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)�ก!
�ก���������

1. �����ก����*/��/

 2. �����ก������4�
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 2. �����ก������4�

 3. ก)�.6�,�)4����



�����  �����.����������ก��+78�-�8�(-�/�������. 
          	��,�-�������� / 		ก��ก���ก��

���,�	4����	��,�-�  :  	��,�-������/)��������
)�/�1���/1)�����;���8� ก���<�.�-����ก��         
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)�/�1���/1)�����;���8� ก���<�.�-����ก��         
-�,/�,�4���=�
 ��������.	��,�-��1�)�ก�� / ��ก��	� -�	�+		��,�-�            
�����/)����ก)��/��ก�����������/�



������������ก����*/��/
�	ก��*-�8��4���ก���

�	.���)2	ก ��.ก�����)2	ก

��/����ก�� ��ก!�ก����-4�(1��� ��ก!����ก��(��

5

��/����ก�� ��ก!�ก����-4�(1��� ��ก!����ก��(��

+�����ก������4�-��������$��1/���	��������

�������+��,(����*/��/-�,+�	-ก)���1/���
�����$



�����������ก�����������*/��/
��.�8��)�8���������

���������*��ก

6

��������*��ก

�����1��

����������	2*���*�4���=�-�	�����

      ��2*	���ก��������������ก��



ก����.�/)���2*	4��/
�.�8��)�8�� (,. 16)

-  		ก��ก��*	���1�2	��*�4�����ก-���ก)�.A7���*	���1�2	��*�4�����ก-�

-  ก�
���ก(�, 24 �,. ��=� 1 /�� �$!�ก�� 12 �,. ��.��=� 1 /��

-  ก�
��,���ก(�,�$!�ก�� 12 �,. ��=� 1 /�� �ก�� 6 �,. ��.��=��7*�/��

7

-  ก�
��,���ก(�,�$!�ก�� 12 �,. ��=� 1 /�� �ก�� 6 �,. ��.��=��7*�/��

-  ก�
��������)�/�1�����2*	���ก)�ก�� / ��ก��	� ก�	��<�.�-����ก��        

   �1���.-�8�(-����*,�<�.�-����ก��

- ก�
��,��������ก)�.1)����ก�<�.�-����ก�����;���8���2*	���ก)�ก�� / ��ก��	�      

  �1���.A7���8�����/)��<�.�-����ก��



คาเบีย้เลี้ยง (เหมาจาย) ในประเทศ 

����6� : ����. 	�-�� / .��
��*/��         : �<�.�-���� , �4���D��� , 	�/�E�
/���ก��       : �<�.�-�ก�� , �4���Dก�� , �4���Dก�����$!
	4��/�ก�� : -��

240

��*/��         : ��ก!����$!
/���ก��       : ���*�/��D , ����
/�F�
	4��/�ก�� : ���
.��1��       : -�� , ���

270

* �����������	
�� 22 ��	���� 2553



��������*��ก (,. 17)

* �4���=�-�	���ก(�,

1��,�.�ก ก�
� * ��ก�������1�� * ������ก�������*��ก�1�
* �����������.�ก��������*��ก �1,����� 1�2	��������

9

* �����������.�ก��������*��ก �1,����� 1�2	��������

* ��	���*��*,����	������� / ��=�(1)����	����*�/ 1�/1�����/����ก��	��,�-�  
�1��.�ก���*,����,��ก�� 25 %

* ก�����������=�1,��
�-�	��)2	ก�.�ก��������*��ก��)�ก!
�����/ก����8�
�

* �.�ก����,��ก�� 120 /����.(-�/����*		ก������� A���ก��+	�)��ก����/�



คาเชาที่พักในประเทศเบกิเหมาจาย 

����6� : ����. 	�-�� / .��

��*/��     : �<�.�-���� , �4���D��� , 	�/�E�
/���ก��   : �<�.�-�ก��, �4���Dก��, �4���Dก�����$!
	4��/�ก�� : -��

800

��*/��       : ��ก!����$!
/���ก��     : ���*�/��D , ����
/�F�
	4��/�ก��  : ���
.��1��      : -�� , ���

1,200

* �����������	
�� 22  ��	���� 2553



คาเชาที่พักในประเทศเบกิจายจริง 

����6� : ����.
	�-�� / .��

1�	���ก�����/ 1�	���ก��

��*/��     : �<�.�-���� , �4���D��� , 	�/�E�
/���ก��   : �<�.�-�ก��, �4���Dก��, �4���Dก�����$!
	4��/�ก�� : -��

1,500 850

��*/��       : ��ก!����$!��*/��       : ��ก!����$!
/���ก��     : ���*�/��D
	4��/�ก�� : ���
.��1��      : -��

2,200 1,200

/���ก��     : ����
/�F�
.��1��     : ���

2,500 1,400

* �����������	
�� 22  ��	���� 2553



��������*��ก
- 1)�ก�������� ����. 8 )�,� 1�2	-4�(1�������6���*/�� �<�.�-����           

�4���Dก����� 	�/�E� ����6�/���ก�� �<�.�-�ก�� �4���Dก�� �4���D
ก�����$! ����6�	4��/�ก�� -��)�,��1���ก�� 

�/��(-� �,��1,���,1�2	,��1-��4���=�
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�/��(-� �,��1,���,1�2	,��1-��4���=�

1. -�����$ ,������=����,��
2. 1�/1���
�����. 8
3. ,������ก���.�ก-���	�-��ก��
5. +�	ก4�1�����$!+	��1�� / -4��/�



    ����1��
       ��E����� �����������1�� (��.����)
       ����28	��)�� ����/��.����ก
       �������1�.1�,��*�+	�
       +	�����������

       ����,��1������4����
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       +	�����������
       ����,��1������4����

    .��ก����*/������4�
    �������(���	�
    ��E����� ����/��(���	�



����1�� (-�	)
1)�ก�ก-�   �1���������1������4����            

�.�ก������*��������()����1���  

14

* �A�K ����6��A��/� ��/����$! ��8���* 1      
��*��	����.	�ก�$ (.�	.�.)                        
�.�ก����L��� M� 6 +78���    



����1�� (-�	)
+�	�ก�/��   

� �,�,���1������4����

15

� �,�,���1������4����

�     ,�(-�-�	�ก��/�,�/���;/��2*	���E�������ก��

�     �����1��	2*���� (��1����.����N) (-�-�	���8(��

         �1-��) /�,�4���=�



คาพาหนะประจาํทางรถไฟ

����6� : ����.

��*/��     : �4���D��� , 	�/�E� , ��ก!����$!

��A�K ����6��A��/� ��/����$! ��8���* 1                                        
��*��	����.	�ก�$ (.�	.�.) �.�ก����L��� M� 6 +78���    

��*/��     : �4���D��� , 	�/�E� , ��ก!����$!
/���ก��   : �4���Dก�� , �4���Dก�����$! ,  ���*�/��D ,    

����
/�F�
	4��/�ก�� : -�� , ���
.��1��    : -�� , ���

* M� 5 M7*�	�����-4�(1�������6���*/�� ����.�4���D��� ��,���������*,+78� 



*  �4���-4�(1��� ����. 6 +78��� �.�ก�����ก�
� �����8

����1����.���� 

��-ก)�. ��1/�����*	��� ��*��ก 1�2	��*�4����                                
ก�.�A��������1������4���� / �A����*��������1��

17

ก�.�A��������1������4���� / �A����*��������1��
 6�������1/������/ก�� �,�ก4�1��/�����
 A��+��,�+-���1/��

 �+--��-�	 1�2	���� ก�,. ���*�/)��,��ก�� 600 .��
 �+--�	���1/��	2*�              ���*�/)��,��ก�� 500 .��



����1����.���� (-�	) 

��-ก)�. ��1/�����*	��� ��*��กก�.�A����*�<�.�-����ก��                                           
(�ก�/��ก���	.���)2	ก) 6�������1/������/ก��                                     
/��)��,��ก���	����*�/

18

 -4�(1�������. 5 )�,� ���.�ก-�,ก�
�+���-��
      -�	�,���,6���

/��)��,��ก���	����*�/
6�����+- ก�,.



คาพาหนะรับจาง (Taxi)

��*/�� : �4���D��� , 	�/�E� , ��ก!����$!

/���ก�� : �4���Dก��, �4���Dก�����$!, ���*�/��D,      

                             ����
/�F�                             ����
/�F�

	4��/�ก�� : -�� , ���

.��1�� : -�� , ���

� M� 5 M7*�	�����-4�(1�������6���*/�� ����.�4���D�����,���������*,+78�



��1����/�-�/��1����/�-�/
••    -�	������.	��D�-��ก���.���..�D��
   �7���,�������.�ก���������
•  	�-�����������

20

•  	�-�����������
      > �A��-� ก,. )� 4 .��   
     >  �A��ก������-� ก,. )� 2 .��

•  4��/
�������-�,�������ก�,���1)/�/
1��/����	2*� A���,�,��1�������������.�	�

    



      ��2*	�.��

    @   ����.   6  +78���        ��8����1���
              ����.   9                      ��8����ก��

           ����. 10  +78���           ��8�1�7*�

21

           ����. 10  +78���           ��8�1�7*�
       @    ����. 5 )�,� ก�
�,�/�,�4���=���.��/�
                �.�ก�����8����1���
    @   �,��+��1)�ก�ก
R�+���-���1��.�ก�������.����               

6��28�����������������/ก��



คาโดยสารเครื่องบินในประเทศ

����6� : ����.
�.�ก����2*	�.����	�-�� (��8���*��*�)

��8����1��� ��8����ก�� ��8�1�7*�

C 6-8
��*/��               : �4���D��� C 5-6 , 	�/�E� C 7-8
/���ก��             : �4���Dก�� C 6-7 , �4���Dก�����$! C 8
	4��/�ก��          : -�� C 8

C 9

�����            : ��ก!����$!   C 9
�����            : ��ก!����$!   C 9

����ก��        : ���*�/��D     C 9

���	��ก��   : ���               C 9

������          : -��              C 9

C 10 ���	��

����ก��        : ����
/�F�   C 10-11

������          : ���               C 10-11



ก�
�,�1����2	�1�.��!��		ก.�-�E������1�ก�	� 
    �1�����.(���1��8��=�1)�กS����ก���.�ก����

ก�
�������=������� �1����1)�กS��

1)�กS��ก���.�ก����2*	�.��1)�กS��ก���.�ก����2*	�.��

�.���;���.����  ()�

23

ก�
�������=������� �1����1)�กS��
�.���;���.����  ()�
ก�ก.�-�E�����

 ก�
�M28	 E-Ticket �1�����.��.������*(���
���)��	���ก��������� (Itinerary Receipt)



