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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗๔  (๔)  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๔)  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕  (๔)  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  
ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่กําหนดไว้แล้ว

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบยีบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนตําบล   
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือพนักงานจ้าง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
“ค่าอาหาร”  หมายความว่า  ค่าอาหารมื้อเช้า  อาหารมื้อกลางวัน  และอาหารมื้อเย็นและ

รวมถึงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
“การจัดงาน”  หมายความว่า  การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ 

ตามกฎหมาย  โดยกําหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  ทั้งในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเอง 
หรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น   



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“การจัดการแข่งขันกีฬา”  หมายความว่า  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยกําหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  ทั้งในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  และให้รวมถึง 
การแข่งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย   

“การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา”  หมายความว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการ
ส่งนักกีฬาของตนเข้าแข่งขันกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนจัดเอง  หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นผู้จัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดร่วมกันหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น   
และให้รวมถึงการแข่งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย   

“ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาที่จําเป็น 
ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะของงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  
กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  โดยเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้  
ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ทั้งนี้  ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้   

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไม่เกินร้อยละสิบ 
(๒) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล  ไม่เกินร้อยละห้า 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกินอัตราตามวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการดําเนินการ  โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราส่วน
ตามวรรคหน่ึงและให้ระบุเหตุผลความจําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

หมวด  ๑ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

 
 

ข้อ ๗ การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีจําเป็นต้องมีพิธีทางศาสนาในการจัดงานคร้ังนั้น  ให้เบิกค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 

ได้คร้ังเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นต้องมีการทําพิธีทางศาสนา
ตั้งแต่  ๒  ศาสนาขึ้นไป  ให้เบิกจ่ายได้คร้ังเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท   

(๒) ค่ารับรอง  ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์   
 (ก) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๕๐  บาทต่อวัน 
 (ข) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๑๐๐  บาทต่อวัน 
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(๓) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
ดังนี้ 

 (ก) ค่าสถานที่จัดงาน  เช่น  ค่าเช่าหรือค่าบํารุง 
 (ข) ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน  รวมค่าติดตั้งและค่าร้ือถอน  

เช่น  เคร่ืองโปรเจคเตอร์  เคร่ืองเสียง  เต็นท์  เวที   
 (ค) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย  เช่น  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  

หรืออื่น ๆ  ในกรณีที่ขอความร่วมมือกับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจะต้องไม่ซ้ําซ้อน
กับค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเบิกจ่ายให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ 

 (ง) ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
 (จ) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  จัดสถานที่ 
 (ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท์  รวมถึงค่าติดตั้ง  

ค่าเช่าอุปกรณ์  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 (ช) ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน   
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
  ๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่ได้ รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินและไม่มีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว  ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
  ๒) บุคคลท่ีมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน   

ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๘๐๐  บาทต่อวัน 
 (ข) ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ  

ให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท 
 (ค) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก  (ข)  ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 

ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  ๓๐  ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
(๕) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด 
(๖) ค่ามหรสพ  การแสดง  และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  เช่น  ค่าโฆษณา

ทางวิทยุ  โทรทัศน์  และสื่อประเภทส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ  โทรทัศน์  
ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  ๒๐  ของประมาณการค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการ 

(๗) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ใหเ้บิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด   
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หมวด  ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 

 
 

ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ  ดังนี้ 
(๑) กรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ก) ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
 (ข) ค่าอุปกรณ์กีฬา  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด 
 (ค) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม  ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาทต่อวัน  

เฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา 
 (ง) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
 (จ) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน   
  ๑) เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ   ที่ ได้ รับแต่งตั้ ง เ ป็นกรรมการตัดสินและไม่ มีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการจัดการแข่งขนักีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
  ๒) บุคคลที่ มิ ได้ เ ป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ที่ ได้ รับแต่งตั้ ง เ ป็นกรรมการตัดสิน   

ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๘๐๐  บาทต่อวัน 
  ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องใช้กรรมการตัดสินกีฬาประเภทใด  

เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่สมาคมกีฬาประเภทนั้นกําหนด  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการดําเนินการ  ทั้งนี้  สามารถเบิกค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬาประเภทน้ันได้ไม่เกินอัตราที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด 

 (ฉ) ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (ช) ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ  
ให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท 

 (ซ) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก  (ช)  เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ให้เบิกจ่าย 
ได้ไม่เกินร้อยละ  ๓๐  ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ   

 (ฌ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เช่น  การจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา  ร้ิวขบวน  กีฬาสาธิต   
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจําเป็น  เหมาะสมและประหยัด 

(๒) กรณีการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  กีฬาสําหรับเยาวชน  หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของนักกีฬาได้  ดังนี้ 

 (ก) ค่าชุดกีฬา  ในอัตราชุดละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท    
 (ข) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในอัตราคนละไม่เกิน  ๕๐  บาทต่อวัน 
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 (ค) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๑๐๐  บาทต่อวัน 
 (ง) ค่าใช้จ่ายอื่นให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ในตาม  (๑) 
(๓) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่  เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๗  (๓) 

หมวด  ๓ 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 

 

ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ  ดังนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุม  หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และนักกีฬาให้เบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงตามสิทธิที่กําหนดไว้ในระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   

(๒) ค่าตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่องค์กรครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จําเป็น  ในอัตราคนละไม่เกิน  ๘๐๐  บาทต่อวัน 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เห็นว่ามีความจําเป็น 
ต้องฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละคร้ัง  จะเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า   
๔  ชั่วโมงต่อวัน  และให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน  ๗  วัน  รายการค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับนักกีฬาในอัตรา
คนละไม่เกิน  ๑๐๐  บาทต่อวัน  และค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ 
ไม่เกิน  ๔  คน  ในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน   

 (ก) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  สําหรับนักกีฬา  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๑๐๐  บาทต่อวัน 
 (ข) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน  ๔  คน  

ในอัตราไม่เกินคนละ  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
(๔) กรณีมีความจําเป็นต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละคร้ัง  ให้กระทําได้ไม่เกิน  

๓๐  วัน  ในกรณีนี้ให้เบิกค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  ตามสิทธิที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  และให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตาม  (๓) 

(๕) ค่าอุปกรณ์การกีฬา  ค่าชุดวอร์ม  ค่าชุดกีฬา  พร้อมรองเท้า  ถุงเท้า  ของผู้ควบคุม 
หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด 

(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด   
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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ข้อ ๑๑ เม่ือระเบียบใช้บังคับ  ในการคิดคํานวณอัตราส่วนตามข้อ  ๖  ให้นําค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับในปีงบประมาณน้ันมารวมคํานวณด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


