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๑ 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ ได้มาตรฐานเป็นไป 
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
 ๑.๒ เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการ
ทำงานให้เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 ๑.๓ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกองการต่างประเทศในการเตรียมการสำหรับการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ALAWMM) 
 
๒. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านกฎหมาย (ASLOM) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ALAWMM) เพ่ือเตรียมการทั้งในด้าน
พิธีการและด้านสารัตถะ ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม 
 
๓. คำจำกัดความ 

๓.๑ การประชุม ASLOM หมายถึง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN 
Senior Law Officials Meeting)  

๓.๒ การประชุม ALAWMM หมายถึง การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Law 
Ministers Meeting) 

๓.๓ ASLOM Leaders หมายถึง เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยทั่วไป
ASLOM Leader ของประเทศไทย คือ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๓.๔ Focal points หมายถึง ผู้ประสานงานหลักของกรอบการประชุม ASLOM และ ALAWMM  
ของแต่ละประเทศ โดยกระทรวงยุติธรรม (กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) เป็น Focal 
point ของประเทศไทย ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรอบการประชุม ASLOM และ ALAWMM สำนักงาน
เลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ 

๓.๔ เจ้าหน้าที่ คือ เจ้าหน้าทีร่ะดับปฏิบัติของกลุ่มงานอาเซียน หรือที่ได้รับมอบหมาย 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนดา้นกฎหมาย  

( ASEAN Senior Law Officials Meeting)  
และการประชมุรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย  

( ASEAN Law Ministers Meeting) 



๒ 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (หรือผู้แทน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย              
ในการประชุม ALAWMM 

๔.๒ ปลัดกระทรวงยุติธรรม (หรือผู้แทน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม ASLOM 
๔.๓ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายเลขานุการคณะผู้แทนไทย      

โดยมอบหมายงานกลุ่มงานอาเซียน พิจารณา และกำกับดูแลการให้ความเห็น ข้อมูล และข้อเสนอต่อหนังสือ/
เอกสารสารัตถะ รวมถึงกำกับดูแลการจัดการด้านพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ 
ก่อนนำเสนอผู้บริหาร 

๔.๔ หัวหน้ากลุ่มงานอาเซียน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะผู้แทนไทย โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติของกลุ่มงานอาเซียนที่รับผิดชอบ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเตรียมการด้านเอกสาร
และการจัดการด้านพิธีการ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอผู้อำนวยการ
กองการต่างประเทศพิจารณา 
 ๔.๕ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของกลุ่มงานอาเซียน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ จัดทำหนังสือ         
และรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำเอกสารต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการเข้าร่วมการประชุมทั้งในด้านพิธีการและสารัตถะ 
ตลอดจนการเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานของเจ้าภาพ (liaison officer: LO) ประจำคณะเดินทาง
 ๔.๖ คณะผู้แทนไทย ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเตรียมการและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภายใต้กรอบ ASLOM และ ALAWMM รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและความเห็นให้กับฝ่ายเลขานุการ
และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
 ๔.๗ สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat: ASEC) ทำหน้าที่เลขานุการของประเทศสมาชิก 
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานและความเหมาะสมในการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้บริบทของอาเซียน  
การแจ้งเวียนเอกสารและหนังสือเชิญต่างๆ รวมทั้งจัดทำร่างรายงานการประชุมเพ่ือให้ประเทศสมาชิกพิจารณา 
 
๕. การตรวจเอกสาร 

๕.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่ใช้ในหนังสือให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ และเป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๕.๒ ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในเอกสารสารัตถะให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
 
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๖.๑ การเตรียมการด้านพิธีการ 
ก่อนการประชุม 
(๑) กองการต่างประเทศได้รับหนังสือเชิญจากประเทศเจ้าภาพ หรือจาก ASEC โดยทั่วไปจะได้รับ

หนังสือเชิญและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ปัจจุบันกลุ่มงานอาเซียนมี email 
กลางที่ใช้ในการประสานงาน คือ aseanmojth@gmail.com 



๓ 

(๒) เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะ ASLOM Leader ประเทศไทย 
พิจารณารับเชิญเข้าร่วมการประชุมหรือมอบหมายผู้แทน กรณีการประชุม ALAWMM จัดทำหนังสือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณารับเชิญเข้าร่วมการประชุมหรือมอบหมายผู้แทน 