 ���������	2*���*�4���=�
    ��2*	���ก���������

       �����ก��
   ����,

�4���=�-�	����� 1�ก�,����� �,�	���������

24

   ����,
�4���=�-�	����� 1�ก�,����� �,�	���������

    A7����1,��(-�)���/���*�������
�,�,� ก.,. ���.��. +�	.���. ก4�1���/��L���

     �,��������������ก�*�/ก�.��28	�����*�<�.�-�



ก��������������ก������4�
@ ����4�-����4���ก��� / ��ก!�ก����-4�(1���             

��ก!����ก����2*	�4���-4�(1����1,� 
 �4���ก����1,�

@ ����4��4���ก������,����	���*�1,� (�����4���ก���)

25

@ ����4��4���ก������,����	���*�1,� (�����4���ก���)

@ ���<�.�-����/��/����ก��,�ก4�1���/)� 1 �b+78���

@  ����/����ก����*�,�	��ก4�1���/)���8����/�,�A7� 1 �b 
(-���*��1�	�����/����ก��-�	 �/)���*�. 1 �b+78���      
��=�ก��������������ก������4�



�����������ก��������������ก������4�

 �.�8��)�8��������� ��.		ก��ก��*	���A7��A����*��ก(1���1,�

 ��+�������*�+	���/�-�/ �.�ก��)�ก!
��1,�����

 ���������	2*���*�4���=�N
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 ���������	2*���*�4���=�N

 ��������*��ก
 ����1��



 �������ก���.�ก

����������

� ���,��
.�-��

.�)���	.��/

27

.�-��

� .���,���� (+	�-�	� + ���,��)
� ���-��-�,

�  ����. 6 )�,� 1 �
 ����. 7 +78����,��ก�� 2 ��

*��������	
����ก� ���ก��ก��ก����




ก�������	��
��������������	���� (�. 35)

-  ก��ก���� ���!"���#����� ��
�ก ��$%���
��&ก��'("�)(�"

28

�"�*��+���,��*��"��-�� (�. 35)

-����%.�-+��+�� ���!")(�" ��,ก�"��'���(���"��
�&"� �/�/ �� 1 1 50 ��,ก�(���"�� 2,000 �� 



@ ก�
��,�	���+��.�����ก/.�������

��������*��ก����	���*����4�(1���1,�

@ �.�ก����,��ก�� 7 /�� (�ก�� -ก)��)��ก����/�����
���ก�����,)
@ -�	������.	��D�-��ก���.���..�D��

29

���ก�����,)
@ -�	������.	��D�-��ก���.���..�D��
@ ก�
�E	�����-������ก��

 ���ก�����,	��,�-�
 ���ก���1,���.�	�+�	��;�����

@ �,����������.�ก������.���



*��������*��ก + ����1�� +	�.�)���	.��/ 
�ก���� ���-��-�, �.�ก	�-������/ก�.����������

*���-��-�, �.�ก-*4���� 

*ก�
�.�)���	.��/�,��������                       

30

*ก�
�.�)���	.��/�,��������                       
���	,����������

 +		��D�-���.���..�D��ก�	��������
 	��D�-�1��)2*	�ก������������(-�-�	��,��ก�� 1 �b



     �������ก)�.6�,�)4�������,
  6�,�)4�������, :
� ��	���*���*,��.���ก��,

ก)�.�+����.���ก���1,�

31

ก)�.�+����.���ก���1,�
� ก�
����$!

�   ��	���*	2*�M7*�,����6�,�)4�������,
 (-�,�����������,����ก/��

�  	��.��/���/�����ก�����1/��	��,�-�



   ����������������
   ก)�.6�,�)4����

     1      ��������*��ก

32

     1      ��������*��ก
     2      ����1��
     3      ��+�������*�+	���/�-�/



         �������ก���.�ก
 * 		ก��ก���ก��, �)�ก����
* -�� �����-ก(ก��������*	���ก�. +�ก. +
���*-��
* A�ก��*���ก���ก�� E���,��	�)�	.�/�

33

* A�ก��*���ก���ก�� E���,��	�)�	.�/�

   * ���������.�ก����	���*	2*�

   * �������()�+�����6���� 180 /��
      ��.(-�		ก, �)�ก����, -��
        (A���ก��-ก)� ก.)



ก)��,���ก"1,��()����.��.���������������ก��.��1��                     
�4���กก"1,��   ก�,.�D��ก)�� 

34

                     
�4���กก"1,��   ก�,.�D��ก)�� 

E��. 0-2127-7261-2 , 0-2127-7000          
-�	 4438,4442,6520,4851





ระเบียบที่มีผลใช�บังคับ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ

ฝ�กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ

ฝ�กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ (ฉบบัที่ 2) ฝ�กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2552

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ (ฉบบัที่ 3)              
พ.ศ. 2555

2



มติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการ
1. มาตรการประหยัดในการเบกิค�าใช�จ�าย (ว. 205)           

มติคณะรัฐมนตรี
2. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค�าจ�าง       

ขั้นต่ํา (ว. 24) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ; 2556 (มติขั้นต่ํา (ว. 24) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ; 2556 (มติ
คณะรัฐมนตรี)

3. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค�าจ�างขั้น
ต่ําป< 2556 (ว. 5) ลงวันที่ 14 มกราคม 2556  (ส. 
กระทรวงการคลัง)

3



ค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม
“ การฝ�กอบรม”: อบรม  ประชุม / สัมมนา  (วิชาการ/เชิง
ปฏิบัติการ บรรยายพิเศษ  ฝ�กศึกษา ฝ�กงาน  ดูงาน หรือ
เรียกชื่ออย�างอื่นทั้งในประเทศ ต�างประเทศ มีโครงการ/ 
หลักสูตร ช�วงเวลาชัดที่แน�นอนเพื่อพัฒนาบุคคล/เพิ่มหลักสูตร ช�วงเวลาชัดที่แน�นอนเพื่อพัฒนาบุคคล/เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม�มีการรับปริญญา/ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

*  ไม�ใช�หลักสูตรการเรยีนการสอน การศกึษาต�อ การประชุมหารือ 
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ คณะทํางาน

4



 � บุคลากรของรัฐ” : ข�าราชการทุกประเภท รวมทั้ง
พนักงาน ลูกจ�างของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอื่นของรัฐ
“ เจ�าหน�าที่” บุคลากรของรัฐที่ได�รบัมอบหมายให�
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“ เจ�าหน�าที่” บุคลากรของรัฐที่ได�รบัมอบหมายให�
ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ และให�หมายความรวมถึง
บุคคลอื่นที่ได�รับแต�งตั้งให�ปฏิบัติงานและเจ�าหน�าที่
รักษาความปลอดภัย
 



� เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ” บุคคลซึ่งมิได�
เปKนบุคลากรของรฐัและได�รับแต�งตั้งให�ปฏิบัติงานใน
การประชุมระหว�างประเทศ เช�น พนักงานแปล ล�าม
“การดูงาน” :การเพิ่มพูนความรู�ด�วยการ สังเกตการณ;
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“การดูงาน” :การเพิ่มพูนความรู�ด�วยการ สังเกตการณ;
ซึ่งกําหนดไว�ในโครงการ หรือหลักสตูรการฝ�กอบรม 
หรือกําหนดไว�ในแผน การจัดประชุมระหว�างประเทศ 
ให�มีการดูงาน ก�อน ระหว�าง หรอืหลังการฝ�กอบรม 
หรือการประชุมระหว�างประเทศ



  

การฝ�กอบรมแบ�งเปKน 3 ประเภท
การฝ�กอบรม ประเภท ก ผู�เข�าอบรมเกินกึ่งหนึ่ง เปKนบุคลากรของรัฐซึ่งเปKน
ข�าราชการตําแหน�งประเภท  (ระดบัสูง)
ทั่วไป     : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ :  สูง
บริหาร           : ต�น, สูงบริหาร           : ต�น, สูง
การฝ�กอบรม ประเภท ข ผู�เข�าอบรมเกินกึ่งหนึ่ง เปKนบุคลากรของรัฐซึ่งเปKน
ข�าราชการตําแหน�งประเภท (ต�น/กลาง)
ทั่วไป     : ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ต�น
บุคคลภายนอก : ผู�เข�าอบรมเกินกึง่หนึ่งมิใช�บุคลากรของรัฐ
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 ค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมแบ�งเปKน 2 ส�วน

1. ค�าใช�จ�ายของส�วนราชการที่จดัการฝ�กอบรม
2. ค�าใช�จ�ายของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม  2. ค�าใช�จ�ายของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม  
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โครงการ / หลักสูตร การฝ�กอบรมที่ส�วนราชการจัด /
จัดร�วมกับหน�วยงานอื่น ต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�า

ค�าใช�จ�ายของส�วนราชการที่จดัการฝ�กอบรม
ส�วนที่ 1

จัดร�วมกับหน�วยงานอื่น ต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�า
ส�วนราชการเพื่อเบิกค�าใช�จ�าย

การจัดการฝ�กอบรมเบิกค�าใช�จ�ายได� รวม 15 รายการ

9



 
ค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม

 ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการใช�และการตกแต�งสถานที่ฝ�กอบรม
 ค�าใช�จ�ายในพิธีเปMด-ปMด การฝ�กอบรม  
 ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ; / ค�าประกาศนียบัตร  
 ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ;เอกสารและสิ่งพิมพ;
 ค�าหนังสือ / ค�าใช�จ�ายในการติดต�อสือ่สาร
 ค�าเช�าอุปกรณ;  / ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม
 (เบิกเท�าที่จ�ายจริงตามความจําเปKน เหมาะสม ประหยัด)
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 ค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม(ต�อ)
 ค�ากระเปOา / สิ่งที่ใช�บรรจุเอกสาร ไม�เกินใบละ 300 บาท
ค�าของสมนาคุณในการดูงาน แห�งละไม�เกิน 1,500 บาท
 ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าสมนาคุณวิทยากร
ค�าอาหาร  /  ค�าเช�าที่พัก  /  ค�ายานพาหนะ
(เบิกจ�ายตามหลักเกณฑ;และอัตราที่กําหนด)
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ค�าใช�จ�ายในการจัดฝ�กอบรม(ต�อ) 
ค�าใช�จ�ายที่ไม�ต�องดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
1. ค�าอาหาร
2. ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม
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2. ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม
3. ค�าเช�าที่พัก
หลักฐานการจ�าย
ใบเสร็จรบัเงิน/ใบรับรองการจ�ายเงิน/ใบสําคัญรับเงิน
.



