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สรุปเนื้อหาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๔๙
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๕
การฝึกอบรม ความหมาย
- การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
- การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
- การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- มีโครงการหรือหลักสูตรเวลาที่จัดแน่นอน
- มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ไม่มกี ารรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การดูงาน
- การเพิ่มพูนความรูห้ รือประสบการณ์ ด้วยการสังเกตการณ์
- กาหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม
- กาหนดไว้ในแผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
- กาหนดให้มีการดูงาน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรม หรือการประชุมระหว่างประเทศ
- โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หน่วยงานของรัฐจัดขึน้
ประเภทการฝึกอบรม มี ๒ ประเภท
การฝึกอบรมประเภท ก ผูเ้ ข้ารับการอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ
- ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
- ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
- ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
การฝึกอบรมประเภท ข ผูเ้ ข้ารับการอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ
- ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชานาญงานและอาวุโส
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชานาญการและชานาญการพิเศษ
- ประเภทอานวยการระดับต้น หรือเทียบเท่า
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ผูเ้ ข้ารับการอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคคลากรของรัฐ
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“การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือที่กาหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการขอทาความ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง”
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝกึ อบรม
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
(๔) ค่าประกาศนียบัตร
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(๖) ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(๑๓) ค่าอาหาร
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก
(๑๕) ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) – (๙) ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๐) ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ ๓๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๑) ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินแห่งละ ๑,๕๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๒) – (๑๕) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามระเบียบนี้
* ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ได้รับอนุมัตใิ ห้ไม่ตอ้ งปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ
ผู้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ตดิ ตาม
(๒) เจ้าหน้าที่
(๓) วิทยากร
(๔) ผูเ้ ข้ารับการอบรม
(๕) ผูส้ ังเกตการณ์
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การเบิกค่าใช้จ่ายของผู้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย
- ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย
- การเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ทาได้เมื่อส่วนราชการผู้จัดร้องขอ และส่วนราชการต้นสังกัดยินยอม
การเทียบตาแหน่ง
ผูม้ ีสทิ ธิได้รับค่าใช้จ่าย ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่มไิ ด้เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เทียบตาแหน่ง ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้ว ให้เทียบตามระดับตาแหน่งสุดท้าย ก่อนออกจากราชการ
(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตาแหน่งไว้แล้ว (บัญชีการเทียบตาแหน่งบุคคลภายนอก)
(๓) วิทยากรฝึกอบรมประเภท ก เทียบตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
วิทยากรฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เทียบตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
(๔) นอกเหนือจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาเทียบตาแหน่งตามความ
เหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตาแหน่งตาม (๒) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
การเทียบตาแหน่งบุคคลตาม (๔) ที่มไิ ด้เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เทียบตาแหน่ง ดังนี้
(๑) ผูร้ ับการฝึกอบรมในประเภท ก ให้เทียบตาแหน่งได้ไม่เกินสิทธิข้าราชการ ประเภทอานวยการระดับสูง
(๒) ผูร้ ับการฝึกอบรมในประเภท ข ให้เทียบตาแหน่งได้ไม่เกินสิทธิขา้ ราชการ ประเภทอานวยการระดับต้น
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณ
(๑) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มลี ักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณได้ไม่เกิน ๑ คน
(๒) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ให้จา่ ยค่าสมนาคุณได้ไม่เกิน ๕ คน
โดยรวมถึงผูด้ าเนินการอภิปรายหรือสัมมนา ที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย
(๓) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มลี ักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือ
แบ่งกลุ่มทากิจกรรม ที่กาหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม และจาเป็นต้องมีวทิ ยากรประจา
กลุ่ม ให้จา่ ยค่าสมนาคุณได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
(๔) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าที่กาหนดไว้ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณ
ภายในจานวนเงินทีจ่ า่ ยได้ตามหลักเกณฑ์
(๕) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กาหนดในการฝึกอบรม โดยไม่หักเวลารับประทานอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบนาที กรณีการฝึกอบรม
ไม่ถึงห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้านาที ให้จา่ ยค่าสมนาคุณได้กึ่งหนึ่ง
อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
(๑) วิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐไม่วา่ จะสังกัดส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมหรือไม่ก็ตาม ให้ได้รับค่าสมนาคุณ
ดังนี้
- การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
- การฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
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(๒) วิทยากรที่ไม่ใช่บุคคล ตาม (๑) ให้ได้รับค่าสมนาคุณ ดังนี้
- การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท
- การฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
(๓) กรณีจาเป็นต้องใช้วทิ ยากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
ฝึกอบรม จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราที่กาหนดตาม (๑) หรือ (๒) ก็ได้ โดยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
(๔) การฝึกอบรมทีส่ ่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงาน
อื่นแล้ว ให้ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการที่จัด เว้นแต่จะทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
การเบิกจ่ายค่าอาหาร ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหาร สาหรับ ผู้มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่าย ให้เบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
สถานที่ราชการฯ
ในประเทศ