(๓) เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะวาระการประชุม และจัดทำมีหนังสือประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพ่ือเชิญเข้าร่วมการประชุมเตรียมการ 

(๔) เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
และแจ้งองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยให้หัวหน้าคณะพิจารณา พร้อมทั้งมีหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เข้าร่วมการประชุมจริง ณ ต่างประเทศ 

(๕) เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือขออนุมัติงบประมาณที่ใช้ในการเดินทาง ประกอบด้วย ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย โดยในทางปฏิบัติควรดำเนินการให้ได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยสามสัปดาห์  กรณี 
ALAWMM อาจต้องเผื่อเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน เนื่องจากจะต้องเตรียมการด้านการเดินทาง ที่พัก และ
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในกรณีที่บุคลากรผู้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องได้รับหนังสืออนุมัติและ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือหนังสือขอตรวจลงตรา (หากมี)   
เพ่ือดำเนินการต่อไปให้เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ อาจพิจารณาเงื่อนไขของเวลา และจัดทำหนังสือขออนุมัติเดินทาง
พร้อมกับหนังสือขออนุมัติงบประมาณในฉบับเดียว เพ่ือลดภาระงานได้ 

(๖) เจ้าหน้าที่ทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก ยานพาหนะ รวมทั้งประสานเจ้าภาพเกี่ยวกับ
กำหนดการและการเดินทางในต่างประเทศสำหรับคณะผู้แทนไทย รวมถึงวิธีการชำระเงิน ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วในการดำเนินการด้านการเบิกจ่าย โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศจะดำเนินการจอง    
และรับผิดชอบการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก
ดำเนินการเองและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด (ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมจริง) อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่มี
หน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้แทนไทยในการประสานงานต่างๆ กับทางเจ้าภาพ  โดยหากเป็น      
การเดินทางของคณะ ALAWMM จะต้องประสานสายการบินหรือท่าอากาศยาน เพ่ือจองห้องรับรองและ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ การจองบัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องเป็นไปตามหนังสือเวียน
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว๑๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการซื้อบัตรโดยสาร
เครื่องบินกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหลักฐานที่ต้องใช้กรณีที่จำเป็นจะต้องซื้อบัตรโดยสาร  
จากสายการบินอื่น 

(๗) เจ้าหน้าที่รวบรวมแบบฟอร์มการลงทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานแจ้งรายชื่อ
คณะผู้แทนไทยให้เจ้าภาพรับทราบทาง email โดยปกติแล้วทางเจ้าภาพจะมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนแนบ
มาพร้อมกับหนังสือเชิญ กรณีผู้แทนเดินทางหลายช่วงเวลาจะต้องประสานงานให้ทางเจ้าภาพทราบ และเน้นย้ำ  
กับเจ้าหน้าที่ LO เกี่ยวกับกำหนดการรับ-ส่งคณะผู้แทน เมื่อเดินทางถึง 

(๘) กรณีที่มีการศึกษาดูงานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในห้วงจากการประชุม อาทิ การขอเข้าหารือทวิภาคี 
สถานเอกอัครราชทูตขอเป็นเจ้าภาพมื้ออาหารให้กับหัวหน้าคณะ การเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนไทย การศึกษาดูงาน
ตามสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่จะต้องทำการประสานรายละเอียดที่เก่ียวข้อง และแจ้งให้
คณะผู้แทนทราบ เช่น ประเด็นการหารือ ช่วงเวลา สถานที่ กำหนดการย่อย การแต่งกาย การเดินทาง     



๔ 

และยานพาหนะ เป็นต้น โดยควรจะได้ข้อสรุปเพ่ือนำเสนอผู้บริหารพิจารณารับเชิญหรือเข้าร่วมก่อน        
การเดินทางหากประเทศต่างๆ ประสานขอเข้าหารือทวิภาคีกับประเทศไทย เจ้าหน้าที่จะต้องประสานวันเวลา 
ที่สะดวกทั้งสองฝ่าย และประเด็นที่ประสงค์จะหารือ (โดยทั่วไปฝ่ายที่ขอพบจะเป็นฝ่ายแจ้งเจ้าภาพ         
เพ่ือจัดเตรียมสถานที่) 