������	
����ก�������������

1. ประธานในพิธีเปMด-ปMด แขกผู�มีเกียรติ 
     และผู�ติดตาม
2.  เจ�าหน�าที่
3.  วิทยากร

�������	
���ก
���������
���                     
��ก����ก����

3.  วิทยากร
4.  ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
5.  ผู�สังเกตการณ;

ค�าใช�จ�ายทั้งหมดส�วนราชการผู�จัดเปKนผู�เบิกจ�าย หากจะเบิกจ�ายจาก
ต�นสังกัด ส�วนราชการที่จัดฝ�กอบรมร�องขอ และส�วนราชการต�นสังกัด
ตกลงยินยอม  
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หลักเกณฑ;การจ�าย
บรรยาย                           ไม�เกิน 1 คน
อภิปราย / สัมมนาเปKนคณะ      ไม�เกิน 5 คน

ค�าสมนาคุณวิทยากร

อภิปราย / สัมมนาเปKนคณะ      ไม�เกิน 5 คน
แบ�งกลุ�ม - ฝ�กภาคปฏิบัติ

- อภิปราย
- ทํากิจกรรม

วิทยากรเกินที่กําหนดให�เฉลี่ยจ�าย

����ก��ก	
��	� 2 �

14



การนับเวลาบรรยาย
� นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝ�กอบรม
� ไม�ต�องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว�าง
� แต�ละชั่วโมงการฝ�กอบรมต�องไม�น�อยกว�า 50 นาที� แต�ละชั่วโมงการฝ�กอบรมต�องไม�น�อยกว�า 50 นาที
� ชั่ วโมงการอบรมไม�ถึ ง 50 นาที  แต� ไม�น� อยกว� า              

25 นาที ให�เบิกค�าสมนาคุณวิทยากรได�กึ่งหนึ่ง

15



 (ก)วิทยากรที่เปKนบุคลากรของรัฐ
 การฝ�กอบรมประเภท ก ไม�เกินชั่วโมงละ 800 บาท
 ก����ก���������� � 

 ก����ก��������������ก 
 

 ไม�เกินชั่วโมงละ 600 บาท 

อัตราค�าสมนาคุณวิทยากรอัตราค�าสมนาคุณวิทยากร

 ก����ก��������������ก  ไม�เกินชั่วโมงละ 600 บาท 

 (ข)วิทยากรที่มิใช�บุคลากรของรัฐ
 ก����ก��������� ก ไม�เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท
 ก����ก���������   

   ก����ก��������������ก  ไม�เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 
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อัตราค�าสมนาคุณวิทยากร 
 จะจ�ายสูงกว�านี้ ต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส�วนราชการ

เจ�าของงบประมาณก�อน
 วิทยากรที่เปKนบุคลากรของรัฐไม�ว�าจะสังกัดส�วนราชการ วิทยากรที่เปKนบุคลากรของรัฐไม�ว�าจะสังกัดส�วนราชการ

เดียวกบัผู�จัดหรือไม�ก็ตาม ให�ได�รับค�าสมนาคุณวิทยาได�ไม�เกิน
อัตราที่กําหนด 

ใช�แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเปKนหลักฐานการ
จ�าย (เอกสารหมายเลข 1)
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@ อยู�ในดุลพนิิจจะจัดให�ก�อน / ระหว�าง / 
หลัง การฝ�กอบรม

ค�าอาหาร 

@ เบิกเท�าทีจ่�ายจริง ไม�เกินอัตราทีก่ําหนด
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ค�าอาหาร 
 อัตราค�าอาหาร               

ประเภทการฝ�กอบรม
สถานทีร่าชการ ฯ 

ต�างประเทศ
ในประเทศในประเทศ

ครบมื้อ ไม�ครบมื้อ

การฝ�กอบรมประเภท ก ไม�เกิน 850 ไม�เกิน 600 ไม�เกิน 2,500 

การฝ�กอบรมประเภท ข ไม�เกิน 600 ไม�เกิน 400 ไม�เกิน 2,500

การฝ�กอบรมบคุคลภายนอก ไม�เกิน 500 ไม�เกิน 300 ไม�เกิน 2,500

.
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ประเภทการฝ�กอบรม
สถานทีเ่อกชน

ต�างประเทศในประเทศ

ครบมื้อ ไม�ครบมื้อ

ค�าอาหาร 

ก����ก��������� ก ไม�เกิน 1,200 ไม�เกิน 850 ไม�เกิน 2,500 

การฝ�กอบรมประเภท ข  ไม�เกิน 950 ไม�เกิน 700 ไม�เกิน 2,500

การฝ�กอบรม
บคุคลภายนอก ไม�เกิน 800 ไม�เกิน 600 ไม�เกิน 2,500
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ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม
เบิกจ�ายโดยใช�ดุลพินิจได�เท�าที่จ�ายจริง ตามความจําเปKน 
เหมาะสม และประหยัด  เพื่อประโยชน;ของทางราชการ
(มติ ค.ร.ม.จัดที่สถานที่ราชการเบิกได�ไม�เกิน35 บาท 
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(มติ ค.ร.ม.จัดที่สถานที่ราชการเบิกได�ไม�เกิน35 บาท 
สถานที่เอกชนไม�เกิน 50 บาท)



ค�าเช�าที่พัก 
-

การฝ�กอบรมประเภท ข และการฝ�กอบรมบุคคลภายนอก
    ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม / ผู�สังเกตการณ; / เจ�าหน�าที่

ให�พัก 2 คนต�อห�อง (ระดับ 8 ลงมา)ให�พัก 2 คนต�อห�อง (ระดับ 8 ลงมา)

-    เว�นแต�  เปKนกรณีไม�เหมาะสม / มีเหตุจําเปKนไม�อาจพักรวม
กับผู�อืน่ได� จัดให�พักห�องพักคนเดียวได�
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การฝ�กอบรมประเภท ก (ระดับ 9 ขึ้นไป)
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม / ผู�สังเกตการณ; / เจ�าหน�าที่                           
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษประเภทวิชาการ ระดับ

ค�าเช�าที่พัก (ต�อ)

ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษประเภทวิชาการ ระดับ
วิชาการ , ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภท
อํานวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต�น ระดับสูง

ให�พัก 2 คนต�อห�องก็ได� หรือจัดให�พักห�องพักคนเดียวก็ได�
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การจัดที่พักสําหรบัประธานในพิธีเปMดหรือปMด / แขก
ผู�มีเกียรติและผู�ติดตาม / วิทยากร ให�พักห�องพักคนเดียว
หรือพักห�องพักคู�ก็ได� และเบิกจ�ายได�เท�าที่จ�ายจริง               

ค�าเช�าที่พัก (ต�อ)

หรือพักห�องพักคู�ก็ได� และเบิกจ�ายได�เท�าที่จ�ายจริง               
แต�ไม�เกินอัตราค�าเช�าที่พักตามบัญชีหมายเลข 2 / 3 
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ประเภทการฝ�กอบรม ค�าเช�าห�องพกัคนเดียว ค�าเช�าห�องพกัคู�

1.การฝ�กอบรมประเภท ก ไม�เกิน ๒,4๐๐ ไม�เกิน ๑,3๐๐

อัตราค�าเช�าที่พักในการฝ�กอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)

2.การฝ�กอบรมประเภท ข
 
3. การฝ�กอบรม
บุคคลภายนอก

ไม�เกิน ๑,45๐

ไม�เกิน 1,200

ไม�เกิน 90๐

ไม�เกิน 750
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ค�ายานพาหนะ 
® ใช�ยานพาหนะของส�วนราชการผู�จัด ยืมจากส�วนราชการอื่น / หน�วยงานอื่น 

เบิกค�าน้ํามันเท�าที่จ�ายจรงิ
® ใช�ยานพาหนะประจําทาง/เช�าเหมายานพาหนะ เบิกได�เท�าที่จ�ายจริง ตาม

ความจําเปKน และประหยัด ให�จดัยานพาหนะ ตามประเภทการฝ�กอบรม ดังนี้
    ประเภท ก  จัดตามสทิธิข�าราชการ ประเภทบริหารระดบัสงู(ระดับ 10 เดิม)    ประเภท ก  จัดตามสทิธิข�าราชการ ประเภทบริหารระดบัสงู(ระดับ 10 เดิม)

ยกเว�น เครื่องบินใช�ชั้นธุรกิจ แต�ถ�าเดินทางไม�ได�ให�ใช�ชั้นหนึ่ง
    ประเภท ข  จัดตามสทิธิข�าราชการ ประเภททัว่ไประดบัชํานาญงาน
    บุคคลภายนอก จัดตามสิทธิข�าราชการ ประเภททัว่ไประดับปฏิบัติงาน
    กรณีเช�าเหมายานพาหนะต�องดําเนินการตามระเบียบพสัดุด�วย
® ค�าพาหนะรับจ�าง ไป – กลับ ให�วทิยากรแทนการจัดรถรับส�งวิทยากร ใช�

ใบสําคัญรบัเงินสําหรับวทิยากรเปKนหลักฐานการจ�าย (เอกสารหมายเลข 1)26



การเบกิจ�ายค�าพาหนะ ไป – กลับ แต�ละวนั

ที่อยู�
ที่พัก

สถานที่จัด
ฝ�กอบรมที่พัก

ที่ทํางาน
ฝ�กอบรม

ให�อยู�ในดุลยพินิจของหัวหน�าส�วนราชการที่จดั / ต�นสังกัด
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กรณีส�วนราชการผู�จัดฝ�กอบรมไม�จัดอาหาร / ที่พัก /ยานพาหนะ
ทั้งหมดหรือจัดให�บางส�วน

ให�ส�วนราชการผู�จัดเบกิจ�ายค�าใช�จ�าย ให�แก�
* ประธานในพิธีเปMด/ปMด แขกผู�มีเกียรติ และผู�ติดตาม

เจ�าหน�าที่/ วิทยากร/ ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม/ ผู�สังเกตการณ;
สําหรับผู�เข�ารับการฝ�กอบรมและผู�สังเกตการณ; ถ�าเปKนบคุลากร
ของรัฐให�เบกิจ�ายจากต�นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ;และวิธีการ             
สําหรับผู�เข�ารับการฝ�กอบรมและผู�สังเกตการณ; ถ�าเปKนบคุลากร
ของรัฐให�เบกิจ�ายจากต�นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ;และวิธีการ             
ในพระราชกฤษฎกีาค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ

ยกเว�น  ค�าเช�าที่พัก ให�เบกิจ�ายตามหลักเกณฑ;และอัตราตามระเบยีบ 
ค�าเบี้ยเลี้ยง ผู�จัดเลี้ยงอาหารบางมื้อให�หกัเบีย้เลี้ยงมื้อละ 1 ใน 3
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การจัดฝ�กอบรมบุคคลภายนอก และส�วนราชการที่จัด 
        ไม�จัดอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะ

ให�จ�ายเงินให�แก�ผู�เข�าฝ�กอบรมที่มใิช�บคุลากรของรัฐ ดังนี้
* ค�าเบี้ยเลี้ยง

- ไม�จัดอาหารทั้ง 3 มื้อจ�ายไม�เกิน 240 บาท / วัน/ คน
- จัดอาหารให�    2 มื้อจ�ายไม�เกิน   80 บาท / วัน / คน- จัดอาหารให�    2 มื้อจ�ายไม�เกิน   80 บาท / วัน / คน
- จัดอาหารให�    1 มื้อจ�ายไม�เกิน  160 บาท / วัน / คน

* ค�าเช�าที่พัก  เหมาจ�ายไม�เกิน         500 บาท / วัน /คน
* ค�าพาหนะ จ�ายจริงได�ตามสิทธิประเภททั่วไประดับปฏบิัติงาน

 ใช�แบบใบสําคัญรบัเงินการฝ�กอบรมบคุคลภายนอกเปKนหลักฐาน               
การจ�าย (เอกสารหมายเลข 2)
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การคํานวณเบี้ยเลี้ยง
กรณีการฝ�กอบรมมีการจัดอาหาร

ให�นบัเวลาตั้งแต�ออกจากที่อยู� / ที่ทํางาน จนกลับถึง
ที่อยู� / ที่ทํางานที่อยู� / ที่ทํางาน
24 ชั่วโมงคิดเปKน 1 วัน หรือเกินกว�า 12 ชั่วโมง                    

คิดเปKน 1 วัน 
ให�หักค�าเบี้ยเลี้ยงที่คํานวณได�มื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ�าย
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ตัวอย�างคํานวณ
เบี้ยเลี้ยงระหว�างฝ�กอบรมมีการจัดอาหาร
หลักสูตรอบรม 2 วัน จัดอาหารกลางวันให�มีการพักแรม
ออกจากบ�าน (วันที่ 1) 05.00 น. กลับถึงบ�าน (วันที่ 2) 
22.00 น. รวมเวลา 41 ชม.  ได�รับเบี้ยเลี้ยง 2 วัน

.

