่ในบัญชีคุม และหมายเหตุไวในบัญชีคุมวา
ลําดับที่เทาใดถึงเทาใด เบิกตามหนังสือนําสงเอกสารหลักฐานขอเบิกเลขที่ใด วันเดือนปใด 
        ๕.๖ การจัดเก็บสําเนาหนังสือนําสงพนักงานอัยการ ควรเก็บเปนแตละเดือนใหตรงตามบัญชีคุม 
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ 

   ๕.๗ ทําเครื่องหมายหรือหมายเหตุไวในบัญชีสาระบบคดีดวยวาคดีใดคัดไปบัญชีคุมแลว 
๖. การรายงาน 
 ใหหนวยงานผูเบิก รายงานการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญาใหกองการเงิน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทราบปละ ๒ คร้ัง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม และ ๑๕ กันยายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 -- 19 - 

5.  คาตอบแทนเจาพนักงานผูไดทําการชันสตูรพลิกศพ 

• ระเบียบที่เกี่ยวของกับการเบิกจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคา 
เชาที่พักใหแกแพทยและเจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ  
          ๑. คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๗๙๘/๒๕๔๓ เรื่อง มอบอํานาจอนุมัติการเบิกจาย
คาตอบแทน หรือ คาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักใหแกแพทย และเจาพนักงานผูไดทํา
การชันสูตรพลิกศพ  
 ๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการจายคาตอบแทน หรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และ 
คาเชาที่พักของแพทยและเจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓ , (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ผูมีอํานาจอนุมัติในการเบิกจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชา 

ที่พักใหแกแพทย และ เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ  
          ๑. นายแพทยใหญ โรงพยาบาลตํารวจ กรณีอากาศยานตก หรือกรณีวินาศภัยอ่ืนที่มีคนตาย
จํานวนมาก  
 ๒. ผูบังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา 
 ๓. นายแพทย (สบ ๕) งานโรงพยาบาลดารารศัมี 
 ๔. หัวหนาหนวยงาน (ซ่ึงดํารงตําแหนงสารวัตรหรือเทียบเทาขึ้นไป) ตนสังกัดของเจาพนักงาน  
(พนักงานสอบสวน) ผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ  
• คาตอบแทนเจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ  

          การชันสูตรพลิกศพในที่ที่ศพอยู จายคาตอบแทน หรือคาปวยการแกแพทยและเจาพนักงานผูได
ทําการชันสูตรพลิกศพในแตละครั้ง ไมเกิน ๘๐๐ บาทตอคน 
   (ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่
พักของแพทยและเจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๕๐พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม) 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจาย  

 ๑. กรณีชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุหรือสถานที่ที่ศพอยู ใหมีเอกสารประกอบดังนี้ 
  ๑.๑ บันทึกรับแจงเหตุในรายงานประจําวัน 
  ๑.๒ รายงานการชันสูตรพลิกศพตามแบบ นต.๒  
  ๑.๓ หนังสือแจงเรื่องราวที่ตองการพิสูจน (ถามี)  
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 ๒. กรณีชันสูตรพลิกศพ ที่ไมทราบวาผูตายเปนใครหรือตายในที่สาธารณะ ใหมี
เอกสารประกอบดังน้ี 
  ๒.๑ แบบรายงานศพไมทราบช่ือ 
  ๒.๒ หลักฐานประกอบการพิจารณาเชนเดียวกับกรณี ๑ 
          ๓. กรณีใชสิทธิเบิกคาพาหนะเดินทาง และหรือ คาเชาที่พัก ใหมีรายงานการเดินทางไปราชการ
และหลักฐานประกอบการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบ้ียเล้ียงเดินทางและ
คาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการ เวนแตกรณีเดินทางโดยยานพาหนะของทางราชการ หรือ 
ยานพาหนะที่ผูอ่ืนจัดให ใหงดเบิกคาพาหนะเดินทาง 
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๖.  การเบกิจายคาอาหารเลีย้งผูตองหาและผูถกูคมุขัง 

• ไมตองทําตามระเบียบวาดวยการพัสดุ 

• ใชบัญชีการจายเงินคาอาหารผูตองหาและหรือผูถูกคุมขัง ตามหนังสือ กค.ดวนที่สุด  
ที่ กค ๐๕๐๒/๔๓๓๙๔ ลง ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕ เปนเอกสารประกอบการเบิกจาย 

• เบิกจายเทาที่จายจริงในอัตราไมเกิน ๗๕ บาท ตอคนตอวัน  

หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาอาหารเล้ียงผูตองหาและผูถูกคุมขัง มี ๒ กรณี ดังน้ี 
ก. กรณีหนวยผูเบิก บันทึกรายการขอเบิกเงินผานระบบ GFMIS มีเอกสารประกอบ ดังน้ี 

๑. ใหบันทึกรายการในชอง “คําอธิบายเอกสาร” วา “เบิกจายเปนคาอาหารเล้ียงผูตองหาหรือผูถูก 
คุมขัง”  

๒. แสดงจํานวนผูตองหาหรือผูถูกคุมขังท่ีมีอยูจริง ในเอกสาร บัญชีการจายเงินคาอาหารเล้ียง 
ผูตองหา  

๓. หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน  
๔. หนางบใบสําคัญ  
๕. ใบสําคัญรับเงิน (ใชกรณีท่ีผูประกอบการรองขอใหจายเปนเช็ค) 