(๙) เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือขอยืมเงินและสัญญายืมเงิน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เมื่อได้เงินยืมแล้ว ให้นำเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้แทนกระทรวงยุติธรรมตามที่ได้ขออนุมัติไว้  รวมถึงนำไป
แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการยืมเงิน
ประกอบด้วย บันทึกข้อความจากต้นงานต้นสังกัดไปยังกองบริหารการคลังเพ่ือขอยืมเงิน สำเนาหนังสืออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายและประมาณการ และสัญญาการยืมเงิน จำนวน ๒ ฉบับ  

 (๑๐) เจ้าหน้าที่จัดทำ tag กระเป๋าสำหรับคณะผู้แทนไทย เพ่ือสะดวกต่อการอำนวยความสะดวก
คณะฯ โดยฝ่ายเลขานุการจะต้องมีกำหนดการ รายชื่อคณะผู้แทน ข้อมูลการติดต่อ เที่ยวบิน ที่พัก และการเดินทาง 
ติดตัวเสมอ และต้องทำหน้าที่ตรวจสอบจำนวนกระเป๋า เพ่ือสะดวกต่อการขนย้ายและอำนวยความสะดวก 
เมื่อเดินทางถึงต่างประเทศ 

 (๑๑) เจ้าหน้าที่นัดหมายการเดินทางกับคณะผู้แทนไทย อาจจัดทำกลุ่มสำหรับการประชุมใน line 
application หรือช่องทางอ่ืน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  รวมถึงอำนวยความสะดวกในการ 
check in สายการบิน เพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งนี้ หากเป็นการเดินทางของคณะ ALAWMM จะต้อง
ประสานสายการบิน ท่าอากาศยาน หรือ ป.ป.ส. ณ ท่าอากาศยาน เพ่ือนำคณะไปยังห้องรับรองและอำนวย
ความสะดวกให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยเจ้าหน้าที่ควรเดินทางก่อนถึงเวลานัดหมายอย่างน้อย 
๓๐ นาที 

(๑๒) เจ้าหน้าที่อาจนำแฟ้มข้อมูลประกอบการประชุมให้กับคณะผู้แทนไทยได้ขณะรอขึ้นเครื่องบิน 
เพ่ือให้ผู้แทนได้ศึกษาเอกสารประกอบการประชุมก่อนประชุมจริง 

  ระหว่างการประชุม 
 (๑๓) เมื่อเดินทางถึงประเทศเจ้าภาพ โดยทั่วไปแล้วคณะผู้แทนจะได้รับเชิญไปยังห้องรับรองและ     

มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเจ้าภาพมาต้อนรับคณะ เพ่ือรอการดำเนินการต่างๆ ก่อนเดินทางไปยังที่ พัก           
ในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ต้องทำหน้าที่ประสาน LO เพ่ือรับและตรวจเช็คกระเป๋าของคณะผู้แทน โดยรับกระเป๋า
และตรวจสอบจำนวนให้ครบตาม tag และรายชื่อที่มีอยู่ รวมถึงทำการผ่านตรวจคนเข้าเมืองลงในหนังสือ
เดินทางของคณะผู้แทน และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับยานพาหนะในการเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก ทั้งนี้ 
ขั้นตอนการรับกระเป๋าและทำการผ่านตรวจคนเข้าเมืองลงในหนังสือเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่
กับทางเจ้าภาพกำหนด เจ้าหน้าที่จะต้องประสานรับทราบขั้นตอนล่วงหน้า เพ่ือสะดวกในการดำเนินการ      
ในสถานการณ์จริง 

 (๑๔) เมื่อถึงโรงแรมที่พัก เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกคณะผู้แทนในการ check in เข้าที่พัก 
และแจ้งกำหนดการคร่าวๆ ให้คณะผู้แทนรับทราบก่อนการประชุมในวันรุ่งขึ้น 

 (๑๕) การดำเนินงานทั่วไปของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการประชุม ได้แก่  
 - การประสาน LO ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะ พิธีการ กำหนดการ สถานที่ และมื้ออาหาร  



๕ 

 - การทำหน้าที่ถ่ายภาพและเขียนข่าว เพ่ือส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง และลงใน      
ช่องทางการสื่อสาร (Facebook และ website) ของกองการต่างประเทศ  

 - การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ 
(๑๖) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องประสาน LO เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ 

check in บัตรโดยสารและกระเป๋าของคณะ ในการเดินทางกลับยังประเทศไทย โดยอาจแบ่งเจ้าหน้าที่ไป
ดำเนินงาน check in ล่วงหน้าได้ 

 หลังการประชุม 
(๑๗)  เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินจะต้องส่งหลักฐานการเงินและเงินเหลือจ่าย 

(ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่กลับมาถึง
ประเทศไทย โดยหลักฐานการจ่ายที่ใช้ในการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบสำคัญรับเงิน กรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  หรือหลักฐานอ่ืนตามที่ระเบียบกำหนด และ
ใบเสร็จรับเงิน จะต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 - ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 
- ชื่อ และหน่วยงานของผู้ชำระเงิน 
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
- รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
- จำนวนเงินที่ได้รับ 
- ลายมือชื่อของผู้รับเงิน และตราประทับ (ถ้ามี) 
สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการขอนำส่งใช้สัญญายืมเงินประกอบด้วย บันทึกข้อความ    

จากต้นงานต้นสังกัดไปยังกองบริหารการคลัง ใบเสร็จรับเงิน หนังสืออนุมัติเดินทางและอนุมัติค่าใช้จ่ายฉบับ
จริง ใบรับรองค่าใช้จ่ายต่างๆ ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒) 
และหลักฐานอ่ืนๆ เช่น หลักฐานอัตราแลกเปลี่ยน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะเดินทาง             
ในต่างประเทศ หลักฐานจากการบินไทยกรณีซื้อบัตรโดยสารจากสายการบินอ่ืน เป็นต้น 

๖.๒ การเตรียมการด้านสารัตถะ 
(๑) การเตรียมข้อมูลในเบื้องต้น เมื่อได้รับวาระการประชุม (Agenda) จาก ASEC หรือประเทศ

เจ้าภาพแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาจากวาระการประชุมในครั้งก่อน ว่ามีวาระใดเพ่ิมเติมหรือขาดหายหรือไม่ 
ประเทศไทยมีประเด็นใดอาจประสงค์ผลักดัน และขอเพ่ิมเติมวาระการประชุมหรือไม่ โดยหารือกับ
ผู้บังคับบัญชาเป็นสำคัญ 

(๒) เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาสารัตถะของการประชุม เพ่ือเข้าร่วม
การประชุมเตรียมการ และขอให้จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามเนื้อหา
วาระต่างๆ ของการประชุม เพ่ือใช้ประกอบในจัดทำข้อมูลและท่าทีของประเทศไทย  ทั้งนี้ หากสามารถ      
ขอข้อมูลเบื้องต้นมาจัดทำเป็นเอกสารประชุมได้ก่อน จะช่วยให้การประชุมเตรียมการไม่ยืดเยื้อ และมีข้อมูล
สนับสนุนหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการขอความเห็นและจัดทำท่าทีประเทศต่อประเด็นต่างๆ 



๖ 

(๓) เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประชุมการประชุมเตรียมการ โดยประกอบด้วยวาระการประชุม
เตรียมการ การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของการประชุม ASLOM และ ALAWMM ความคืบหน้าของประเด็น
ตามวาระการประชุมในเบื้องต้น  

(๔) ขอรับข้อมูลและความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ รวมถึงประเด็นที่ประสงค์จะผลักดัน        
จากหน่วยงานเพ่ิมเติมในการประชุมเตรียมการ เพ่ือนำมาจัดเตรียมเป็นท่าทีประเทศไทยและข้อมูลประกอบ
ต่อวาระนั้นๆ โดยควรกำหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบในการกล่าวรายงานหรือถ้อยแถลงในประเด็น             
ที่รับผิดชอบ โดยอาจจัดทำเป็นตารางสรุปประเด็นตามวาระและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เสนอในที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้หน่วยงานกลับไปเตรียมข้อมูลในส่วนที่ต้องการจะนำเสนอในที่ประชุมจริง 

(๕) เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลที่ขอเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายหลังจากการประชุมเตรียมการ      
เมื่อได้รับประเด็นและท่าทีที่ไทยจะผลักดันครบถ้วนแล้ว  