เวลา / 
วันที่

1 2

05.00 น.

22.00 น. 31



����โครงการ/หลักสูตรการฝ�กอบรมได�รับความ
ช�วยเหลือค�าใช�จ�ายทั้งหมด ให�งดเบิกค�าใช�จ�าย         
ได�รับความช�วยเหลือค�าใช�จ�ายบางส�วน เบิกจ�ายสมทบได�

การจัดฝ�กอบรมในต�างประเทศ

ได�รับความช�วยเหลือค�าใช�จ�ายบางส�วน เบิกจ�ายสมทบได�
ตามหลักเกณฑ;และอัตราที่กําหนดไว�ในระเบียบ
���� ส�วนราชการที่จัดการฝ�กอบรมจะจ�างจัดฝ�กอบรม     

ไม�ว�าทั้งหมด/บางส�วน ให�ดําเนินการตามหลกัเกณฑ;และ
อัตราค�าใช�จ�ายตามระเบียบ ����
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การจัดฝ�กอบรมในต�างประเทศ(ต�อ)
ค�าเครื่องแต�งตัวเบิกได�เฉพาะผู�เข�ารับการฝ�กอบรมที่เปKนบคุลากร
ของรัฐ / เจ�าหน�าที่ 

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ประเภทวิชาการ ระดับปฏบิัตกิาร  
เหมาจ�าย 7,500 บาท                                                                                                                              
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เหมาจ�าย 7,500 บาท                                                                                                                              
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน/อาวุโส/ทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพเิศษ/เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ           
ประเภทอํานวยการระดับต�น/สูง ประเภทบรหิารระดับต�น/สูงไป         
เหมาจ�าย 9,000 บาท



ส�วนที่ 2
ค�าใช�จ�ายของผู�เข�ารบัการฝ�กอบรม
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ค�าใช�จ�ายของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
♥ การส�งบุคลากรเข�ารับการฝ�กอบรมให�ส�วนราชการต�นสังกัด

อนุมัติเฉพาะผู�ปฏิบตัิหน�าที่เกีย่วข�องหรือเปKนประโยชน;ต�อ
ส�วนราชการนั้น ตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยคํานึงถงึ            ส�วนราชการนั้น ตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยคํานึงถงึ            
ความจําเปKน และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ♥
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♥ ค�าลงทะเบียน / ค�าธรรมเนียม เบิกเท�าที่จ�ายจริง ตามที่             
ส�วนราชการหน�วยงานจัดฝ�กอบรมเรียกเก็บ
♥ ถ�าค�าลงทะเบยีนรวมค�าอาหาร ที่พัก พาหนะในการฝ�กอบรม
     ไว�หมดแล�ว หรือผู�จัดออกให�ทัง้หมด  ต�องงดเบิก 

ค�าใช�จ�ายของผู�เข�ารบัการฝ�กอบรม (ต�อ)

     ไว�หมดแล�ว หรือผู�จัดออกให�ทัง้หมด  ต�องงดเบิก 
 ♥ ถ�าค�าลงทะเบียนไม�รวมค�าอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ หรือ           

ผู�จัดไม�ออกค�าใช�จ�าย ให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมเบิกในส�วนที่
ไม�ได�ออกให�ตามหลักเกณฑ;และอัตราตามระเบียบ
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โครงการหรือหลักสูตรการฝ�กอบรมต�างประเทศ
กรณีที่บุคลากรของรัฐได�รับอนุมัติให�เดินทางไปฝ�กอบรม

ในต�างประเทศโดยได�รับความช�วยเหลือค�าใช�จ�ายทั้งหมด               
ให�งดเบิกค�าใช�จ�าย หากได�รับความช�วยเหลือบางส�วนให�เบิก
ค�าใช�จ�ายสมทบได�ตามพระราชกฤษฎีกาค�าใช�จ�ายในการเดินทางค�าใช�จ�ายสมทบได�ตามพระราชกฤษฎีกาค�าใช�จ�ายในการเดินทาง
แต�ต�องไม�เกินวงเงินที่ได�รับความช�วยเหลือภายใต�เงื่อนไข
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กรณีผู�เข�าฝ�กอบรมเดินทางไปฝ�กอบรมต�างประเทศ โดยได�รับ
ความช�วยเหลือ ให�เบิกค�าใช�จ�ายสมทบ ไม�เกินวงเงินที่ได�รับ
ความช�วยเหลือ ดังนี้
ค�าเครื่องบิน

ได�รับไป – กลับ : งดเบกิ (แม�จะได�รับต่ํากว�าสิทธิ)ได�รับไป – กลับ : งดเบกิ (แม�จะได�รับต่ํากว�าสิทธิ)

ได�รับเที่ยวเดียว : เบิกอีกหนึ่งเที่ยวชั้นเดียวกัน แต�ไม�สูงกว�าสิทธิ

ค�าที่พัก
จัดให� : งดเบกิ
������ต่ํากว�าสิทธิ:เบกิเพิ่มส�วนที่ขาดตามที่จ�ายจริง / ไม�เกินสิทธิ
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ค�าเบี้ยเลี้ยง
ได�รับต่ํากว�าสิทธิ : เบิกสมทบได�ไม�เกินสิทธิแต�มี

กรณีผู�เข�าฝ�กอบรมเดินทางไปฝ�กอบรมต�างประเทศ  
โดยได�รับความช�วยเหลือ ให�เบิกค�าใช�จ�ายสมทบ                
ไม�เกินวงเงินที่ได�รับความช�วยเหลือ ดังนี้ (ต�อ)

ได�รับต่ํากว�าสิทธิ : เบิกสมทบได�ไม�เกินสิทธิแต�มี
การจัดอาหารระหว�างฝ�กอบรมหักเบี้ยเลี้ยงเหมือน          
ในประเทศ (1 ใน 3 ของอตัราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง)

ค�าเครื่องแต�งตัว
ต่ํากว�าสิทธิ : เบิกเพิ่มส�วนที่ขาด / ไม�เกินสิทธิ 39



กรณีจ�างจัดฝ�กอบรม

� หลักเกณฑ; / อัตรา ตามที่ระเบียบกําหนด
� วิธีการจัดจ�าง ตามระเบียบพัสดุ
� ใช�ใบเสร็จรับเงินผู�รบัจ�าง เปKนหลักฐานการเบิกจ�า�� ใช�ใบเสร็จรับเงินผู�รบัจ�าง เปKนหลักฐานการเบิกจ�า�
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การเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม           
การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ 
นอกเหนือจากที่กําหนดไว�หรือกําหนดไว�แล�ว     
ไม�สามารถปฏิบัติได�ให�หัวหน�าส�วนราชการ        ไม�สามารถปฏิบัติได�ให�หัวหน�าส�วนราชการ        
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
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  ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน

จัดงานตามแผนงาน/โครงการตามภารกิจปกติ/   
ตามนโยบายของทางราชการให�หัวหน�าส�วนราชการ
พิจารณาอนุมัติการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน 
ได�เท�าที่จ�ายจริงตามความจําเปKนเหมาะสม ประหยัด 
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  ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน

กรณีจัดอาหาร ที่พกั ยานพาหนะให�แก� ประธานในพิธี 
แขกผู�มีเกียรติ ผู�ติดตาม เจ�าหน�าที่ / ผู�เข�าร�วมงานให�
ใช�หลักเกณฑ;/อัตรา ตามข�อ 15 /16 /17 มาใช�บังคับ

♥ กรณีส�วนราชการที่จัดงานไม�จัดอาหาร ที่พัก 
ยานพาหนะให�แก� ประธาน/แขกผู�มีเกียรติ/ผู�ติดตาม 
เจ�าหน�าที่หรือผู�ร�วมงาน ให�นําข�อ 18 มาใช�บังคับ

ใช�หลักเกณฑ;/อัตรา ตามข�อ 15 /16 /17 มาใช�บังคับ



กรณีจ�างจัดงาน

ส�วนราชการจ�างจัดงานไม�ว�าทั้งหมด/บางส�วน
ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และอัตรา                
ตามระเบียบฯ
วิธีการจัดจ�างทําตามระเบียบพัสดุ
ใช�ใบเสรจ็รับเงินของผู�รับจ�างเปKนหลักฐานการจ�า�



ค�าใช�จ�ายในการประชุมระหว�างประเทศ
 �การประชุมระหว�างประเทศ” : การประชุม สัมมนา
ระหว�างประเทศที่ส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ 
รัฐบาลต�างประเทศหรือองค;การระหว�างประเทศจัด หรือรัฐบาลต�างประเทศหรือองค;การระหว�างประเทศจัด หรือ
จัดร�วมกันในประเทศไทยโดยมีผู�แทนจากสองประเทศ  
ขึ้นไปเข�าร�วมประชุมหรือสัมมนา
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� เจ�าหน�าที่ ” : บุคลากรของรัฐที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติงานรวมถึงบุคคลอื่นที่ได�รับแต�งตั้งให�ปฏิบัติงานและ
เจ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัย

 “เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ”: บุคคลซึ่งมิได�เปKน
บุคลากรของรัฐและได�รับแต�งตั้งจากหัวหน�าส�วนราชการบุคลากรของรัฐและได�รับแต�งตั้งจากหัวหน�าส�วนราชการ
ผู�จัดการประชุมระหว�างประเทศให�ปฏิบัติงาน เช�น พนักงาน
พิมพ;ดีด พนักงานบันทึกข�อมูล พนักงานแปล ล�าม และผู�จด
บันทึกสรุปประเด็นในการประชุมระหว�างประเทศ เปKนต�น
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�ผู�แทน” : ผู�แทนประเทศไทย และที่ปรึกษาของผู�แทน
ดังกล�าว ซึ่งได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือได�รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีเจ�าสังกัด ประธานรัฐสภา หัวหน�าส�วน
ราชการเจ�าของงบประมาณหรือผู� ที่ได�รับมอบหมายตาม
กฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการของข�าราชการแต�ละกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการของข�าราชการแต�ละ
ประเภท แล�วแต�กรณี
“ผู�เข�าร�วมประชุม” : ผู�แทน และ ผู�แทนของต�างประเทศ                
ที่เข�าร�วมการประชุมระหว�างประเทศ
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บุคคลที่จะเบิกจ�ายค�าใช�จ�าย 
(1) ประธานในพิธีเปMด-ปMดการประชุม แขกผู�มีเกียรติ 

