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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬา 

เข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยท่ีเป0นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการเบิกจ�าย
ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค%กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๔ (๔) และมาตรา ๗๖ แห�ง

พระราชบัญญัติองค%การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๔) มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ 
แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ มาตรา ๘๕ (๔) และมาตรา ๘๘ แห�ง
พระราชบัญญั ติสภาตําบลและองค%การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว� าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว�ดังน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าใช�จ�าย

ในการจัดงานการจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค%กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป0นต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอ่ืนใดท่ีกําหนด

ไว�แล�วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบน้ี 
“องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า องค%การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 

องค%การบริหารส�วนตําบล 
“ผู� บ ริหารท� อ ง ถ่ิน” หมายความว� า  นายกองค% การบ ริหารส� วน จั งห วัด 

นายกเทศมนตรี นายกองค%การบริหารส�วนตําบล 
“เจ�าหน�าท่ีของรัฐ” หมายความว�า ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง หรือพนักงานจ�าง

ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
“ค�าอาหาร” หมายความว�า ค�าอาหารม้ือเช�า อาหารม้ือกลางวัน และอาหารม้ือเย็น 

และรวมถึงอาหารว�างและเคร่ืองด่ืม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๓๐๙ ง/หน�า ๑/๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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“การจัดงาน” หมายความว�า การจัดงานขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามอํานาจ
หน�าที่ตามกฎหมาย โดยกําหนดไว�ในแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีที่องค%กรปกครองส�วนท�องถิ่น
จัดเองหรือจัดร�วมกับองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนหรือจัดร�วมกับหน�วยงานอ่ืน 

“การจัดการแข�งขันกีฬา” หมายความว�า การจัดการแข�งขันกีฬาขององค%กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย โดยกําหนดไว�ในแผนงาน โครงการ ท้ังในกรณีท่ีองค%กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจัดเองหรือจัดร�วมกับองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนหรือจัดร�วมกับหน�วยงานอ่ืน 
และให�รวมถึงการแข�งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

“การส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา” หมายความว�า องค%กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินท่ีจัดการส�งนักกีฬาของตนเข�าแข�งขันกีฬาท่ีองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินของตนจัดเอง หรือ
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนเป0นผู�จัดหรือองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนจัดร�วมกันหรือจัดร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืน และให�รวมถึงการแข�งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

“ค�าใช�จ�ายพิธีทางศาสนา” หมายความว�า ค�าใช�จ�ายในการประกอบพิธีทางศาสนาท่ี
จําเป0นท่ีเก่ียวเน่ืองกับลักษณะของงานท่ีองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัด 

 
ข�อ ๕  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และให�มีอํานาจตีความ 

วินิจฉัยปLญหา กําหนดหลักเกณฑ% และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให�เป0นไปตามระเบียบน้ี 
 
ข�อ ๖  องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถต้ังงบประมาณเพ่ือเป0นค�าใช�จ�ายในการ

จัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา โดยเบิกจ�ายตาม
งบประมาณท่ีต้ังไว�ได�ไม�เกินอัตราส�วนของรายได�จริงในปOงบประมาณท่ีผ�านมา  ท้ังน้ี ไม�รวมเงิน
อุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให� 

(๑) องค%การบริหารส�วนจังหวัด  ไม�เกินร�อยละสิบ 
(๒) เทศบาลและองค%การบริหารส�วนตําบล  ไม�เกินร�อยละห�า 
กรณีองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินใดมีความจําเป0นต�องใช�งบประมาณเพ่ือเป0น

ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาเกินอัตรา
ตามวรรคหน่ึง ให�ขออนุมัติผู�ว�าราชการจังหวัดเป0นรายกรณีก�อนการดําเนินการ โดยส�วนท่ีเกินจะต�อง
ไม�เกินหน่ึงเท�าของอัตราส�วนตามวรรคหน่ึงและให�ระบุเหตุผลความจําเป0นเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
หมวด ๑ 

ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน 
   

 
ข�อ ๗  การจัดงานขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�เบิกจ�ายได�ตามรายการดังน้ี 
(๑) ในกรณีจําเป0นต�องมีพิธีทางศาสนาในการจัดงานคร้ังน้ัน ให�เบิกค�าใช�จ�ายพิธีทาง