(๖) เจ้าหน้าที่นำข้อมูลมารวบรวมจัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุมของคณะผู้แทนไทย 
ประกอบด้วยกำหนดการ ข้อมูลผู้ติดต่อ วาระการประชุม ท่าทีไทยในแต่ละวาระ และถ้อยแถลงต่างๆ และ
ภาคผนวก (หากมี) ในกรณีมีการหารือทวิภาคี ให้นำข้อมูลความร่วมมือและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
นั้นๆ มาจัดทำข้อมูลสำหรับประกอบการหารือด้วย 

(๗) เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกการประชุม โดยเฉพาะในส่วนที่ไทยกล่าวและผลักดัน และความเห็น
ของประเทศต่างๆ ในประเด็นที่ไทยผลักดัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงการจัดทำสรุปรายงานการประชุม
ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงสำหรับการประชุมในครั้งถัดไป  ทั้งนี้           
ในระหว่างการประชุมจะต้องทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้กับหัวหน้าคณะผู้แทนไทยด้วย  

(๘) เจ้าหน้าที่จัดทำสรุปรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารพิจารณา/รับทราบตามลำดับชั้น    
กรณี ALAWMM เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ/พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย 
โดยจะต้องให้ข้อสังเกตหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมการประชุม เนื้อหา   
ของสรุปผลการประชุมจะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นที่ไทยจะต้องมาดำเนินการต่อ 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

๗. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
 ๗.๑ การเตรียมการด้านพิธีการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 

 

๗.๒ การเตรียมการด้านสารัตถะ 
 



๙ 
 

๘. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
   ๘.๑ การดำเนินการในทุกขั้นตอนที่จะต้องมีการตัดสินใจทั้งในด้านพิธีการและสารัตถะ เจ้าหน้าที่จะต้อง
ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาก่อน เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

๘.๒ เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความสามารถด้านระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบในด้าน
การเบิกจ่ายเงินที่ใช้ในราชการ เพ่ือจัดทำหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายและ เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
รวมถึงการพิจารณาผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 

การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุมัติ 

ผู้ขออนุมัติ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
อนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและการจัดการ
ประชุมของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๔ 
 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง 
ปลัดกระทรวง ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกตำแหน่งใน

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะ

เป็นกรม 
ปลัดกระทรวง ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทุกตำแหน่งใน

สังกัดกรม 
 
๙. มาตรฐานคุณภาพงาน 

๙.๑ หนังสือขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศได้รับการอนุมัติในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของหนังสือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตาม
เวลาที่กำหนด 

๙.๒ การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภายนอก และหน่วยงาน
ต่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในด้านพิธีการและสารัตถะ 

๙.๓ การเก็บรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างครบถ้วน สามารถนำไปใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงได้ในการประชุมครั้งถัดไป 

 
๑๐. การติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการต้องจัดทำหนังสือขออนุมัติ เดินทางไปต่างประเทศ เสนอ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนามอนุมัติทันตามกำหนดการ คือ 
ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๑ วัน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติควรดำเนินการให้ได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อยสามสัปดาห์ เนื่องจากจะต้องเตรียมการด้านการเดินทาง ที่พัก และค่าใช้จ่าย 



๑๐ 

 ๑๐.๒ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการกล่าวถ้อยแถลง การให้ความเห็น 
การผลักดันประเด็นต่างๆ และการเจรจาเอกสารในประชุมจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับท่าทีของ
คณะผู้แทนไทย ตลอดจนผู้แทนไทยสามารถใช้ข้อมูลและความเห็นดังกล่าว ในการเจรจาเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศไทยได้ 
     
๑๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 ๑๑.๑ หนังสือขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำหนังสือ
เดินทางราชการ และ/หรือหนังสือรับรองการตรวจลงตรา (หากมี) 

๑๑.๒ เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย กำหนดการประชุม กำหนดการเดินทาง  

๑๑.๓  หนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ASLOM และ
ALAWMM และหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ จริง 

๑๑.๔ หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยืมและคืนเงินค่าใช้จ่ายในการไปเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ รวมถึงเอกสารหลักฐานการเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ใบเสร็จค่าที่พัก ใบเสร็จค่าพาหนะ และ
ใบเสร็จมื้ออาหาร 

๑๑.๕ เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการฯ 
๑๑.๖ แฟ้มประกอบการประชุมของคณะผู้แทนไทย รวมถึงข้อมูลประกอบการหารือทวิภาคี 
๑๑.๗ หนังสือและเอกสารสรุปผลการประชุม/การเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