และผู�ติดตาม 
(2) เจ�าหน�าที่
(3) เจ�าหน�าที่ปฏิบตัิงานลักษณะพิเศษ
(4) วิทยากร
(5) ผู�เข�าร�วมประชุม
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ค�าใช�จ�ายก�อน ระหว�าง และหลังการจัดประชุมระหว�าง
ประเทศ เบิกได�เท�าที่จ�ายจริงตามความจําเปKน เหมาะสม                
และประหยัด 

ค�าใช�จ�ายของส�วนราชการผู�จัด

และประหยัด 
ยกเว�น  ค�าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลเจ�าหน�าที่ อาหาร
ค�าเช�าที่พัก ค�าพาหนะ เบิกตามที่ระเบียบกําหนด
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� ผู�เข�าร�วมประชุมเปKนบุคคลระดับรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาขึ้นไป
ให�เบิกได�เท�าที่จ�ายจริง อยู�ในดุลยพินิจของหัวหน�าส�วนราชการเจ�าของ
งบประมาณ
� ผู�เข�าร�วมประชุมเปKนบุคคลอื่นให�เบิกได�เท�าที่จ�ายจริงไม�เกินอัตรา ดังนี้

ค�าอาหาร ค�าทีพ่กั ค�าพาหนะ

 ผู�เข�าร�วมประชุมเปKนบุคคลอื่นให�เบิกได�เท�าที่จ�ายจริงไม�เกินอัตรา ดังนี้
- ค�าอาหารและเครื่องดื่ม จัดครบทุกมื้อ    1,200 บาท/คน/วัน

 จัดไม�ครบทุกมื้อ   800 บาท/คน/วัน
- ค�าเช�าที่พักไม�เกนิคนละ                     2,000 บาท/วัน
- ค�าพาหนะเบิกได�เท�าที่จ�ายจริง ตามความจําเปKนและเหมาะสม

อยู�ในดุลยพินิจของหัวหน�าส�วนราชการเจ�าของงบประมาณ
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บรรยาย ไม�เกิน 1 คน
อภิปราย / สัมมนาเปKนคณะ ไม�เกิน 5 คน
แบ�งกลุ�ม - ฝ�กภาคปฏิบัติ

- อภิปราย

@ หลักเกณฑ;การจ�ายค�าสมนาคณุวิทยากร@

- อภิปราย
- ทํากิจกรรม

วิทยากรเกินที่กําหนดให�เฉลี่ยจ�าย

ไม�เกินกลุ�มละ 2 คน
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อัตราค�าสมนาคุณวิทยากร             
ในการประชุมระหว�างประเทศ
เบิกจ�ายตามความจําเปKน เหมาะสม   
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เบิกจ�ายตามความจําเปKน เหมาะสม   
อยู�ในดุลพินจิของหัวหน�าส�วนราชการ
เจ�าของงบประมาณ



ค�าตอบแทนเจ�าหน�าที่ค�าตอบแทนเจ�าหน�าที่
เจ�าหน�าที่ : ได�รับเงินรางวัลเฉพาะวันที่มาปฏิบตัิงานคนละไม�
เกิน 200 บาทต�อวัน
เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ : เบิกจ�ายค�าตอบแทนเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ : เบิกจ�ายค�าตอบแทน
เฉพาะวันที่ปฏิบัตงิานตามหลักเกณฑ;และอัตราที่หัวหน�าส�วน
ราชการเจ�าของงบประมาณกําหนด 
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ค�าใช�จ�ายของผู�เข�าร�วมประชุมระหว�างประเทศค�าใช�จ�ายของผู�เข�าร�วมประชุมระหว�างประเทศ

ค�าลงทะเบียน / ค�าธรรมเนียม ให�เบิกได�เท�าที่จ�ายจริงตามที่
ผู�จัดการประชุมเรียกเก็บ
กรณีค�าลงทะเบยีน / ค�าธรรมเนียม รวมค�าอาหาร ค�าเช�าที่พกั กรณีค�าลงทะเบยีน / ค�าธรรมเนียม รวมค�าอาหาร ค�าเช�าที่พกั 
หรือค�าพาหนะไว�ทั้งหมด หรือผู�จัดการประชุมออกค�าใช�จ�าย
เปKนค�าอาหาร ที่พัก หรือพาหนะให�แก�ผู�เข�าร�วมประชุม
ทั้งหมด ให�งดเบกิ
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���� กรณีค�าลงทะเบยีนไม�รวมค�าอาหาร ที่พัก หรือพาหนะหรือ
ผู�จัดการประชุมไม�ออกค�าอาหาร ที่พัก หรือพาหนะหรือออกให�
บางส�วน ให�เบิกส�วนที่ขาด (ไม�ออกให�) ดังนี้

- ค�าอาหารเครื่องดื่ม ไม�จัดให� 3 มื้อไม�เกิน 1,200 บาท/วัน/คน 
     ไม�จัดให�บางมื้อไม�เกิน  800 บาท/วัน/คน

- ค�าเช�าที่พัก                            ไม�เกิน 2,000 บาท/วัน/คน- ค�าเช�าที่พัก                            ไม�เกิน 2,000 บาท/วัน/คน
- ค�าพาหนะ ให�เบิกได�ตามที่จ�ายจริงโดยอยู�ในดุลยพินิจ     

ของหัวหน�าส�วนราชการเจ�าของงบประมาณ
เว�นแต� การประชุมที่ผู�เข�าร�วมประชุมเปKนระดับรัฐมนตรี                    
หรือสมาชิกรัฐสภาขึ้นไป เบกิค�าใช�จ�ายดังกล�าวได�เท�าที่จ�ายจริง      
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กรณีส�วนราชการผู�จัดการประชุมระหว�างประเทศกรณีส�วนราชการผู�จัดการประชุมระหว�างประเทศ
ได�รับความช�วยเหลือในการจัดประชุมระหว�างได�รับความช�วยเหลือในการจัดประชุมระหว�าง
ประเทศจากหน�วยงานภายในหรือต�างประเทศประเทศจากหน�วยงานภายในหรือต�างประเทศ                    
ให�เบิกค�าใช�จ�ายสมทบได�เฉพาะส�วนที่ขาด              ให�เบิกค�าใช�จ�ายสมทบได�เฉพาะส�วนที่ขาด              
ตามระเบียบฯ
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การจ�างจัดการประชมุระหว�างประเทศการจ�างจัดการประชมุระหว�างประเทศ
ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และอัตราตามระเบียบฯ

วิธีการจัดจ�างทําตามระเบียบพัสดุ 

ใช�ใบเสรจ็รับเงินของผู�รับจ�างเปKนหลักฐานการจ�าย
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ผุสดพีร อยู�ยงสินธุ; 
นักวิชาการคลังชํานาญการ

สถานที่ทํางาน  : กลุ�มงานกฎหมายและระเบียบด�านค�าใช�จ�ายในการบริหาร    
สํานักกฎหมาย   กรมบญัชีกลางสํานักกฎหมาย   กรมบญัชีกลาง

โทรศพัท; : 0-2127-7261-2
0-2127-7000 # 4851/4442/4438/6520

Email : pusadeyu@cgd.go.th
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ระเบียบที่มีผลใช�บังคับ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ


ฝ�กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ


ฝ�กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ (ฉบบัที่ 2) ฝ�กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2552


3. ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ (ฉบบัที่ 3)              
พ.ศ. 2555
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มติคณะรัฐมนตรี/หนังสือสั่งการ
1. มาตรการประหยัดในการเบกิค�าใช�จ�าย (ว. 205)           


มติคณะรัฐมนตรี
2. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค�าจ�าง       


ขั้นต่ํา (ว. 24) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ; 2556 (มติขั้นต่ํา (ว. 24) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ; 2556 (มติ
คณะรัฐมนตรี)


3. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค�าจ�างขั้น
ต่ําป< 2556 (ว. 5) ลงวันที่ 14 มกราคม 2556  (ส. 
กระทรวงการคลัง)
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ค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม
“ การฝ�กอบรม”: อบรม  ประชุม / สัมมนา  (วิชาการ/เชิง
ปฏิบัติการ บรรยายพิเศษ  ฝ�กศึกษา ฝ�กงาน  ดูงาน หรือ
เรียกชื่ออย�างอื่นทั้งในประเทศ ต�างประเทศ มีโครงการ/ 
หลักสูตร ช�วงเวลาชัดที่แน�นอนเพื่อพัฒนาบุคคล/เพิ่มหลักสูตร ช�วงเวลาชัดที่แน�นอนเพื่อพัฒนาบุคคล/เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม�มีการรับปริญญา/ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ


*  ไม�ใช�หลักสูตรการเรยีนการสอน การศกึษาต�อ การประชุมหารือ 
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ คณะทํางาน
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 � บุคลากรของรัฐ” : ข�าราชการทุกประเภท รวมทั้ง
พนักงาน ลูกจ�างของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอื่นของรัฐ
“ เจ�าหน�าที่” บุคลากรของรัฐที่ได�รบัมอบหมายให�
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“ เจ�าหน�าที่” บุคลากรของรัฐที่ได�รบัมอบหมายให�
ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ และให�หมายความรวมถึง
บุคคลอื่นที่ได�รับแต�งตั้งให�ปฏิบัติงานและเจ�าหน�าที่
รักษาความปลอดภัย
 







� เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ” บุคคลซึ่งมิได�
เปKนบุคลากรของรฐัและได�รับแต�งตั้งให�ปฏิบัติงานใน
การประชุมระหว�างประเทศ เช�น พนักงานแปล ล�าม
“การดูงาน” :การเพิ่มพูนความรู�ด�วยการ สังเกตการณ;
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“การดูงาน” :การเพิ่มพูนความรู�ด�วยการ สังเกตการณ;
ซึ่งกําหนดไว�ในโครงการ หรือหลักสตูรการฝ�กอบรม 
หรือกําหนดไว�ในแผน การจัดประชุมระหว�างประเทศ 
ให�มีการดูงาน ก�อน ระหว�าง หรอืหลังการฝ�กอบรม 
หรือการประชุมระหว�างประเทศ







  


การฝ�กอบรมแบ�งเปKน 3 ประเภท
การฝ�กอบรม ประเภท ก ผู�เข�าอบรมเกินกึ่งหนึ่ง เปKนบุคลากรของรัฐซึ่งเปKน
ข�าราชการตําแหน�งประเภท  (ระดบัสูง)
ทั่วไป     : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ :  สูง
บริหาร           : ต�น, สูงบริหาร           : ต�น, สูง
การฝ�กอบรม ประเภท ข ผู�เข�าอบรมเกินกึ่งหนึ่ง เปKนบุคลากรของรัฐซึ่งเปKน
ข�าราชการตําแหน�งประเภท (ต�น/กลาง)
ทั่วไป     : ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ต�น
บุคคลภายนอก : ผู�เข�าอบรมเกินกึง่หนึ่งมิใช�บุคลากรของรัฐ
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 ค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมแบ�งเปKน 2 ส�วน