ประเภทการฝึกอบรม

ต่างประเทศ

ครบมื้อ

ไม่ครบมื้อ

การฝึกอบรมประเภท ก

ไม่เกิน 850

ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 2,500

การฝึกอบรมข้าราชการประเภท
ข

ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 2,500

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน 500

ไม่เกิน 300

ไม่เกิน 2,500

สถานที่เอกชน
ในประเทศ

ประเภทการฝึกอบรม

ต่างประเทศ

ครบมื้อ

ไม่ครบมื้อ

ไม่เกิน 1,200

ไม่เกิน 850

ไม่เกิน 2,500

การฝึกอบรมข้าราชการประเภท
ข

ไม่เกิน 950

ไม่เกิน 700

ไม่เกิน 2,500

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน 800

ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 2,500

การฝึกอบรมประเภท ก
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การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มกี ารจ่ายค่าเช่าที่พัก สาหรับผู้มีสทิ ธิได้รับค่าใช้จ่าย ให้เบิกจ่ายค่าเช่า
ที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
ประเภทการฝึกอบรม

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ค่าเช่าห้องพักคู่

1. การฝึกอบรมประเภท ก

ไม่เกิน 2,400

ไม่เกิน 1,300

2. การฝึกอบรมประเภท ข

ไม่เกิน 1,450

ไม่เกิน 900

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน 1,200

ไม่เกิน 750

หลักเกณฑ์การจัดที่พักสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้
พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็นไม่อาจพักรวมกับผูอ้ ื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการ
ผูจ้ ัด อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
- การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ประเภทวิชาการไม่เกิน
ระดับชานาญการพิเศษ ประเภททั่วไปไม่เกินระดับอาวุโส ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพัก
คู่ เว้นแต่เป็นกรณีไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็นไม่อาจพักรวมกับผูอ้ ื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการผูจ้ ัดอาจจัดให้
พักห้องพักคนเดียวได้ สาหรับตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูง หรือตาแหน่งที่เทียบเท่าประเภท
อานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้
- การจัดที่พักสาหรับประธานในพิธีฯ หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกค่าเช่า
ที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
การเบิกจ่ายค่าพาหนะ
ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะ สาหรับผู้มีสิทธิ ได้รับค่าใช้จ่าย
ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม หรือยืมจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่าย
ค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจาทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดตามระดับของการฝึกอบรมตามสิทธิ
ข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้
- การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิขา้ ราชการประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่

~๖~

กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถเดินทางโดยชัน้ ธุรกิจ ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
- การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิขา้ ราชการประเภททั่วไประดับชานาญงาน
- การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดยานพาหนะตามสิทธิขา้ ราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
* ทั้งนีใ้ ห้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จา่ ยจริงตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
(๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดฝึกอบรม ส่วนราชการที่จัดจะจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้าง
ไป – กลับ แก่วิทยากรแทนรถรับส่งวิทยากรได้ โดยให้ใช้แบบใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร ที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้
ส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก และยานพาหนะ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- ไม่จัดให้ทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือส่วนที่ขาด
ให้แก่บุคคลที่มสี ิทธิได้รับค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
- บุคคลที่มสี ิทธิได้รับค่าใช้จา่ ย ตาม (๔) หรือ (๕) เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจากต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น
- ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
- ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาที่ผมู้ ีสทิ ธิเดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ
จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติงานปกติ โดยให้นับยี่สบิ สี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สบิ สี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สบิ สี่ชั่วโมง ส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน แล้วนา
จานวนวันทั้งหมดคูณกับอัตราค่าเบีย้ เลีย้ ง ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อระหว่างการ
ฝึกอบรม ให้หักเบีย้ เลี้ยงเดินทางที่คานวณได้ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบีย้ เลีย้ งเดินทางต่อวัน
- การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วนราชการไม่จัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะ ให้ทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้ผู้จัดฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือบางส่วนแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
๑. ค่าอาหาร
(ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๒ มื้อ ให้เบิกค่าอาหารเหมาจ่ายได้ไม่เกิน ๘๐ บาท / คน / วัน
(ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๑ มื้อ ให้เบิกค่าอาหารเหมาจ่ายได้ไม่เกิน ๑๖๐ บาท / คน / วัน
(ค) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ทั้ง ๓ มื้อ ให้เบิกค่าอาหารเหมาจ่ายได้ไม่เกิน ๒๔๐ บาท / คน / วัน
๒. ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน ๕๐๐ บาท / คน / วัน
๓. ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายตามสิทธิข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
* การเบิกจ่าย ให้ใช้แบบใบสาคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่ได้กาหนดไว้ตามระเบียบนี้
เป็นหลักฐานการจ่าย
- กรณีทีผ่ จู้ ัดฝึกอบรม ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีได้รับค่าใช้จ่าย
บางส่วน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดในระเบียบนี้
- กรณีส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมประสงค์จะจ้างจัดฝึกกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในระเบียบนี้