 
๑๒. ตัวอย่างแบบฟอร์มท่ีใช้ 
 ดูตัวอย่างแบบฟอร์มและหนังสือที่ใช้ได้จากภาคผนวกของคู่มือฉบับนี้และที่ตัวอย่างหนังสือหรือ      

ที่เว็บไซต์กองการต่างประเทศ  http://www.moj.go.th/home-iad  คลังเอกสาร  KM กองการต่างประเทศ



๑๑ 

๑๓. ปัญหาสำคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 

ที ่ ขั้นตอน ปัญหา/ความเสี่ยงที่พบในการ
ปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

๑ เจ้ าหน้ าที่ จั ดท ำหนั งสื อขอ
อนุ มั ติ เดิ น ท า งไป ราช ก าร
ต่างประเทศเสนอผู้บังคับบัญชา
ต า ม ล ำ ดั บ ชั้ น  แ ล ะ แ จ้ ง
องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยให้
หัวหน้าคณะพิจารณา พร้อมทั้ง
มี ห นั งสื อ เชิ ญ ห น่ ว ย งาน ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
จริง ณ ต่างประเทศ 

การพิจารณาองค์ประกอบคณะ
ผู้แทน และการจัดเตรียมเนื้อหา
ด้านสารัตถะสำหรับการประชุม 
อาจใช้เวลานานในการพิจารณา 
เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วเจ้าภาพจะ
ขอความร่วมมือในการส่งผู้แทนใน
จ ำน วน จ ำกั ด  อ ย่ า ง ไรก็ ต าม 
เนื่องจากประเด็นในการประชุม 
ASLOM มีความหลากหลายและ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาจ
ต้องใช้เวลาในการพิจารณาความ
เหมาะสมในเรื่องดังกล่าว  จึงมัก
เกิดปัญหาการขออนุมัติเดินทาง
และอนุมัติค่าใช้จ่ายอย่างกระชั้นชิด 

ผู้แทนในส่วนของฝ่ายเลขานุการควร
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเท่ าที่
จำเป็นและเหมาะสม ในส่วนของคณะ
ผู้แทนจากหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและ
ภายในนอกกระทรวงยุติธรรม หากเป็นไป
ได้อาจต้องขอความร่วมมือส่ งผู้ แทน
จำนวน ๑ ท่าน และควรกำหนดให้การส่ง
เรื่ อ ง ข อ อ นุ มั ติ อ อ ก จ า ก ก อ ง ก า ร
ต่างประเทศอย่างน้อยสามสัปดาห์ก่อน
เดินทาง หากเป็นกรณี ALAWMM อาจ
ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน 

๒ เจ้าหน้ าที่ จั ด เตรียมเอกสาร
ประชุมการประชุมเตรียมการ 
โดยประกอบด้ วยวาระการ
ป ร ะ ชุ ม เต รี ย ม ก า ร  ก า ร
จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ASLOM แ ล ะ 
ALAWMM ความคืบหน้าของ
ประเด็นตามวาระการประชุมใน
เบื้องต้น ขอรับข้อมูลและความ
คิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ รวมถึง
ประเด็นที่ประสงค์จะผลักดัน
จากหน่วยงานเพ่ิมเติม  เพ่ือ
น ำ ม าจั ด เต รี ย ม เป็ น ท่ า ที
ประเทศไทยและข้อมูลประกอบ
ต่อวาระนั้นๆ  

การจัดเก็บข้อูลสรุปผลการประชุม
ใน ค รั้ ง ก่ อ น ๆ  แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผล
มาจากการประชุมดังกล่าว ไม่เป็น
ระบบ ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่ เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ค้นหาข้อมูลได้ยาก 
แ ล ะ ไม่ มี เจ้ าห น้ าที่ เดิ ม ที่ ให้
คำปรึกษาในด้านสารัตถะ จึงอาจ
เกิ ดข้ อบกพร่อ งใน ฐานะฝ่ าย
เลขานุการในการจัดเตรียมข้อมูล
สำหรับหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประวัติ
การดำเนินงานในการประชุมครั้ง
ก่อนๆ 

- ควรทำการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องจากการประชุมในแต่ละครั้ง
อย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย 
เพ่ือประโยชน์ในการใช้อ้างอิงสำหรับการ
ดำเนินงานครั้งต่อไป  

- กรณีเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ต้องการข้อมู ล เร่ งด่ วน ให้ เจ้ าหน้ าที่
สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานหรือเพ่ือน
ร่วมงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น line 
application, e-mail เป็นต้น เพ่ือขอรับ
ข้อมูลหรือความเห็นที่จำเป็นสำหรับ
สถานการณ์นั้นๆ 



๑๒ 

 
 

 

 

 

 

๓ ก ารด ำ เนิ น งาน ทั่ ว ไป ข อ ง
เจ้าหน้าที่ในระหว่างการประชุม 
ได้แก่ การเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล
การประชุมในคณะผู้แทนไทย 
การบันทึ กสรุปรายงานการ
ประชุม การประสาน LO ใน
เรื่ อ งต่ า งๆ  ก า รท ำห น้ า ที่
ถ่ายภาพและเขียนข่าว และการ
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและ
ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ 

การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
เลขานุการมีหลายหลายทั้งในด้าน
พิธีการและสารัตถะ จึงอาจเกิด
ความสับสนและเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานล่าช้าและไม่ทันการ 
บางครั้งอาจทำหน้าที่บกพร่องใน
การดำเนินงานจริง และเกิดผลเสีย
ตามมา 

ควรแบ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย
สองคน เพ่ือรับผิดชอบในด้านพิธีการ ๑ 
คน และด้านสารัตถะ ๑ คน เพ่ือไม่ให้
เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน และ
ป้องกันความเสี่ ยงจากการผิดพลาด 
อย่างไรก็ตาม สามารถปรึกษาหารือและ
ช่วยเหลือกันได้ในการปฏิบัติงานจริง 

๔  เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
เจ้าหน้าที่ ผู้ ยืมเงินจะต้องส่ง
หลักฐานการเงินและเงินเหลือ
จ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกำหนด
ไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง คือ ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่กลับมาถึงประเทศ
ไทย 

ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร
ต่างประเทศมักเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 
วิธีการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน 
รวมถึงการส่งใช้สัญญายืมเงินใน
เงื่อนเวลา ๑๕ วัน อาจส่งใช้ไม่ทัน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่คำนวนเงินใช้
ล่าช้าและต้องนำเอกสารให้คณะ
ผู้แทนลงนามในการรับจ่ายเงิน ซึ่ง
บางครั้งผู้แทนปฏิบัติงานอยู่นอก
สถานที่ทำให้ไม่สามารถลงนามได้
ทันตามเวลาที่กำหนด 

เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ให้ถูกต้อง ณ ต่างประเทศ และศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ และควร
ค ำ น ว น เงิ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ อั ต ร า
แลกเปลี่ ยนโดยเร็ ว  หากมี เวลาอาจ
คำนวนคร่าวๆ ในช่วงเวลาที่ว่างจากการ
ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ พร้อมทั้ง
ประสานคณะผู้แทนที่ ต้องลงนามใน
หลักฐานการเบิกจ่ายเป็นการล่วงหน้าว่า
สามารถลงนามในเอกสารได้วันเวลาใด  



๑๓ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

ภาคผนวก ก. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน 
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของ   
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๔.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒           

๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
๖. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  
๗. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘. ระเบียบการออกหนังสือเดินทางราชการ และการรับรองการตรวจลงตรา  
๙. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖ / ว ๑๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖      

เรื่อง หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
๑๐. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
๑๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค ๐๔๒๑.๓/ ว ๑๐๖ ลงวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๕๙         

เรื่อง การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  
๑๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙    

เรื่องหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ   
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 

๑๓. หนังสือกองการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๔/๔๗๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖       
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ และ หนังสือ   
กองการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๔/๗๑๘๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ (เพ่ิมเติม) 

๑๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว ๔๐๘๔๒ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การ
เบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ 

๑๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง การ
เทียบตำแหน่ง 

๑๖.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/๑๓๑๗๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 



๑๕ 

๑๗.  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๓๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๗ เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

๑๘.  แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น แบบ ๘๗๐๘ แบบ บก.๑๑๑ ใบรับรองแทน
ใบเสร็จต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๖ 

ภาคผนวก ข. ตัวอย่างหนังสือที่เก่ียวข้อง  

 
 