ข. กรณีหนวยงานยอยวางใบเบิก  มีเอกสารประกอบ ดังน้ี 
๑. บันทึกการขอเบิกคาอาหารเล้ียงผูตองหาและผูถูกคุมขัง 
๒. หนังสือนําสงเอกสารขอเบิกเงินคาอาหาร 
๓. หนังสือบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาอาหารเล้ียงผูตองหาและผูถูกคุมขัง 
๔. แนบสําเนาบัญชีการจายเงินคาอาหารเล้ียงผูตองหาหรือผูถูกคุมขัง 
๕. แบบคําขอรับเงินผานธนาคาร (ถามี) (กรณีน้ีใหใชหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ของผูรับเปนหลักฐานการจายเงิน) 
๖. กรณีที่ผูประกอบการรองขอใหจายเปนเช็ค ใหหนวยงานผูเบิกทําใบสําคัญรับเงินใหผูรับเงิน 

ลงลายมือช่ือผูรับเงินไวเปนหลักฐานการจายเงิน 
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7.  การเบิกเงินคาใชจายในการควบคุมสถานการณความไมสงบ 
กรณีที่ 1   
 กรณีที่มีการชุมนุม โดยรัฐบาลประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ใหเบิกจายเปน 
 1. คาตอบแทน   อัตราคนละ  400 บาทตอวัน  
 2. คาอาหารเหมาจาย  อัตราคนละ 300 บาทตอวัน 

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/44015 ลง 19 พ.ย.๒๕56 

กรณีที่ 2  
 การชุมนุมที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1 ใหเบิกจายเปนคาอาหารเหมาจาย อัตราคนละ 300 บาทตอวัน 
          (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกที่ต้ังสํานักงานในกรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ ไฟไหม แกสระเบิด 
หรือการจัดงานเทศกาลสําคัญตาง ๆ งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 
๑๒ ช่ัวโมง) 

กรณีที่ 3  
 มีคําส่ังใหอยูประจําสํานักงาน หรือ ศปก. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ กค. วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 โดยอนุโลม 
กรณีที่ 4 
 ไมใชสิทธิเบิกเปนคาอาหารเหมาจายและคาตอบแทน แตเขาหลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการได ใหปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
และระเบียบที่เก่ียวของ  

การเคล่ือนยายกําลังพลออกจากที่ตั้ง   
 -  ระดับ ผบ.มว. และ กําลังพล คฝ. (รอง สว.-ผบ.หมู) ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน 
คาที่พักเหมาจาย 260 บาท หรือตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร แลวแตกรณี 
การเบิกจายรายการอ่ืนๆ ใหเบิกตามเกณฑดังน้ี 
 1. ผูควบคุม คฝ. (รอง ผบก.ขึ้นไป) คาเบี้ยเล้ียง 270 บาท/วัน คาที่พักเหมาจาย 1,200 บาท/คืน 
 2. ผบ.รอย และ รอง ผบ.รอย (รอง ผกก.- สว.) คาเบี้ยเล้ียง 240 บาท/วัน คาที่พัก
เหมาจาย 800 บาท/คืน 
 3. คาพาหนะ (นํ้ามันเช้ือเพลิง) 15 คันตอกองรอย  
  3.1 หนวยงานที่มีที่ต้ัง ใน กทม. คันละ 500 บาท/วัน/คัน 
  3.2 หนวยงานที่มีที่ตั้งนอกเขต กทม. รถผูบังคับบัญชา 1 คัน และ รถตู 15 คันตอ 1 กองรอย  
    - คานํ้ามัน (เที่ยวไป/กลับ) คันละ 2,000 บาท/เที่ยว 
    - คานํ้ามัน ปฏิบัติงานในพื้นที่ บช.น. คันละ 500 บาท/วัน 
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8.  เงินประกันตัวผูตองหา 

ระเบียบที่เก่ียวของ 
๑.  ระเบียบ กค. วาดวยเงินประกันตัวผูตองหาของสถานีตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  
๒.  ป.ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ ๓๖ (เดิม) การเงินและการบัญชี บทที่ ๘๒ 

วาดวยการเก็บรักษาเงินประกันตัวผูตองหาที่ไมสามารถเก็บรักษาในตูนิรภัยที่สถานีตํารวจได แบบทะเบียน
คุมเงินประกันตัวผูตองหา แบบรายละเอียดการรับ-จายเงินประกันตัวผูตองหา และการปฏิบัติทางบัญชี 

๓. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและก่ิงอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 
 “สถานีตํารวจ” หมายความวา หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีอํานาจรับเงิน
ประกันตัวผูตองหา 

“เงินประกันตัวผูตองหา” ใหหมายถึงเงินสดหรือเช็คที่เปนหลักประกันตัวผูตองหาในคดีอาญา 
ขอ ๕ ในระเบียบน้ี 
 การรับเงินจะตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกนายประกันไวเปนหลักฐานทุกคร้ัง  ซ่ึงมีวิธีการ ดังน้ี 

๑.  สงมอบใบเสร็จรับเงินใหแกนายประกัน (สีฟา) 
๒.  สงใบเสร็จรับเงินสีชมพูใหการเงิน 
๓.  สงเงินใหเจาหนาที่การเงินทุกวันที่มีการรับเงินหรือวันทําการถัดไป แลวแตกรณี  

โดยใหลงลายมือช่ือผูสงและผูรับในใบเสร็จฉบับสุดทายของวันที่นําสง 
๔.  ตองบันทึกรายการรับเงินภายในวันที่ไดรับเงินน้ัน หรือวันทําการถัดไปแลวแตกรณี 

          ๕.  จํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินประกันตัวผูตองหาตองตรงกัน 

          ๖.  ใหสถานีตํารวจเปดบัญชีเงินฝากช่ือ “บัญชีเงินฝากประกันตัวผูตองหาสถานีตํารวจ
......” กับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐในอําเภอหรือเขตซึ่งสถานีตํารวจตั้งอยู
เพื่อฝากเงินประกันตัวผูตองหา หากอําเภอหรือเขตที่สถานีตํารวจต้ังอยูไมมีธนาคารดังกลาว ใหเปดบัญชี
กับธนาคารพาณิชยอ่ืน 
           กรณีที่อําเภอหรือเขตที่สถานีตํารวจต้ังอยูไมมีธนาคาร ใหเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน
อําเภอหรือเขตใกลเคียงที่สุด โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในวรรคหน่ึง 

          กรณีมีดอกเบ้ียจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดินอยางชาภายใน 
๗ วันทําการ นับจากวันที่ไดรับแจงจากธนาคารไดคํานวณดอกเบ้ียแตละงวดบัญชีใหแลว 
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          ๗.  เม่ือสถานีตํารวจรับเงินประกันตัวผูตองหาในวันใด ใหนําเงินน้ันฝากธนาคารภายใน
วันที่ไดรับเงินน้ัน  

          กรณีที่ไมสามารถนําเงินประกันตัวผูตองหาฝากธนาคารไดทัน ภายในวันที่รับเงิน หรือ
กรณีรับเงินประกันตัวผูตองหาหลังจากที่ธนาคารปดทําการ หรือกรณีวันหยุดทําการของธนาคาร 
ใหรวบรวมเงินเก็บรักษาไวในตูนิรภัยที่สถานีตํารวจน้ันกอน แลวใหนําฝากในวันที่ธนาคารเปดทําการวันแรก 

          กรณีที่ไมสามารถเก็บรักษาเงินประกันตัวผูตองหาในตูนิรภัยที่สถานีตํารวจไดใหเก็บ
รักษาตามหลักเกณฑ  และวิ ธีการที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง ดงัน้ี 
                    กรณีนอกเวลาราชการปกติ หรือสงใหเจาหนาที่การเงินไมทันเวลาปดบัญชี ใหพนักงาน
สอบสวนนําเงินสงมอบใหสารวัตรเวรสอบสวนหรือสารวัตรแผนกที่รับผิดชอบการสอบสวนคดีน้ัน กรณี
สถานีตํารวจไมมีสารวัตรเวรสอบสวน ใหสงมอบเงินใหรอยเวรสอบสวน หรือผูที่หัวหนาสถานีตํารวจ
มอบหมายเก็บรักษาไว เพื่อนําสงใหเจาหนาที่การเงินของสถานีตํารวจภายในเวลา ๐๙.๓๐ น.ของวันทําการ
ถัดไป 

                            กรณีเปนวันหยุดราชการตอเน่ืองกันเกินกวา ๑ วันหรือมีผูเขาเวรสอบสวนหลายผลัด 
ใหผูเก็บรักษาเงินตามกรณีแรก สงมอบเงินประกันตัวผูตองหาน้ันใหสารวัตรเวรสอบสวน หรือสารวัตรแผนก
ที่เขาเวรสอบสวนผลัดตอไป  

                            กรณีสถานีตํารวจไมมีสารวัตรเวรสอบสวนใหสงมอบเงินใหรอยเวรสอบสวนหรือผูที่
หัวหนาสถานีตํารวจมอบหมายที่เขาเวรสอบสวนผลัดถัดไป และใหผลัดสุดทายนําเงินสงใหเจาหนาที่
การเงินของสถานีตํารวจภายในเวลา ๐๙.๓๐ น.ของวันทําการถัดไป 
การจายคืนเงินประกันตัวผูตองหา 

๑.  มีการอนุมัติจายคืนโดยผูมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบ (หัวหนาสถานีตํารวจเปนผูอนุมัติ
การจายคืนเงิน)  

๒.  จัดทําหลักฐานการจายเงินประกันตัวผูตองหาคืน (ใบสําคัญรับเงิน) 
๓.  เอกสารประกอบการจายคืนเงินประกันฯ มีใบเสร็จสีฟา (ตัวจริง) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน กรณีรับเงินเอง หรือ กรณีมอบฉันทะ หรือมอบอํานาจ ใหแนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบและผูรับมอบ กรณีเปนใบมอบอํานาจ ใหติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  

๔.  ลงประจําวันถอนเงินประกันตัวผูตองหาคืน  
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ทะเบียนตาง ๆ ที่เก่ียวของ  
๑. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-เงินประกันตัวผูตองหา   
๒. ทะเบียนคุมเงินประกันตัวผูตองหารายตัว 
๓. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร   
๔. สมุดสถิติประกัน 

การรายงาน 
ทุกส้ินเดือน จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร และรายละเอียดเก่ียวกับการรับ – จายเงิน 

ประกันผูตองหา สงสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สวนราชการผูเบิก) เพื่อตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๕ ของ
เดือนถัดไป 
ขอ ๘. ในระเบียบน้ี 
 การเก็บรักษาหลักประกันตัวผูตองหาที่เปนหลักทรัพยอ่ืน ซ่ึงมิใชเงินสดหรือเช็ค ใหสถานีตํารวจ
ถือปฏิบัติตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 
ขอ ๙. ในระเบียบน้ี 
 ใหหัวหนาสถานีตํารวจเปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายคืนเงินประกันตัวผูตองหา 
ขอ ๑๐. ในระเบียบน้ี 
 การจายคืนเงินประกันตัวผูตองหาใหจายเปนเช็ค โดยส่ังจายในนาม นายประกัน ขีดฆาคําวา 
“หรือตามคําส่ัง” หรือ “หรือผูถือ” ออกและขีดครอมเช็คดวย 
 