ศาสนาได�คร้ังเดียวเท�าท่ีจ�ายจริงแต�ไม�เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เว�นแต�ในกรณีจําเป0นต�องมีการทําพิธีทาง
ศาสนาต้ังแต� ๒ ศาสนาข้ึนไป ให�เบิกจ�ายได�คร้ังเดียวเท�าท่ีจ�ายจริงแต�ไม�เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ค�ารับรอง ผู� ท่ีได� รับเชิญมาร�วมงานและผู�มาร�วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค% 

(ก) ค�าอาหารว�างและเคร่ืองด่ืม ในอัตราไม�เกินคนละ ๕๐ บาทต�อวัน 
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(ข) ค�าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม�มีแอลกอฮอล% ในอัตราไม�เกินคนละ ๑๐๐ บาทต�อวัน 
(๓) ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับสถานท่ีและค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป0นและเก่ียวข�อง ให�เบิกจ�าย

ได�เท�าท่ีจ�ายจริงดังน้ี 
(ก) ค�าสถานท่ีจัดงาน เช�น ค�าเช�าหรือค�าบํารุง 
(ข) ค�าเช�าหรือค�าบริการวัสดุอุปกรณ%ที่จําเป0นในการจัดงาน รวมค�าติดต้ังและค�า

ร้ือถอน เช�น เคร่ืองโปรเจคเตอร% เคร่ืองเสียง เต็นท% เวที 
(ค) ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เช�น ค�าจ�างเหมารักษาความ

ปลอดภัยหรืออ่ืน ๆ ในกรณีท่ีขอความร�วมมือกับส�วนราชการหรือองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน
จะต�องไม�ซ้ําซ�อนกับค�าใช�จ�ายท่ีส�วนราชการหรือองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนเบิกจ�ายให�กับผู�ท่ีมา
ปฏิบัติหน�าท่ี 

(ง) ค�าจ�างเหมาทําความสะอาด 
(จ) ค�าใช�จ�ายในการตกแต�ง จัดสถานท่ี 
(ฉ) ค�าสาธารณูปโภคต�าง ๆ เช�น กระแสไฟฟTา นํ้าประปา โทรศัพท% รวมถึง

ค�าติดต้ัง ค�าเช�าอุปกรณ% และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
(ช) ค�าเช�าหรือค�าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน 

(๔) ค�าใช�จ�ายในการประกวดหรือแข�งขัน 
(ก) ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

๑) เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีได�รับการแต�งต้ังเป0นกรรมการตัดสินและไม�มีหน�าท่ี
ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล�าว ให�เบิกจ�ายได�ในอัตราคนละไม�เกิน ๔๐๐ บาทต�อวัน 

๒) บุคคลท่ีมิได�เป0นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีได�รับการแต�งต้ังเป0นกรรมการตัดสิน 
ให�เบิกจ�ายได�ในอัตราคนละไม�เกิน ๘๐๐ บาทต�อวัน 

(ข) ค�าโล� หรือถ�วยรางวัลท่ีมอบให�ผู�ชนะการประกวดหรือแข�งขันเป0นการ
ประกาศเกียรติคุณ ให�เบิกจ�ายได�ช้ินละไม�เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

(ค) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก (ข) ท่ีมอบให�ผู�ชนะการประกวดหรือ
แข�งขัน ให�เบิกจ�ายได�ไม�เกินร�อยละ ๓๐ ของประมาณการค�าใช�จ�ายตามโครงการ 

(๕) ค�าจ�างเหมาจัดนิทรรศการ ให�เบิกจ�ายได�เท�าท่ีจําเป0นและประหยัด 
(๖) ค�ามหรสพ การแสดง และค�าใช�จ�ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ%งาน เช�น ค�า

โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน% และสื่อประเภทสิ่งพิมพ%ต�าง ๆ ค�าใช�จ�ายในการออกอากาศทางวิทยุ 
โทรทัศน% ค�าจ�างเหมาทําปTายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ% ให�เบิกจ�ายได�ไม�เกินร�อยละ ๒๐ ของประมาณการ
ค�าใช�จ�ายตามโครงการ 

(๗) ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป0นและเก่ียวข�องในการจัดงาน ให�เบิกจ�ายได�เท�าท่ีจําเป0น
และประหยัด 