~๗~

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการอบรม
- ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมหรือผู้
สังเกตการณ์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ ดังนี้
- กรณี ผู้จัด ฝึกอบรมได้รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบีย น หรือค่าธรรมเนียมฯ
ไว้ทั้งหมดให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผูส้ ังเกตการณ์งดเบิกค่าลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมฯ
- กรณีค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
กรณีบุค ลากรของรัฐ ได้รับ อนุมัติ ใ ห้เ ดิน ทางไปฝึก อบรมในต่างประเทศโดยได้รับ ความช่ว ยเหลื อ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้
รับความช่วยเหลือได้ตาม พรฎ.ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
๑. กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องบินไป – กลับ แม้จะต่าหว่าสิทธิที่ได้รับก็ให้งดเบิกค่าเครื่องบิ น
แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือเที่ยวเดียว ให้เบิกได้อกี หนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกัน แต่ตอ้ งไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ
๒. กรณีมีการจัดที่พักให้แล้ว ให้งดเบิก แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ
ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึง
ได้รับ
๓. กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงสมทบเฉพาะส่วนที่
ขาด แต่ถ้ามีการจัดอาหารระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบีย้ เลีย้ งตามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้ส่งเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจัด
ฝึกอบรม จัดทารายงานผลการเข้าฝึกอบรมต่อหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดภายใน ๖๐ วัน นับแต่เดินทาง
กลับถึงสถานที่ปฏิบัติงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การจัดฝึกอบรมถ้ามีการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ระหว่างการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด ดังนี้
จัดในสถานที่ราชการ ในอัตราไม่เกิน ๓๕ บาท/มื้อ/คน
จัดในสถานที่เอกชน ในอัตราไม่เกิน ๕๐ บาท/มื้อ/คน
การจ้างจัดฝึกอบรม
กรณี ส่ ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมประสงค์ จ ะจ้ า งจั ด ฝึ ก อบรม ในโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
การจ่ายเงินค่าจ้างจัดฝึกอบรมให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย แต่ถ้าเป็นการ
จ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพื่อเข้าบัญชีให้กับผู้รับจ้าง หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงให้ใช้รายงานในระบบตามที่
กระทรวงการคลังกาหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
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หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน มีดังนี้
๑. โครงการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติ
๒. สาเนาสัญญายืมเงิน
๓. ตารางการฝึกอบรม
๔. บันทึกขออนุมัตเิ ดินทาง (กรณีการเดินทางไปจัดฝึกอบรมนอกสถานที่)
๕. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
๖. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของราชการ
- ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัตกิ ารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม
และประหยัด
- ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่ประธาน แขกผูม้ ีเกียรติ ผู้ตดิ ตาม
เจ้าหน้าที่หรือผูร้ ่วมงาน ให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือยานพาหนะ
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนีม้ าใช้บังคับ
- ส่วนราชการที่จัดงานประสงค์จะจ้างดาเนินการ ให้นาหลักเกณฑ์กรณีส่วนราชการจ้างจัดฝึกอบรม ตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนีม้ าใช้บังคับ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์
๑. บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการประชุม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ตดิ ตาม
(๒) เจ้าหน้าที่
(๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ
(๔) วิทยากร
(๕) ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๒. ค่าใช้จ่ายก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประชุมระหว่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด ยกเว้นค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก
และค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนด
๒.๑ ค่าสมนาคุณวิทยากร เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การฝึกอบรม อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณให้เป็น
ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
๒.๒ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จ่ายเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานคนละไม่เกิน ๒๐๐ บาท/วัน

~๙~

๒.๓ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
- กรณีจัดครบทุกมือ้ ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท/วัน
- กรณีจัดไม่ครบทุกมือ้ ไม่เกินคนละ ๘๐๐ บาท/วัน
๒.๔ ค่าเช่าที่พัก ไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๒.๕ ค่าพาหนะ เบิกจ่ายได้เ ท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยั ด โดยอยู่ใ น
ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
๓. เจ้าหน้ าที่ผู้ป ฏิบัติ งานในลั ก ษณะพิเ ศษ ให้เ บิก จ่า ยค่าตอบแทนเฉพาะในวันที่ป ฏิบั ติงาน ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณกาหนด
๔. ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทานองเดียวกัน ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ ายจริงในอัตราที่
ผูจ้ ัดการประชุมระหว่างประเทศกาหนด
๔.๑ กรณีรวมค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้าร่วม
ประชุมไว้ทั้งหมด ให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
๔.๒ กรณีไม่รวมค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้าร่วม
ประชุมไว้ทั้งหมดหรือออกให้บางส่วน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาดจากส่วน
ราชการต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนด
๕. กรณีส่วนราชการผู้จัดการประชุมได้รับความช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายจากส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบเฉพาะในส่วนที่ขาด
๖. กรณี ส่ว นราชการประสงค์ จะจ้ างจั ดการประชุม ก็ ใ ห้ด าเนินการได้ (ตามระเบี ย บพั สดุ ฯ ) ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนด โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ และให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินของผูร้ ับจ้างเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย

