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เรื่อง การอน ุม ัต ิหลักการเบ ิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายกรณ ียกเล ิกหรือเล ื่อนการเด ินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม 
การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-®๙)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยนาท

ด้วยป ีจจ ุบ ันได ้เก ิดการแพร่ระบาดของโรคต ิดเช ื้อไวรัสโคโรนา ๒ ๐๑๙ (Coronavirus 
Disease ๒๐๑๙: COVID-®๙) ไปยังประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็น ‘‘ภาวะอุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health 
Em ergency o f In te rn a tio n a l C oncern; PHEIC) โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติเห็นขอบ 
ในหลักการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: 
COVID-®^ เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ ๑๔ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ เพื่อการควบคุม 
ไรคที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับส่วนราชการได้กำหนดมาตรการฟ้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ส่วนราชการต่าง  ๆ มีความจำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 
การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศในพื้นที่ที,มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม 
การจัดงาน และ๓ รจัดประชุมระหว่างประเทศอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ได้โดยถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และลดภาระของส่วนราชการในการขอทำความตกลง 
กับกระทรวงการคลัง จึงอนุมัติเป็นหลักการให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก 
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ 
อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

๑. กรณีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดอนุมัติให้ยกเลิก 
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการตามนัยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ 
และที่แกํไขเพิ่มเดิม ให้เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ได้แก่

๑.๑ ค่าธรรมเนียมใบการคืนหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
หรือค่าบัตรโดยสารท่ีไม,สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ หรือค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจองยาบพาหนะ

๑.๒ ค่าธรรมเนียมในการจองห้องพักล่วงหน้า หรือค่าปรับกรณียกเลิกห้องพัก หรือค่าเข่าที่พัก
กรณีท่ีไม่ได้เช้าพัก

๑.๓ ค่าใช ้จ ่ายอืนท ี่จำเป ็นในการเด ินทางท ี่ได ้เตรียมการไว้ล ่วงหน้าก ่อนการเด ินทาง 
เข่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค์าธรรมเนียมวีซ่า เป็นต้น

๒. ...
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๒. กรณีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดอนุมัติให้ยกเลิก 
หรือเลื่อนการจัดสิกอบรม การจัดงาน หรือการจัดประชุมระหว่างประเทศ หรืออนุมัติให้ยกเลิกหรือเลื่อน 
การเข้ารับการ'สิกอบรม การเข้าร่วมงาน หรือการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสิกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕:๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม 
โดยให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้

๒.๑ ค ่าใช ้จ ่ายในการจัดส ิกอบรม การจ ัดงาน หรือการจ ัดประช ุมระหว่างประเทศ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังๆ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นในการจัดสิกอบรม ที่ได้เตรียมการ 
ไว้ล่วงหน้า

๒.๒ ค่าใช ้จ ่ายในการเช ้าร ่วมการสิกอบรม การเข ้าร ่วมงาน หรือการเข ้าร ่วมประชุม 
ระหว่างประเทศ เซ่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก 
ท ั้งน ี้ให ้หมายรวมถึงค ่าธรรมเน ียมหรือค ่าปรับในการยกเลิกหรือเปลี่ยนบ ัตรโดยสาร หรือค่าธรรมเนียม 
หรือค่าปรับในการยกเลิกที่พักด้วย
ทั้งนี้ ให ้เบ ิกจ่ายค่าใช้จ ่ายตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ได้เท ่าที่จ ่ายจริง ตามความจำเป ็น เหมาะสม และประหยัด 
เพื่อประโยชน์ของทางราขการ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กรมบัญชีกลาง
กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 
กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๒ 
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(นายจักรกฤศฏ พาราพันธกุล)
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากล่มภารกิจด้านรา•.'จ่ายและหนี้สิน