 
หมวด ๒ 

ค�าใช�จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬา 
   

 
ข�อ ๘  ค�าใช�จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬา ให�เบิกจ�ายได�ตามรายการดังน้ี 
(๑) กรณีการแข�งขันกีฬาระหว�างองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(ก) ค�าเช�าหรือค�าเตรียมสนามแข�งขัน ให�เบิกจ�ายได�เท�าท่ีจ�ายจริง 
(ข) ค�าอุปกรณ%กีฬา ให�เบิกจ�ายได�เท�าท่ีจําเป0นและประหยัด 
(ค) ค�าตอบแทนเจ�าหน�าท่ีประจําสนาม ให�เบิกจ�ายในอัตราคนละไม�เกิน ๒๐๐ บาท

ต�อวันเฉพาะวันท่ีมีการแข�งขันกีฬา 
(ง) ค�าตอบแทนเจ�าหน�าท่ีจัดการแข�งขันกีฬา ให�เบิกจ�ายในอัตราคนละไม�เกิน 

๔๐๐ บาทต�อวัน 
(จ) ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

๑) เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีได�รับแต�งต้ังเป0นกรรมการตัดสินและไม�มีหน�าท่ีความ
รับผิดชอบในการจัดการแข�งขันกีฬา ให�เบิกจ�ายได�ในอัตราคนละไม�เกิน ๔๐๐ บาทต�อวัน 

๒) บุคคลท่ีมิได�เป0นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีได�รับแต�งต้ังเป0นกรรมการตัดสิน ให�
เบิกจ�ายได�ในอัตราคนละไม�เกิน ๘๐๐ บาทต�อวัน 

ในกรณีองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความจําเป0นต�องใช�กรรมการตัดสิน
กีฬาประเภทใดเพ่ือเป0นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานท่ีสมาคมกีฬาประเภทน้ันกําหนด ให�
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินน้ันทําความตกลงกับผู�ว�าราชการจังหวัดก�อนการดําเนินการ  ท้ังน้ี 
สามารถเบิกค�าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาประเภทน้ันได�ไม�เกินอัตราท่ีการกีฬาแห�งประเทศไทย
กําหนด 

(ฉ) ค�าจัดทําปTายช่ือหรือทีมผู�เข�าร�วมแข�งขันและหรือค�าจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ให�เบิกจ�ายได�เท�าท่ีจ�ายจริง 

(ช) ค�าโล�หรือถ�วยรางวัล ที่มอบให�ผู �ชนะการแข�งขัน เพื่อเป0นการประกาศ
เกียรติคุณ ให�เบิกจ�ายได�ช้ินละไม�เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

(ซ) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก (ช) เพ่ือมอบให�ผู�ชนะการแข�งขัน ให�
เบิกจ�ายได�ไม�เกินร�อยละ ๓๐ ของประมาณการค�าใช�จ�ายตามโครงการ 

(ฌ) ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ เช�น การจัดพิธีเปWด - ปWดการแข�งขันกีฬา ร้ิวขบวน กีฬาสาธิต 
ค�าเวชภัณฑ%และอุปกรณ%เวชภัณฑ% ให�เบิกจ�ายได�เท�าท่ีจ�ายจริง ตามความจําเป0น เหมาะสมและ
ประหยัด 

(๒) กรณีการจัดการแข�งขันกีฬาสําหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัด
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กีฬาสําหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองค%กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ให�เบิกจ�ายค�าใช�จ�ายของนักกีฬาได�ดังน้ี 

(ก) ค�าชุดกีฬา ในอัตราชุดละไม�เกิน ๒๐๐ บาท 
(ข) ค�าอาหารว�างและเคร่ืองด่ืม ในอัตราคนละไม�เกิน ๕๐ บาทต�อวัน 
(ค) ค�าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม�มีแอลกอฮอล% ในอัตราไม�เกินคนละ ๑๐๐ บาทต�อวัน 
(ง) ค�าใช�จ�ายอ่ืนให�เบิกได�ตามหลักเกณฑ%ในตาม (๑) 

(๓) ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับสถานท่ี เบิกจ�ายได�ตามหลักเกณฑ%ในข�อ ๗ (๓) 
 