1. ค�าใช�จ�ายของส�วนราชการที่จดัการฝ�กอบรม
2. ค�าใช�จ�ายของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม  2. ค�าใช�จ�ายของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม  
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โครงการ / หลักสูตร การฝ�กอบรมที่ส�วนราชการจัด /
จัดร�วมกับหน�วยงานอื่น ต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�า


ค�าใช�จ�ายของส�วนราชการที่จดัการฝ�กอบรม
ส�วนที่ 1


จัดร�วมกับหน�วยงานอื่น ต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�า
ส�วนราชการเพื่อเบิกค�าใช�จ�าย


การจัดการฝ�กอบรมเบิกค�าใช�จ�ายได� รวม 15 รายการ
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ค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม


 ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการใช�และการตกแต�งสถานที่ฝ�กอบรม
 ค�าใช�จ�ายในพิธีเปMด-ปMด การฝ�กอบรม  
 ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ; / ค�าประกาศนียบัตร  
 ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ;เอกสารและสิ่งพิมพ;
 ค�าหนังสือ / ค�าใช�จ�ายในการติดต�อสือ่สาร
 ค�าเช�าอุปกรณ;  / ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม
 (เบิกเท�าที่จ�ายจริงตามความจําเปKน เหมาะสม ประหยัด)
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 ค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม(ต�อ)
 ค�ากระเปOา / สิ่งที่ใช�บรรจุเอกสาร ไม�เกินใบละ 300 บาท
ค�าของสมนาคุณในการดูงาน แห�งละไม�เกิน 1,500 บาท
 ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าสมนาคุณวิทยากร
ค�าอาหาร  /  ค�าเช�าที่พัก  /  ค�ายานพาหนะ
(เบิกจ�ายตามหลักเกณฑ;และอัตราที่กําหนด)
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ค�าใช�จ�ายในการจัดฝ�กอบรม(ต�อ) 
ค�าใช�จ�ายที่ไม�ต�องดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
1. ค�าอาหาร
2. ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม


12


2. ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม
3. ค�าเช�าที่พัก
หลักฐานการจ�าย
ใบเสร็จรบัเงิน/ใบรับรองการจ�ายเงิน/ใบสําคัญรับเงิน
.
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1. ประธานในพิธีเปMด-ปMด แขกผู�มีเกียรติ 
     และผู�ติดตาม
2.  เจ�าหน�าที่
3.  วิทยากร


�������	
���ก
���������
���                     
��ก����ก����


3.  วิทยากร
4.  ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
5.  ผู�สังเกตการณ;


ค�าใช�จ�ายทั้งหมดส�วนราชการผู�จัดเปKนผู�เบิกจ�าย หากจะเบิกจ�ายจาก
ต�นสังกัด ส�วนราชการที่จัดฝ�กอบรมร�องขอ และส�วนราชการต�นสังกัด
ตกลงยินยอม  
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หลักเกณฑ;การจ�าย
บรรยาย                           ไม�เกิน 1 คน
อภิปราย / สัมมนาเปKนคณะ      ไม�เกิน 5 คน


ค�าสมนาคุณวิทยากร


อภิปราย / สัมมนาเปKนคณะ      ไม�เกิน 5 คน
แบ�งกลุ�ม - ฝ�กภาคปฏิบัติ


- อภิปราย
- ทํากิจกรรม


วิทยากรเกินที่กําหนดให�เฉลี่ยจ�าย


����ก��ก	
��	� 2 �


14







การนับเวลาบรรยาย
� นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝ�กอบรม
� ไม�ต�องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว�าง
� แต�ละชั่วโมงการฝ�กอบรมต�องไม�น�อยกว�า 50 นาที� แต�ละชั่วโมงการฝ�กอบรมต�องไม�น�อยกว�า 50 นาที
� ชั่ วโมงการอบรมไม�ถึ ง 50 นาที  แต� ไม�น� อยกว� า              


25 นาที ให�เบิกค�าสมนาคุณวิทยากรได�กึ่งหนึ่ง
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 (ก)วิทยากรที่เปKนบุคลากรของรัฐ
 การฝ�กอบรมประเภท ก ไม�เกินชั่วโมงละ 800 บาท
 ก����ก���������� � 


 ก����ก��������������ก 
 


 ไม�เกินชั่วโมงละ 600 บาท 


อัตราค�าสมนาคุณวิทยากรอัตราค�าสมนาคุณวิทยากร


 ก����ก��������������ก  ไม�เกินชั่วโมงละ 600 บาท 


 (ข)วิทยากรที่มิใช�บุคลากรของรัฐ
 ก����ก��������� ก ไม�เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท
 ก����ก���������   


   ก����ก��������������ก  ไม�เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 
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อัตราค�าสมนาคุณวิทยากร 
 จะจ�ายสูงกว�านี้ ต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส�วนราชการ


เจ�าของงบประมาณก�อน
 วิทยากรที่เปKนบุคลากรของรัฐไม�ว�าจะสังกัดส�วนราชการ วิทยากรที่เปKนบุคลากรของรัฐไม�ว�าจะสังกัดส�วนราชการ


เดียวกบัผู�จัดหรือไม�ก็ตาม ให�ได�รับค�าสมนาคุณวิทยาได�ไม�เกิน
อัตราที่กําหนด 


ใช�แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเปKนหลักฐานการ
จ�าย (เอกสารหมายเลข 1)
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@ อยู�ในดุลพนิิจจะจัดให�ก�อน / ระหว�าง / 
หลัง การฝ�กอบรม


ค�าอาหาร 


@ เบิกเท�าทีจ่�ายจริง ไม�เกินอัตราทีก่ําหนด
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ค�าอาหาร 
 อัตราค�าอาหาร               


ประเภทการฝ�กอบรม
สถานทีร่าชการ ฯ 


ต�างประเทศ
ในประเทศในประเทศ


ครบมื้อ ไม�ครบมื้อ


การฝ�กอบรมประเภท ก ไม�เกิน 850 ไม�เกิน 600 ไม�เกิน 2,500 


การฝ�กอบรมประเภท ข ไม�เกิน 600 ไม�เกิน 400 ไม�เกิน 2,500


การฝ�กอบรมบคุคลภายนอก ไม�เกิน 500 ไม�เกิน 300 ไม�เกิน 2,500


.
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ประเภทการฝ�กอบรม
สถานทีเ่อกชน


ต�างประเทศในประเทศ


ครบมื้อ ไม�ครบมื้อ


ค�าอาหาร 


ก����ก��������� ก ไม�เกิน 1,200 ไม�เกิน 850 ไม�เกิน 2,500 


การฝ�กอบรมประเภท ข  ไม�เกิน 950 ไม�เกิน 700 ไม�เกิน 2,500


การฝ�กอบรม
บคุคลภายนอก ไม�เกิน 800 ไม�เกิน 600 ไม�เกิน 2,500
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ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม
เบิกจ�ายโดยใช�ดุลพินิจได�เท�าที่จ�ายจริง ตามความจําเปKน 
เหมาะสม และประหยัด  เพื่อประโยชน;ของทางราชการ
(มติ ค.ร.ม.จัดที่สถานที่ราชการเบิกได�ไม�เกิน35 บาท 
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(มติ ค.ร.ม.จัดที่สถานที่ราชการเบิกได�ไม�เกิน35 บาท 
สถานที่เอกชนไม�เกิน 50 บาท)







ค�าเช�าที่พัก 
-


การฝ�กอบรมประเภท ข และการฝ�กอบรมบุคคลภายนอก
    ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม / ผู�สังเกตการณ; / เจ�าหน�าที่


ให�พัก 2 คนต�อห�อง (ระดับ 8 ลงมา)ให�พัก 2 คนต�อห�อง (ระดับ 8 ลงมา)


-    เว�นแต�  เปKนกรณีไม�เหมาะสม / มีเหตุจําเปKนไม�อาจพักรวม
กับผู�อืน่ได� จัดให�พักห�องพักคนเดียวได�
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การฝ�กอบรมประเภท ก (ระดับ 9 ขึ้นไป)
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม / ผู�สังเกตการณ; / เจ�าหน�าที่                           
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษประเภทวิชาการ ระดับ


ค�าเช�าที่พัก (ต�อ)


ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษประเภทวิชาการ ระดับ
วิชาการ , ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภท
อํานวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต�น ระดับสูง


ให�พัก 2 คนต�อห�องก็ได� หรือจัดให�พักห�องพักคนเดียวก็ได�
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การจัดที่พักสําหรบัประธานในพิธีเปMดหรือปMด / แขก
ผู�มีเกียรติและผู�ติดตาม / วิทยากร ให�พักห�องพักคนเดียว
หรือพักห�องพักคู�ก็ได� และเบิกจ�ายได�เท�าที่จ�ายจริง               


ค�าเช�าที่พัก (ต�อ)


หรือพักห�องพักคู�ก็ได� และเบิกจ�ายได�เท�าที่จ�ายจริง               
แต�ไม�เกินอัตราค�าเช�าที่พักตามบัญชีหมายเลข 2 / 3 
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ประเภทการฝ�กอบรม ค�าเช�าห�องพกัคนเดียว ค�าเช�าห�องพกัคู�


1.การฝ�กอบรมประเภท ก ไม�เกิน ๒,4๐๐ ไม�เกิน ๑,3๐๐


อัตราค�าเช�าที่พักในการฝ�กอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)


2.การฝ�กอบรมประเภท ข
 
3. การฝ�กอบรม
บุคคลภายนอก


ไม�เกิน ๑,45๐


ไม�เกิน 1,200


ไม�เกิน 90๐


ไม�เกิน 750
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ค�ายานพาหนะ 
® ใช�ยานพาหนะของส�วนราชการผู�จัด ยืมจากส�วนราชการอื่น / หน�วยงานอื่น 


เบิกค�าน้ํามันเท�าที่จ�ายจรงิ
® ใช�ยานพาหนะประจําทาง/เช�าเหมายานพาหนะ เบิกได�เท�าที่จ�ายจริง ตาม


ความจําเปKน และประหยัด ให�จดัยานพาหนะ ตามประเภทการฝ�กอบรม ดังนี้
    ประเภท ก  จัดตามสทิธิข�าราชการ ประเภทบริหารระดบัสงู(ระดับ 10 เดิม)    ประเภท ก  จัดตามสทิธิข�าราชการ ประเภทบริหารระดบัสงู(ระดับ 10 เดิม)