การควบคุมและตรวจสอบการรับ-จายเงิน 

๑. จัดทําทะเบียนคุมเงินประกันตัวผูตองหารายตัว 
๒. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารเงินประกันตัวผูตองหา 
๓. จัดทําแบบรายละเอียดการรับ-จายเงินประกันตัวผูตองหา 
๔. ทุกส้ินเดือนจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารและรายละเอียดเก่ียวกับการรับจายเงินประกัน

ตัวผูตองหา สงสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  
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การตรวจสอบทุกส้ินวันใหตรวจสอบดังน้ี 

         ๑. ตรวจสอบจํานวนเงินประกันตัวผูตองหาที่ไดรับและนําสงเจาหนาที่การเงินกับหลักฐานการรับเงิน 
ทะเบียนคุมประกันตัวผูตองหารายตัวและบันทึกประจําวัน 

     ๒. ตรวจสอบรายการนําฝากและรายการจายกับหลักฐานการนําฝาก ตนขั้วเช็ค ทะเบียนคุมเงิน 
ประกันตัวผูตองหารายตัว ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารเงินประกันตัวผูตองหา และบันทึกประจําวัน  
 
กรณีไมสามารถจายคืนเงินประกันตัวผูตองหาเปนเช็คได หนวยงานตองช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถ
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารได เชน ในบัญชีไมมียอดเงินคงเหลือเพียงพอ หรือ เงินที่รับไวยังไมไดนําฝาก
ธนาคาร เปนตน 
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9.  การรับเงินหรอืทรพัยสินท่ีมีผูบรจิาคใหทางราชการ (เงินบรจิาค) 
 

รายละเอียดเนื้อหา 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ.2526 
การรับเงินหรือทรัพยสิน 

 ใหสวนราชการเปนผูรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
                (๑) คํานึงถึงผลไดผลเสีย และประโยชนที่ทางราชการจะพึงไดรับ และจะพึงตองใหตอบแทน
ทั้งในปจจุบันและอนาคตเปนสําคัญ  
 (๒) การรับบริจาคที่มีเง่ือนไขเปนการผูกพันจะตองไมใหประโยชนตอผูใดโดยเฉพาะ 
      (๓) การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีภาระติดพัน หรือมีภาระตองเรียกรองหรือซอมบํารุงรักษา 
สวนราชการจะตองพิจารณาวาผลตอบแทนที่ไดรับคุมกับคาใชจายที่รัฐตองเสียไปหรือไม 
 (๔) ในกรณีที่ไมตรงกับอํานาจหนาที่ของสวนราชการน้ัน ใหสงมอบใหแกสวนราชการที่เก่ียวของ
ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการดูแลและบริหารทรัพยสินของแผนดินตอไป 
                 ใหมีการรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงหัวหนาสวนราชการ และใหถือวาเปน
การรับบริจาคในนามของสวนราชการ 

             (๕) หัวหนาสวนราชการอาจตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาใหความเห็นในการรับบริจาค
เงินหรือทรัพยสินกอนก็ได 

 ใหสวนราชการผูรับบริจาคตรวจสอบเสียกอนวาทรัพยสินที่จะรับบริจาคมีเอกสารสิทธิสมบูรณ
ทั้งน้ี เพื่อมิใหตองเกิดคดีฟองรองกันภายหลัง 

 หามมิใหสวนราชการกําหนดเง่ือนไขในการประมูลซื้อทรัพยสิน จางทําของ หรือใหเชาทรัพยสิน 
โดยระบุใหผูขาย ผูรับจาง ผูเชาทรัพยสิน หรือผูที่เปนคูสัญญากับทางราชการตองบริจาคเงินหรือทรัพยสิน
ใหแกสวนราชการน้ัน 
     สวนราชการจะกําหนดเง่ือนไขในการประมูลตามวรรคแรก ใหมีการบริจาคทรัพยสินประเภท
อสังหาริมทรัพย รวมทั้งทรัพยสินที่เปนสวนประกอบของอสังหาริมทรัพยน้ันก็ไดแตจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก กค. กอน 

การจายเงิน 
 เงินบริจาคหรือดอกผลที่เกิดจากทรัพยสินซ่ึงมีผูบริจาค สวนราชการจะนําไปจายหรือกอหน้ี

ผูกพันไดเฉพาะในกิจการที่ผูบริจาคระบุวัตถุประสงคในการใชไวเทาน้ัน ในกรณีที่ผูบริจาคไมไดระบุ
วัตถุประสงคไว หรือระบุวัตถุประสงคไวไมชัดแจง ใหสวนราชการนําไปใชจายหรือกอหน้ีผูกพันไดใน
กิจการของสวนราชการน้ัน หรือในทางที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยสวนรวม ตามระเบียบที่ไดรับ
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ความเห็นชอบจาก กค. ทั้งน้ี กค. อาจพิจารณาใหนําเงินบริจาคในกรณีดังกลาวสงเปนเงินรายไดแผนดิน
ตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได 

 ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูมีอํานาจอนุมัติในการจายหรือกอหน้ีผูกพันเงินบริจาคหรือดอกผล
ซึ่งเกิดจากทรัพยสินที่มีผูบริจาคตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

การเก็บรักษาและการตรวจสอบ 

 ใหสวนราชการเก็บรักษาเงินสดไว เพื่อสํารองจายไดภายในวงเงินที่กําหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง นอกน้ันใหนําฝากกระทรวงการคลัง สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอ
แลวแตกรณี หรือนําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชยที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ 

     การนําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชยที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ
จะตองไมเกินวงเงินที่ไดทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 การปฏิบัติเก่ียวกับบัญชี วิธีการจาย และหลักฐานการรับจายเงินบริจาคใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหปฏิบัติเปนอยางอื่น
และใหรวบรวมหลักฐานการรับจายใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
แลวแตกรณีตรวจสอบไดทุกขณะ 

 
2. ระเบียบ ตร. วาดวย ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 36 (เดิม) การเงินและ
การบัญชี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 บทที่ 23 การรับมอบ การจายเงิน และการตอบขอบใจ หรืออนุโมทนา
การบริจาคเงินหรือทรัพยสินหรือส่ิงของ  

 การรับมอบ 
1. ราคาไมเกิน 2 แสนบาท หน.หนวยงานตั้งแต สว./เทียบเทาข้ึนไป เปนผูรับมอบและออก 

หนังสือตอบขอบใจฯ    
2. ราคาไมเกิน 5 แสนบาท ผบก./เทียบเทาข้ึนไป เปนผูรับมอบและออกหนังสือตอบขอบใจฯ 
3. ราคาไมเกิน 1 ลานบาท ผบช./เทียบเทาขึ้นไป เปนผูรับมอบและออกหนังสือตอบขอบใจฯ 
4. ราคาไมเกิน 5 ลานบาท ผูชวย ผบ.ตร./รอง ผบ.ตร. เปนผูรับมอบและออกหนังสือตอบขอบใจฯ 
5. ราคาเกินกวา 5 ลานบาท ใหเสนอ ผบ.ตร. เปนผูรับมอบและออกหนังสือตอบขอบใจฯ 
6. ถาไมไดระบุราคาไว ใหตีราคาทรัพยสิน/ส่ิงของ โดยเทียบเคียงราคาตลาด 
7. ส่ิงของสด หรือเสียงาย/อาหาร/เคร่ืองประกอบอาหาร แมวาเกินวงเงินที่อยูในอํานาจผูรับบริจาค 

ใหหนวยที่รับบริจาคดําเนินการโดยพลัน แลวรายงานผูมีอํานาจตาม 1 - 5 แลวแตกรณี 
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 การอนุมัติจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันเงินบริจาค  
      อาศัยอํานาจตาม ม.74 แหง พ.ร.บ. ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ระเบียบ กค. 
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 ขอ ๙ มอบอํานาจใหหัวหนา
สวนราชการ หรือ หัวหนาหนวยงาน ที่ไดรับบริจาค เปนผูมีอํานาจในการอนุมัติจาย หรือกอหน้ีผูกพัน
(จัดซ้ือจัดจาง)       

 หนังสือตอบขอบใจ 
         มีขนาด 21 x 30 ซม. ตัวหนังสือเปนลายเสนสีดํา ก่ึงกลางดานบน มีรูปพระแสงดาบเขนและโล 
ลายดุนสีเลือดหมู และคําวา สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูใตรูปฯ โดยผูรับมอบและตอบขอบใจฯ ลงนาม
พรอมระบุตําแหนงไวตอนทายหนังสือ 
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10.  เงินสินบนรางวัล 
 

เงินสินบนรางวัล 
ก.  ระเบียบ/ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 ใหแบงประเภทเงินคาปรับที่ไดรับชําระเปน ๓ กลุมใหญ ๆ ดังน้ี 
 ๑. คาปรับตามขอบังคับ กค.วาดวยการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งมีกฎหมายอนุญาต
ใหสวนราชการหักเงินคาปรับไวจายเปนเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน ๑๓๒ ฉบับ 
   ๒. คาปรับตามขอบังคับ กค.วาดวยเงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร 
พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งมีรายช่ือกฎหมายใหหักเงิน    
          ๒.๑ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
          ๒.๒ พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๒.๓ พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 
          ๒.๔ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ลง ๙ ธ.ค.๒๕๑๔ ในสวนที่เก่ียวกับรถยนตที่มีควันดําหรือ 
ระดับเสียงดัง 
 ๓. เงินคาปรับตาม ป.อาญา และกฎหมายอ่ืน นอกจาก ๑ และ ๒ 
 