หมวด ๓ 
การส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ข�อ ๙  ค�าใช�จ�ายในการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา ให�เบิกจ�ายได�ตามรายการ
ดังน้ี 

(๑) ค�าใช�จ�ายสําหรับผู�ควบคุม หรือผู�ฝYกสอนท่ีเป0นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ และนักกีฬาให�
เบิกจ�ายค�าใช�จ�ายได�ตามท่ีจ�ายจริงตามสิทธิท่ีกําหนดไว�ในระเบียบเก่ียวกับค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน 

(๒) ค�าตอบแทนสําหรับบุคคลท่ีมิใช�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีองค%กรครองส�วนท�องถ่ิน
แต�งต้ังให�เป0นเจ�าหน�าท่ีในการควบคุมหรือผู�ฝYกสอนหรือเจ�าหน�าท่ีอ่ืนท่ีจําเป0น ในอัตราคนละไม�เกิน 
๘๐๐ บาทต�อวัน 

(๓) ค�าใช�จ�ายในการฝYกซ�อมกีฬาท่ีองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เห็นว�ามีความ
จําเป0นต�องฝYกซ�อมก�อนการแข�งขันในแต�ละคร้ัง จะเบิกจ�ายได�เฉพาะกรณีท่ีมีระยะเวลาฝYกซ�อมไม�น�อย
กว�า ๔ ช่ัวโมงต�อวัน และให�เบิกจ�ายได�ไม�เกิน ๗ วัน รายการค�าอาหารและเคร่ืองด่ืมสําหรับนักกีฬาใน
อัตราคนละไม�เกิน ๑๐๐ บาทต�อวัน และค�าตอบแทนผู�ควบคุมและผู�ฝYกสอนแต�ละประเภทกีฬา ให�
เบิกจ�ายได�ไม�เกิน ๔ คน ในอัตราคนละไม�เกิน ๔๐๐ บาทต�อวัน 

(ก) ค�าอาหารและเคร่ืองด่ืม สําหรับนักกีฬา ในอัตราไม�เกินคนละ ๑๐๐ บาทต�อวัน 
(ข) ค�าตอบแทนผู�ควบคุมหรือผู�ฝYกสอนแต�ละประเภทกีฬา ให�เบิกจ�ายได�ไม�เกิน 

๔ คน ในอัตราไม�เกินคนละ ๔๐๐ บาทต�อวัน 
(๔) กรณีมีความจําเป0นต�องเก็บตัวเพ่ือฝYกซ�อมก�อนการแข�งขันในแต�ละคร้ัง ให�

กระทําได�ไม�เกิน ๓๐ วัน ในกรณีน้ีให�เบิกค�าใช�จ�ายสําหรับผู�ควบคุมหรือผู�ฝYกสอนและนักกีฬา ตาม
สิทธิท่ีกําหนดไว�ในระเบียบเก่ียวกับค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน และให�
งดเบิกค�าใช�จ�ายตาม (๓) 

(๕) ค�าอุปกรณ%การกีฬา ค�าชุดวอร%ม ค�าชุดกีฬา พร�อมรองเท�า ถุงเท�า ของผู�ควบคุม
หรือผู�ฝYกสอนและนักกีฬา ให�เบิกจ�ายได�เท�าท่ีจําเป0นและประหยัด 

(๖) ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีใช�ในการแข�งขันกีฬา ให�เบิกจ�ายได�เท�าท่ีจําเป0นและประหยัด 
 
ข�อ ๑๐  การเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�ง

นักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีได�ดําเนินการตามหลักเกณฑ%ท่ี
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนดก�อนวันท่ีระเบียบน้ีใช�บังคับ และยังดําเนินการไม�แล�ว
เสร็จให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ%น้ันต�อไปจนกว�าจะแล�วเสร็จ 

 
ข�อ ๑๑  เม่ือระเบียบใช�บังคับ ในการคิดคํานวณอัตราส�วนตามข�อ ๖ ให�นําค�าใช�จ�าย

ในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค%กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินก�อนหรือในวันท่ีระเบียบน้ีใช�บังคับในปOงบประมาณน้ันมารวมคํานวณด�วย 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก อนุพงษ%  เผ�าจินดา 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ชนิกา/ปริยานุช/จัดทํา 
๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
ปริญสินีย%/ตรวจ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 