ยกเว�น เครื่องบินใช�ชั้นธุรกิจ แต�ถ�าเดินทางไม�ได�ให�ใช�ชั้นหนึ่ง
    ประเภท ข  จัดตามสทิธิข�าราชการ ประเภททัว่ไประดบัชํานาญงาน
    บุคคลภายนอก จัดตามสิทธิข�าราชการ ประเภททัว่ไประดับปฏิบัติงาน
    กรณีเช�าเหมายานพาหนะต�องดําเนินการตามระเบียบพสัดุด�วย
® ค�าพาหนะรับจ�าง ไป – กลับ ให�วทิยากรแทนการจัดรถรับส�งวิทยากร ใช�


ใบสําคัญรบัเงินสําหรับวทิยากรเปKนหลักฐานการจ�าย (เอกสารหมายเลข 1)26







การเบกิจ�ายค�าพาหนะ ไป – กลับ แต�ละวนั


ที่อยู�
ที่พัก


สถานที่จัด
ฝ�กอบรมที่พัก


ที่ทํางาน
ฝ�กอบรม


ให�อยู�ในดุลยพินิจของหัวหน�าส�วนราชการที่จดั / ต�นสังกัด
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กรณีส�วนราชการผู�จัดฝ�กอบรมไม�จัดอาหาร / ที่พัก /ยานพาหนะ
ทั้งหมดหรือจัดให�บางส�วน


ให�ส�วนราชการผู�จัดเบกิจ�ายค�าใช�จ�าย ให�แก�
* ประธานในพิธีเปMด/ปMด แขกผู�มีเกียรติ และผู�ติดตาม


เจ�าหน�าที่/ วิทยากร/ ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม/ ผู�สังเกตการณ;
สําหรับผู�เข�ารับการฝ�กอบรมและผู�สังเกตการณ; ถ�าเปKนบคุลากร
ของรัฐให�เบกิจ�ายจากต�นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ;และวิธีการ             
สําหรับผู�เข�ารับการฝ�กอบรมและผู�สังเกตการณ; ถ�าเปKนบคุลากร
ของรัฐให�เบกิจ�ายจากต�นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ;และวิธีการ             
ในพระราชกฤษฎกีาค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ


ยกเว�น  ค�าเช�าที่พัก ให�เบกิจ�ายตามหลักเกณฑ;และอัตราตามระเบยีบ 
ค�าเบี้ยเลี้ยง ผู�จัดเลี้ยงอาหารบางมื้อให�หกัเบีย้เลี้ยงมื้อละ 1 ใน 3
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การจัดฝ�กอบรมบุคคลภายนอก และส�วนราชการที่จัด 
        ไม�จัดอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะ


ให�จ�ายเงินให�แก�ผู�เข�าฝ�กอบรมที่มใิช�บคุลากรของรัฐ ดังนี้
* ค�าเบี้ยเลี้ยง


- ไม�จัดอาหารทั้ง 3 มื้อจ�ายไม�เกิน 240 บาท / วัน/ คน
- จัดอาหารให�    2 มื้อจ�ายไม�เกิน   80 บาท / วัน / คน- จัดอาหารให�    2 มื้อจ�ายไม�เกิน   80 บาท / วัน / คน
- จัดอาหารให�    1 มื้อจ�ายไม�เกิน  160 บาท / วัน / คน


* ค�าเช�าที่พัก  เหมาจ�ายไม�เกิน         500 บาท / วัน /คน
* ค�าพาหนะ จ�ายจริงได�ตามสิทธิประเภททั่วไประดับปฏบิัติงาน


 ใช�แบบใบสําคัญรบัเงินการฝ�กอบรมบคุคลภายนอกเปKนหลักฐาน               
การจ�าย (เอกสารหมายเลข 2)
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การคํานวณเบี้ยเลี้ยง
กรณีการฝ�กอบรมมีการจัดอาหาร


ให�นบัเวลาตั้งแต�ออกจากที่อยู� / ที่ทํางาน จนกลับถึง
ที่อยู� / ที่ทํางานที่อยู� / ที่ทํางาน
24 ชั่วโมงคิดเปKน 1 วัน หรือเกินกว�า 12 ชั่วโมง                    


คิดเปKน 1 วัน 
ให�หักค�าเบี้ยเลี้ยงที่คํานวณได�มื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ�าย
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ตัวอย�างคํานวณ
เบี้ยเลี้ยงระหว�างฝ�กอบรมมีการจัดอาหาร
หลักสูตรอบรม 2 วัน จัดอาหารกลางวันให�มีการพักแรม
ออกจากบ�าน (วันที่ 1) 05.00 น. กลับถึงบ�าน (วันที่ 2) 
22.00 น. รวมเวลา 41 ชม.  ได�รับเบี้ยเลี้ยง 2 วัน


.


เวลา / 
วันที่


1 2


05.00 น.


22.00 น. 31







����โครงการ/หลักสูตรการฝ�กอบรมได�รับความ
ช�วยเหลือค�าใช�จ�ายทั้งหมด ให�งดเบิกค�าใช�จ�าย         
ได�รับความช�วยเหลือค�าใช�จ�ายบางส�วน เบิกจ�ายสมทบได�


การจัดฝ�กอบรมในต�างประเทศ


ได�รับความช�วยเหลือค�าใช�จ�ายบางส�วน เบิกจ�ายสมทบได�
ตามหลักเกณฑ;และอัตราที่กําหนดไว�ในระเบียบ
���� ส�วนราชการที่จัดการฝ�กอบรมจะจ�างจัดฝ�กอบรม     


ไม�ว�าทั้งหมด/บางส�วน ให�ดําเนินการตามหลกัเกณฑ;และ
อัตราค�าใช�จ�ายตามระเบียบ ����
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การจัดฝ�กอบรมในต�างประเทศ(ต�อ)
ค�าเครื่องแต�งตัวเบิกได�เฉพาะผู�เข�ารับการฝ�กอบรมที่เปKนบคุลากร
ของรัฐ / เจ�าหน�าที่ 


ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ประเภทวิชาการ ระดับปฏบิัตกิาร  
เหมาจ�าย 7,500 บาท                                                                                                                              
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เหมาจ�าย 7,500 บาท                                                                                                                              
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน/อาวุโส/ทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพเิศษ/เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ           
ประเภทอํานวยการระดับต�น/สูง ประเภทบรหิารระดับต�น/สูงไป         
เหมาจ�าย 9,000 บาท







ส�วนที่ 2
ค�าใช�จ�ายของผู�เข�ารบัการฝ�กอบรม
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ค�าใช�จ�ายของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
♥ การส�งบุคลากรเข�ารับการฝ�กอบรมให�ส�วนราชการต�นสังกัด


อนุมัติเฉพาะผู�ปฏิบตัิหน�าที่เกีย่วข�องหรือเปKนประโยชน;ต�อ
ส�วนราชการนั้น ตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยคํานึงถงึ            ส�วนราชการนั้น ตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยคํานึงถงึ            
ความจําเปKน และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ♥
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♥ ค�าลงทะเบียน / ค�าธรรมเนียม เบิกเท�าที่จ�ายจริง ตามที่             
ส�วนราชการหน�วยงานจัดฝ�กอบรมเรียกเก็บ
♥ ถ�าค�าลงทะเบยีนรวมค�าอาหาร ที่พัก พาหนะในการฝ�กอบรม
     ไว�หมดแล�ว หรือผู�จัดออกให�ทัง้หมด  ต�องงดเบิก 


ค�าใช�จ�ายของผู�เข�ารบัการฝ�กอบรม (ต�อ)


     ไว�หมดแล�ว หรือผู�จัดออกให�ทัง้หมด  ต�องงดเบิก 
 ♥ ถ�าค�าลงทะเบียนไม�รวมค�าอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ หรือ           


ผู�จัดไม�ออกค�าใช�จ�าย ให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมเบิกในส�วนที่
ไม�ได�ออกให�ตามหลักเกณฑ;และอัตราตามระเบียบ
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โครงการหรือหลักสูตรการฝ�กอบรมต�างประเทศ
กรณีที่บุคลากรของรัฐได�รับอนุมัติให�เดินทางไปฝ�กอบรม


ในต�างประเทศโดยได�รับความช�วยเหลือค�าใช�จ�ายทั้งหมด               
ให�งดเบิกค�าใช�จ�าย หากได�รับความช�วยเหลือบางส�วนให�เบิก
ค�าใช�จ�ายสมทบได�ตามพระราชกฤษฎีกาค�าใช�จ�ายในการเดินทางค�าใช�จ�ายสมทบได�ตามพระราชกฤษฎีกาค�าใช�จ�ายในการเดินทาง
แต�ต�องไม�เกินวงเงินที่ได�รับความช�วยเหลือภายใต�เงื่อนไข
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กรณีผู�เข�าฝ�กอบรมเดินทางไปฝ�กอบรมต�างประเทศ โดยได�รับ
ความช�วยเหลือ ให�เบิกค�าใช�จ�ายสมทบ ไม�เกินวงเงินที่ได�รับ
ความช�วยเหลือ ดังนี้
ค�าเครื่องบิน


ได�รับไป – กลับ : งดเบกิ (แม�จะได�รับต่ํากว�าสิทธิ)ได�รับไป – กลับ : งดเบกิ (แม�จะได�รับต่ํากว�าสิทธิ)


ได�รับเที่ยวเดียว : เบิกอีกหนึ่งเที่ยวชั้นเดียวกัน แต�ไม�สูงกว�าสิทธิ


ค�าที่พัก
จัดให� : งดเบกิ
������ต่ํากว�าสิทธิ:เบกิเพิ่มส�วนที่ขาดตามที่จ�ายจริง / ไม�เกินสิทธิ
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ค�าเบี้ยเลี้ยง
ได�รับต่ํากว�าสิทธิ : เบิกสมทบได�ไม�เกินสิทธิแต�มี


กรณีผู�เข�าฝ�กอบรมเดินทางไปฝ�กอบรมต�างประเทศ  
โดยได�รับความช�วยเหลือ ให�เบิกค�าใช�จ�ายสมทบ                
ไม�เกินวงเงินที่ได�รับความช�วยเหลือ ดังนี้ (ต�อ)


ได�รับต่ํากว�าสิทธิ : เบิกสมทบได�ไม�เกินสิทธิแต�มี
การจัดอาหารระหว�างฝ�กอบรมหักเบี้ยเลี้ยงเหมือน          
ในประเทศ (1 ใน 3 ของอตัราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง)


ค�าเครื่องแต�งตัว
ต่ํากว�าสิทธิ : เบิกเพิ่มส�วนที่ขาด / ไม�เกินสิทธิ 39







กรณีจ�างจัดฝ�กอบรม


� หลักเกณฑ; / อัตรา ตามที่ระเบียบกําหนด
� วิธีการจัดจ�าง ตามระเบียบพัสดุ
� ใช�ใบเสร็จรับเงินผู�รบัจ�าง เปKนหลักฐานการเบิกจ�า�� ใช�ใบเสร็จรับเงินผู�รบัจ�าง เปKนหลักฐานการเบิกจ�า�
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การเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม           
การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ 
นอกเหนือจากที่กําหนดไว�หรือกําหนดไว�แล�ว     
ไม�สามารถปฏิบัติได�ให�หัวหน�าส�วนราชการ        ไม�สามารถปฏิบัติได�ให�หัวหน�าส�วนราชการ        
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
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  ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน


จัดงานตามแผนงาน/โครงการตามภารกิจปกติ/   
ตามนโยบายของทางราชการให�หัวหน�าส�วนราชการ
พิจารณาอนุมัติการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน 
ได�เท�าที่จ�ายจริงตามความจําเปKนเหมาะสม ประหยัด 
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  ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน


กรณีจัดอาหาร ที่พกั ยานพาหนะให�แก� ประธานในพิธี 
แขกผู�มีเกียรติ ผู�ติดตาม เจ�าหน�าที่ / ผู�เข�าร�วมงานให�
ใช�หลักเกณฑ;/อัตรา ตามข�อ 15 /16 /17 มาใช�บังคับ


♥ กรณีส�วนราชการที่จัดงานไม�จัดอาหาร ที่พัก 
ยานพาหนะให�แก� ประธาน/แขกผู�มีเกียรติ/ผู�ติดตาม 
เจ�าหน�าที่หรือผู�ร�วมงาน ให�นําข�อ 18 มาใช�บังคับ


ใช�หลักเกณฑ;/อัตรา ตามข�อ 15 /16 /17 มาใช�บังคับ







กรณีจ�างจัดงาน


ส�วนราชการจ�างจัดงานไม�ว�าทั้งหมด/บางส�วน
ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และอัตรา                
ตามระเบียบฯ
วิธีการจัดจ�างทําตามระเบียบพัสดุ
ใช�ใบเสรจ็รับเงินของผู�รับจ�างเปKนหลักฐานการจ�า�







ค�าใช�จ�ายในการประชุมระหว�างประเทศ
 �การประชุมระหว�างประเทศ” : การประชุม สัมมนา
ระหว�างประเทศที่ส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ 
รัฐบาลต�างประเทศหรือองค;การระหว�างประเทศจัด หรือรัฐบาลต�างประเทศหรือองค;การระหว�างประเทศจัด หรือ
จัดร�วมกันในประเทศไทยโดยมีผู�แทนจากสองประเทศ  
ขึ้นไปเข�าร�วมประชุมหรือสัมมนา


45







� เจ�าหน�าที่ ” : บุคลากรของรัฐที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติงานรวมถึงบุคคลอื่นที่ได�รับแต�งตั้งให�ปฏิบัติงานและ
เจ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัย


 “เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ”: บุคคลซึ่งมิได�เปKน
บุคลากรของรัฐและได�รับแต�งตั้งจากหัวหน�าส�วนราชการบุคลากรของรัฐและได�รับแต�งตั้งจากหัวหน�าส�วนราชการ
ผู�จัดการประชุมระหว�างประเทศให�ปฏิบัติงาน เช�น พนักงาน
พิมพ;ดีด พนักงานบันทึกข�อมูล พนักงานแปล ล�าม และผู�จด
บันทึกสรุปประเด็นในการประชุมระหว�างประเทศ เปKนต�น
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�ผู�แทน” : ผู�แทนประเทศไทย และที่ปรึกษาของผู�แทน
ดังกล�าว ซึ่งได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือได�รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีเจ�าสังกัด ประธานรัฐสภา หัวหน�าส�วน
ราชการเจ�าของงบประมาณหรือผู� ที่ได�รับมอบหมายตาม
กฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการของข�าราชการแต�ละกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการของข�าราชการแต�ละ
ประเภท แล�วแต�กรณี
“ผู�เข�าร�วมประชุม” : ผู�แทน และ ผู�แทนของต�างประเทศ                
ที่เข�าร�วมการประชุมระหว�างประเทศ
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บุคคลที่จะเบิกจ�ายค�าใช�จ�าย 
(1) ประธานในพิธีเปMด-ปMดการประชุม แขกผู�มีเกียรติ 


และผู�ติดตาม 
(2) เจ�าหน�าที่
(3) เจ�าหน�าที่ปฏิบตัิงานลักษณะพิเศษ
(4) วิทยากร
(5) ผู�เข�าร�วมประชุม
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ค�าใช�จ�ายก�อน ระหว�าง และหลังการจัดประชุมระหว�าง
ประเทศ เบิกได�เท�าที่จ�ายจริงตามความจําเปKน เหมาะสม                
และประหยัด 


ค�าใช�จ�ายของส�วนราชการผู�จัด


และประหยัด 
ยกเว�น  ค�าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลเจ�าหน�าที่ อาหาร
ค�าเช�าที่พัก ค�าพาหนะ เบิกตามที่ระเบียบกําหนด
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� ผู�เข�าร�วมประชุมเปKนบุคคลระดับรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาขึ้นไป
ให�เบิกได�เท�าที่จ�ายจริง อยู�ในดุลยพินิจของหัวหน�าส�วนราชการเจ�าของ
งบประมาณ
� ผู�เข�าร�วมประชุมเปKนบุคคลอื่นให�เบิกได�เท�าที่จ�ายจริงไม�เกินอัตรา ดังนี้


ค�าอาหาร ค�าทีพ่กั ค�าพาหนะ


 ผู�เข�าร�วมประชุมเปKนบุคคลอื่นให�เบิกได�เท�าที่จ�ายจริงไม�เกินอัตรา ดังนี้
- ค�าอาหารและเครื่องดื่ม จัดครบทุกมื้อ    1,200 บาท/คน/วัน


 จัดไม�ครบทุกมื้อ   800 บาท/คน/วัน
- ค�าเช�าที่พักไม�เกนิคนละ                     2,000 บาท/วัน
- ค�าพาหนะเบิกได�เท�าที่จ�ายจริง ตามความจําเปKนและเหมาะสม


อยู�ในดุลยพินิจของหัวหน�าส�วนราชการเจ�าของงบประมาณ
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บรรยาย ไม�เกิน 1 คน
อภิปราย / สัมมนาเปKนคณะ ไม�เกิน 5 คน
แบ�งกลุ�ม - ฝ�กภาคปฏิบัติ


- อภิปราย


@ หลักเกณฑ;การจ�ายค�าสมนาคณุวิทยากร@


- อภิปราย
- ทํากิจกรรม


วิทยากรเกินที่กําหนดให�เฉลี่ยจ�าย


ไม�เกินกลุ�มละ 2 คน
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อัตราค�าสมนาคุณวิทยากร             
ในการประชุมระหว�างประเทศ
เบิกจ�ายตามความจําเปKน เหมาะสม   
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เบิกจ�ายตามความจําเปKน เหมาะสม   
อยู�ในดุลพินจิของหัวหน�าส�วนราชการ
เจ�าของงบประมาณ







ค�าตอบแทนเจ�าหน�าที่ค�าตอบแทนเจ�าหน�าที่
เจ�าหน�าที่ : ได�รับเงินรางวัลเฉพาะวันที่มาปฏิบตัิงานคนละไม�
เกิน 200 บาทต�อวัน
เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ : เบิกจ�ายค�าตอบแทนเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ : เบิกจ�ายค�าตอบแทน
เฉพาะวันที่ปฏิบัตงิานตามหลักเกณฑ;และอัตราที่หัวหน�าส�วน
ราชการเจ�าของงบประมาณกําหนด 
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ค�าใช�จ�ายของผู�เข�าร�วมประชุมระหว�างประเทศค�าใช�จ�ายของผู�เข�าร�วมประชุมระหว�างประเทศ


ค�าลงทะเบียน / ค�าธรรมเนียม ให�เบิกได�เท�าที่จ�ายจริงตามที่
ผู�จัดการประชุมเรียกเก็บ
กรณีค�าลงทะเบยีน / ค�าธรรมเนียม รวมค�าอาหาร ค�าเช�าที่พกั กรณีค�าลงทะเบยีน / ค�าธรรมเนียม รวมค�าอาหาร ค�าเช�าที่พกั 
หรือค�าพาหนะไว�ทั้งหมด หรือผู�จัดการประชุมออกค�าใช�จ�าย
เปKนค�าอาหาร ที่พัก หรือพาหนะให�แก�ผู�เข�าร�วมประชุม
ทั้งหมด ให�งดเบกิ
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���� กรณีค�าลงทะเบยีนไม�รวมค�าอาหาร ที่พัก หรือพาหนะหรือ
ผู�จัดการประชุมไม�ออกค�าอาหาร ที่พัก หรือพาหนะหรือออกให�
บางส�วน ให�เบิกส�วนที่ขาด (ไม�ออกให�) ดังนี้


- ค�าอาหารเครื่องดื่ม ไม�จัดให� 3 มื้อไม�เกิน 1,200 บาท/วัน/คน 
     ไม�จัดให�บางมื้อไม�เกิน  800 บาท/วัน/คน


- ค�าเช�าที่พัก                            ไม�เกิน 2,000 บาท/วัน/คน- ค�าเช�าที่พัก                            ไม�เกิน 2,000 บาท/วัน/คน
- ค�าพาหนะ ให�เบิกได�ตามที่จ�ายจริงโดยอยู�ในดุลยพินิจ     


ของหัวหน�าส�วนราชการเจ�าของงบประมาณ
เว�นแต� การประชุมที่ผู�เข�าร�วมประชุมเปKนระดับรัฐมนตรี                    
หรือสมาชิกรัฐสภาขึ้นไป เบกิค�าใช�จ�ายดังกล�าวได�เท�าที่จ�ายจริง      
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กรณีส�วนราชการผู�จัดการประชุมระหว�างประเทศกรณีส�วนราชการผู�จัดการประชุมระหว�างประเทศ
ได�รับความช�วยเหลือในการจัดประชุมระหว�างได�รับความช�วยเหลือในการจัดประชุมระหว�าง
ประเทศจากหน�วยงานภายในหรือต�างประเทศประเทศจากหน�วยงานภายในหรือต�างประเทศ                    
ให�เบิกค�าใช�จ�ายสมทบได�เฉพาะส�วนที่ขาด              ให�เบิกค�าใช�จ�ายสมทบได�เฉพาะส�วนที่ขาด              
ตามระเบียบฯ


56







การจ�างจัดการประชมุระหว�างประเทศการจ�างจัดการประชมุระหว�างประเทศ
ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และอัตราตามระเบียบฯ


วิธีการจัดจ�างทําตามระเบียบพัสดุ 


ใช�ใบเสรจ็รับเงินของผู�รับจ�างเปKนหลักฐานการจ�าย
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ผุสดพีร อยู�ยงสินธุ; 
นักวิชาการคลังชํานาญการ


สถานที่ทํางาน  : กลุ�มงานกฎหมายและระเบียบด�านค�าใช�จ�ายในการบริหาร    
สํานักกฎหมาย   กรมบญัชีกลางสํานักกฎหมาย   กรมบญัชีกลาง


โทรศพัท; : 0-2127-7261-2
0-2127-7000 # 4851/4442/4438/6520


Email : pusadeyu@cgd.go.th
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