ข. วิธีการ 
 ๑. เงินคาปรับตามกลุม ๑ ใหหักไวเปนเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน 
  กรณีมีการจับกุม หักไว ๘๐% กรณีไมมีการจับกุม หักไว ๖๐% สวนที่เหลือนําสงกองทุนสืบสวนฯ 
ตามอัตราที่ กค.อนุมัติ เหลือจากน้ัน นําสงเปนรายไดแผนดิน 
  สวนที่หักไวจายสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินการ กรณีนําไปจายเปนสินบน 
       - กรณีมีแจงความนําจับ ๑ สวน เจาหนาที่ผูจับ ๒ สวน อีก ๑ สวนนําสงกองทุนคาใชจาย 
ในการดําเนินงานของ ตร. 
 - กรณีไมมีผูแจงความนําจับ รวมจายเปนเงินรางวัล ๓ สวน ที่เหลืออีก ๑ สวนนําสงกองทุนคาใชจายฯ 
โดยรวบรวมนําสงหนวยงานผูเบิก อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง และใหจัดทํารายงานการนําสงทุกเดือน ภายใน 
วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
 ๒. เงินคาปรับตามกลุมที่ ๒ มีบทบัญญัติของ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
ม.๑๔๖ ใหเงินคาปรับในการจับกุมผูกระทําผิดในเขต กทม. หรือเทศบาล ตกเปนรายไดของ กทม. /เทศบาล 
ก่ึงหน่ึง คาปรับที่เหลือใหหักไวจายเปนรางวัลเจาหนาที่ตํารวจผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร รอยละ ๙๕ 
อีกรอยละ ๕ ของก่ึงหน่ึงใหนํามาแบงยอยเปน ๙๕% นําสงกองทุนสืบสวนฯ ที่เหลือ ๕% เปนรายไดแผนดิน 
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 สวนคาปรับในการจับกุมตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม นอกเขต กทม. 
หรือเทศบาล ใหนําเงินคาปรับทั้งหมดเปนรายไดของทองถ่ิน ดังน้ัน สถานีตํารวจตองรวบรวมเงินนําสง
หนวยผูเบิกเพื่อนําฝากคลังทุกเดือน สถานีตํารวจสรุปยอดนําสงองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.)
แตละแหงและจัดทําใบเบิกเงินฝากเพื่อใหหนวยผูเบิกนําสงเปนรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) 
ผานบัญชีเงินฝากคลัง ตอไป 
 เจาหนาที่ตํารวจผูจับสามารถขอรับเงินรางวัลจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) ไดโดย
การจัดทําเอกสารขอรับเงินรางวัลจากทองถ่ิน 
           เงินคาปรับตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ไมมีบทบัญญัติใหเปนรายไดของทองถิ่น ดังน้ัน 
 ถาจับกุมในเขตกทม.และเทศบาล ใหหักไวเปนเงินรางวัล รอยละ ๙๕ ที่เหลือ รอยละ ๕ ให
นํามาแบงเปน ๙๕% สงกองทุนสืบสวนฯ อีก ๕% เปนรายไดแผนดิน 
 ๓. เงินคาปรับตามกลุม ๓ คาปรับตาม ป.อาญาและกฎหมายอ่ืนนอกจากกลุม ๑ - ๒ เฉพาะในอํานาจ
เปรียบเทียบปรับของเจาหนาที่ตาํรวจ ไมมีขอบังคับและระเบียบเก่ียวกับการจายเงินรางวัล ใหนําสง
กองทุนสืบสวนรอยละ ๙๕ ที่เหลือสงเปนรายไดแผนดิน 
 
ค. กรณีรับเงินคาปรับจากศาล สํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูนําสงเงินรายไดแผนดิน ซึ่งไมสามารถนําสง
กองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาได เน่ืองจาก พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให ค.ร.ม.
อนุมัติเฉพาะคาปรับที่อยูในอํานาจเปรียบเทียบของเจาหนาที่ตํารวจเทาน้ัน สวนที่รับมาจึงนําไปจายเปน
เงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน 
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1๑.  เงินรายรับเพ่ือบูรณะทรัพยสิน 
 

ระเบียบที่เก่ียวของ มีดังน้ี 

๑. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๐๓ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๔๘ เรื่อง การอนุญาตใหสวนราชการ
เก็บเงินไวใชจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน 

- รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง อนุญาตใหสวนราชการ นําเงินที่ไดรับในลักษณะชดใชความ
เสียหาย หรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสิน และจําตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือ จัดใหไดทรัพยสินคืนมาได 
โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

๒. หลักเกณฑและวิธีปฏิบั ติ เ ก่ียวกับเงินรายรับเพื่อ บูรณะทรัพย สิน แนบทายหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๐๓ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๔๘ 

๒.๑ หลักเกณฑน้ีใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ เปนตนไป 
          ๒.๒ กระทรวงการคลังอนุญาตเปนหลักการใหสวนราชการที่ไดรับเงินในลักษณะคาชดใช

ความเสียหายหรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสิน และจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน หรือจัดใหไดทรัพยสิน
คืนมา นําเงินที่ไดรับดังกลาวไปใชจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน หรือจัดใหไดทรัพยคืนมาได โดยไมตองนําสง
คลังเปนรายไดแผนดิน ในกรณีดังตอไปน้ี 

          ๒.๒.๑ เปนเงินคาทดแทนที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๑๐ ลานบาท หรือ 

          ๒.๒.๒ เปนเงินที่ไดจากการริบหลักประกันสัญญา กรณีที่คูสัญญาปฏิบัติผิดสัญญา
หรือไมปฏิบัติตามสัญญา ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๑ ลานบาทหรือ 

          ๒.๒.๓ เปนเงินที่ไดรับชดใชความเสียหายหรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสินที่เกิดจากการ
กระทําละเมิด ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน ๑ ลานบาท หรือ 

 ๒.๒.๔ เปนเงินบํารุง หรือเงินสมบทคานํ้าและคาไฟฟา ในอัตรารอยละ ๕๐ ของวงเงิน 
ที่ไดรับจากการใหหนวยงานภาครัฐใชสถานที่ 

       สําหรับกรณีนอกเหนือจากการอนุญาตขางตน ใหสวนราชการขออนุญาตเปนกรณีๆ ไป 
  ๓. ใหสวนราชการที่ไดรับอนุญาตใหเก็บเงินที่ไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือ

ส้ินเปลืองแหงทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติม นําเงิน
ดังกลาวฝากไวที่กระทรวงการคลังหรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี เปนยอดรวมในบัญชีเงินนอก
งบประมาณช่ือ “บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสินของ (ช่ือสวนราชการ)” รหัสหนวยงาน (ของสวน
ราชการ) รหัสบัญชียอย ๗๗๐ และใหมีการจัดทะเบียนคุมการรับจายเงินโดยแยกเปนแตละรายการ 
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  กรณีที่สวนราชการมีความจําเปนเรงดวนตองนําเงินที่ไดรับอนุญาตใหเก็บไวใชจายตาม
ขอ ๒ ซ่ึงมีจํานวนไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ไปใชจายโดยไมนําฝากกระทรวงการคลัง หรือสํานักงานคลัง
จังหวัดตามวรรคแรกใหเปนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุญาตไดเปนรายกรณี 

๔. การใชจายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสิน ใหนําไปจายหรือกอหน้ีผูกพันไดเฉพาะเพื่อการบูรณะ
ทรัพยสิน หรือจัดใหไดทรัพยสินที่เสียหาย หรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสินในลักษณะเดียวกันคืนมาตามที่
กระทรวงการคลังไดอนุญาตเปนหลักการ หรือตามที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง เวนแต 
เงินบํารุง หรือเงินสมทบคานํ้าและคาไฟฟา ใหนําไปใชจายสมทบงบประมาณในการบํารุงซอมแซมอาคาร
สถานที่ หรือชําระคานํ้าและคาไฟฟา ของสวนราชการไดแลวแตกรณี 

๕. ใหสวนราชการใชจายเงินเพื่อบูรณะทรัพยสินได ภายในระยะเวลาแตละงวด งวดละไมเกิน ๒ 
ป งบประมาณ โดยถือวันทําการสุดทายของปงบประมาณ ที่มีเลขคูเปนระยะเวลาส้ินสุดงวดน้ันๆและเม่ือ
ส้ินสุดระยะเวลาแตละงวดดังกลาว ใหสวนราชการดําเนินการนําเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสินที่เหลืออยูสง
คลังเปนรายไดแผนดิน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันส้ินงวด เวนแตกรณีที่สวนราชการไดใชจายเงินฝากเพื่อ
บูรณะทรัพยสินครบถวนตามวัตถุประสงค หรือหมดความจําเปนในการใชจายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสิน
แลว ใหนําเงินที่เหลือสงคลังเปนรายไดแผนดินทันที 

๖.  ในกรณีที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บเ งินฝากเพื่อบูรณะทรัพย สินไว ใชจาย
นอกเหนือจากระยะเวลาที่กําหนดขางตน ใหขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเปนกรณีๆไป 

๗. ใหสวนราชการรายงานการรับ-จายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสินตามแบบแจงรายละเอียดการ
รับ-จายและยอดเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง เงินบูรณะทรัพยสิน แนบทาย
หลักเกณฑฉบับน้ีใหกรมบัญชีกลางทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการใชจายเงินตาม
ขอ ๕ 

๘. วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่ไมไดกําหนดไวในหลักเกณฑนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการโดยอนุโลม 

๙. สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติน้ีใหขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
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๑๒. เงินอดุหนนุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑. ระเบียบที่เก่ียวของ 
    หนังสือ กค.ท่ี ๐๔๐๖.๓/ว ๕๙ ลง ๒๒ ก.ค.๒๕๕๒ เรื่องวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินที่สวนราชการ
ไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ยกเลิก กค.ที่ ๐๕๒๖.๕/ว๑๓ ลง ๑ มี.ค.๒๕๔๓) โดยให
สวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินที่สวนราชการไดรับอุดหนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่แนบทายหนังสือกระทรวงการคลังดังกลาว 

๒. หลักเกณฑ/วิธีปฏิบัติ 
  ๒.๑ ลักษณะของเงินอุดหนุนท่ีสวนราชการไดรับ 
   ๒.๑.๑ สวนราชการทําแผนงาน/โครงการภายใตกรอบอํานาจหนาที่และภารกิจ
ของสวนราชการขอรับการสนับสนุนเงินจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๒.๑.๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบเงินใหสวนราชการเพื่อใชจายในภารกิจ
ของสวนราชการตามขอ ๒.๑.๑ น้ัน ถือเปนเงินท่ีสวนราชการไดตามนัย ม.๒๔ วรรค ๒ แหง พ.ร.บ.วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติวา “สวนราชการใดไดรับเงินท่ีมีผูมอบใหโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการน้ันใชจายในกิจการของสวนราชการน้ันก็ดี หรือไดรับเงินที่เกิดจากทรัพยสิน
ซึ่งมีผูมอบใหเพื่อหาดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการน้ันก็ดี ใหสวนราชการน้ันจายเงินหรือกอหน้ี
ผูกพันภายในวงเงินท่ีไดรับน้ันได และไมตองนําสงคลัง” 
   ๒.๑.๓ กรณีเงินอุดหนุนที่สวนราชการไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 
    - เงินซึ่งถือเปนเงินท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธ์ิ ในเรื่องน้ี คือ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนงาน/โครงการ แตดําเนินการไมได และขอใหสวนราชการดําเนินการ
โดยสนับสนุนเงินใหสวนราชการ เงินน้ันตองนําสงคลัง ซ่ึงระบุชัดเจนอยูในหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ีแนบทาย
หนังสือกระทรวงการคลังที่ ๐๔๐๖.๓/ว ๕๙ ลง ๒๒ ก.ค.๒๕๕๒ ขอ ๑ “เงินท่ีสวนราชการไดรับ....
สําหรับกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อการดําเนินงานภายใตภารกิจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน แตไมสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการได และไดขอความรวมมือ
ใหสวนราชการเปนผูดําเนินการแทนโดยสนับสนุนเงินคาใชจายในการดําเนินงาน ใหเงินที่สวนราชการ
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ไดรับดังกลาว ถือเปนเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธ์ิจากการปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอ่ืน ตอง
นําสงเปนรายไดแผนดินตามมาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ 
และที่แกไขเพิ่มเติม หากมีความจําเปนตองเก็บไวใชจาย ใหขอทําความตกลงกระทรวงการคลัง” 

- มาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง แหงพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒  
และที่แกไขเพิ่มเติม บัญญัติวา “บรรดาเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ไมวาจะไดรับตามกฎหมาย
หรือระเบียบ ขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสิน 
หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการท่ีไดรับเงินน้ัน นําสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับ
ที่รัฐมนตรีกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน” 

 ๒.๒ การรับเงินอุดหนุนฯ 
 สวนราชการท่ีรับเงินตองออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ 
 ๒.๓ การเก็บเงินอุดหนุนฯที่ไดมา 

 ๒.๓.๑ สวนราชการผูเบิกนําฝากคลัง ช่ือบัญชี “เงินอุดหนุนเพื่อโครงการตาง ๆ ท่ี
ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น” รหัสบัญชี ๖๙๗ / ทําทะเบียนคุมแยกโครงการ 

 ๒.๓.๒ หนวยงานยอย ตองฝากหนวยงานผูเบิกตนสังกัด 
 ๒.๓.๓ ความจําเปนตองเก็บเงินสดไว ณ ที่ทําการ 

 - สวนราชการซ่ึงเปนผูดําเนินโครงการ เก็บ ณ ที่ทําการไดไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๓.๔ เงินท่ีไดรับมาและตองปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการระยะส้ัน และตองใช
ภายในระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับเงิน ไมตองฝากคลัง 
 ๒.๔ การจายเงินอุดหนุนฯ 
  ๒.๔.๑ จาย/กอหน้ีผูกพันเฉพาะโครงการน้ันๆ  
  ๒.๔.๒ การจาย ปฏิบัติเชนเดียวกับเงินงบประมาณ 
 ๒.๕ การจัดซ้ือจัดจางจากเงินอุดหนุนฯ 
  - ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ  
 ๒.๖  การรับจายเงิน การเบิกเงินจากคลัง การนําสงคลัง การเก็บรักษา และหลักฐานการจาย 
  - ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑ 
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 ๒.๗ การบัญชี 
  ๒.๗.๑  สวนราชการปฏิบัติตามวิธีท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
  ๒.๗.๒ หนวยงานยอยที่เปนผูดําเนินโครงการ จัดทํารายงานการรับ-จายเงิน สง
หนวยงานผูเบิกพรอมหลักฐานใบสําคัญตนฉบับ 
 ๒.๘ โครงการเสร็จส้ินแลว มีเงินเหลือจายทําอยางไร 

  เหลือจายแตละโครงการ ตองนําสงเปนรายไดแผนดิน เวนแตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 ๒.๙ การตรวจสอบภายใน 
  รายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน การเงิน การบัญชี แตละโครงการ ใหสวนราชการ
ตนสังกัดทราบ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๒.๑๐ กรณีไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ 
      ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 



- 37 -
รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานการเงิน

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.หญิง สมพร เหล่าอำานวยชัย  ผกก.ฝ่ายการเงิน 6 กง.สงป.  

2. พ.ต.อ.หญิง ธนภร เจตนะจิตร์ ผกก.ฝ่ายการเงิน 2 กง.สงป
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2.  พ.ต.ต.หญิง สิดารัตน์  รินรส

3.  ร.ต.ต.หญิง ชัญญาภัค  พุทธศรี

4.  ร.ต.ต.หญิง วารุณี  สีดาพงษ์

รอง ผกก.ฝอ.บก.จร.

สว.อก.บก.น.1 ปรท. สว.ฝอ.7 บก.บช.น.

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น.

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น.

2 ภ.1
1.  พ.ต.ท.หญิง ปราณีต  เพิงระนัย

2.  พ.ต.ท.หญิง พงษ์ลดา  ทองเอี่ยม

สว.ฝอ.6 ภ.จว.สมุทรปราการ

สว.อก.สภ.บางเสาธง

3 ภ.2
1.  พ.ต.ท.อัฐกูรณ์   สาระกูล

2.  พ.ต.ท.หญิง รัชดาพร  สว่างศรี

รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2

4 ภ.3
1.  พ.ต.ท.หญิง ณภัทร  ทินราช

2.  พ.ต.ท.หญิง สายฝน  ตรวจนอก

สว.ธร.สภ.เมืองนครราชสีมา

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3

5 ภ.4
1.  พ.ต.ท.หญิง กาญจนา  ทรงบัณฑิต

2.  ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์  ชำานาญ

รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4     

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1.  พ.ต.ท.ธนายุทธ  สิงห์เทศดี

2.  ร.ต.ท.หญิง สุนทรี  ศรีบุญปวน

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5

7 ภ.6
1.  พ.ต.ท.หญิง เมธาพร  ผลาวงษ์

2.  พ.ต.ท.หญิง สิวินีย์  เทียนแนวนุ่ม

สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์

สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

8 ภ.7
1.  พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ  แสงวิรัช

2.  พ.ต.ท.หญิง สุภาพร  โพธิ์ศรี

รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7

9 ภ.8
1.  พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา มหาทรัพย์

2.  พ.ต.ท.หญิง โศรยา  มวยดี

สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี    

สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

10 ภ.9
1.  พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี  สุระสังวาลย์

2.  ร.ต.อ.หญิง สุธาภรณ์  ช่วยชูวงศ์

สว.อก.สภ.กันตัง จว.ตรัง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา

11 ศชต.
1.  พ.ต.ท.หญิง จุฑามาศ  ปัทมานนท์

2.  ร.ต.ท.หญิง รัตนาวลัย การบริบูรณ์

สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต.

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต.



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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