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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการ
ฝกึอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙  และแกไ้ข (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.

๒๕๕๒ (เดมิ) 

ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการ
ฝกึอบรม ฯ (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่) 

สรปุประเดน็สาระทีส่าํคญั 

ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้  

ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้  
“การเบกิจา่ยเงินและหลกัฐานการจ่ายซึง่มิไดก้าํหนด
ไวใ้นระเบยีบนี ้ใหถ้อืปฏิบตัติามที่กระทรวงการคลงั
กําหนด”  
 

ใหม ่เพิม่เตมิขอ้ความ วรรคสองของข้อ ๖ 
การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิไดก้ําหนดไว้
ในระเบียบใหม่ 
“ใหถ้อืปฏบิตัติามทีก่ระทรวงการคลงักําหนด”  

ข้อ ๗ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศนอกเหนือจากที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือที่กําหนดไว้แลว้แต่ไม่
สามารถปฏิบัตไิด้ตามระเบียบนี้ ใหอ้ยูใ่นดลุพินจิของ
หัวหน้าสว่นราชการเจา้ของงบประมาณโดยคํานึงถงึ
ความจําเปน็ เหมาะสมและประหยดั ภายในวงเงนิ
งบประมาณทีไ่ดร้บั โดยยดึถอืประโยชนข์องทาง
ราชการเป็นหลกั  

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย 
  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชมุระหว่างประเทศ นอกเหนอืจากที่
กําหนดไวใ้นระเบียบนี้ หรือกําหนดไวแ้ลว้แตไ่ม่
สามารถปฏบิัตไิด ้ใหห้วัหนา้สว่นราชการขอทาํความ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง  

เดิม ๑. กําหนดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ 
     ๒. คํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด 
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
     ๓. โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

 

ใหม ่ ๑. นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือ 
       ๒. กําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได ้ 
       ๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  
 

ประเดน็ กรณสี่วนราชการมปีัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดใน

สรุปเปรียบเทียบของระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๙   (ฉบบัเดมิ) 
กับ 

ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  (ฉบับที ่๓)  พ.ศ. 2555 (ฉบับใหม่) 
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ระเบียบ เช่น ค่าเสื้อทีมทีใ่ชใ้นการอบรม ค่าบัตรเข้าชม
สถานที่ดูงาน ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือเป็น
รายการค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เช่น ค่า
ห้องพัก ค่ายานพาหนะ แตผู่จ้ัดจะเบิกจ่ายเกินอัตราที่
กําหนดในระเบียบนี้ ไม่สามารถให้อยู่ในดลุพินิจของ
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณอนมุัติได้ต้องให้
หัวหน้าส่วนราชการขอตกลงกับกระทรวงการคลัง  
  

ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมทีส่่วน
ราชการเป็นผูจ้ัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ต้อง
ได้รับอนุมตัิจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  
 
ข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมใช้ดลุพินิจ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้เท่าที่จา่ยจริง โดย
คํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อ
ประโยชนข์องทางราชการ ยกเว้น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะให้
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  

ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสตูรการฝึกอบรมทีส่่วน
ราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ตอ้งได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ 
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมได ้ดังต่อไปนี้  
(๑) ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง่สถานที่  
ฝึกอบรม  
(2) ค่าใชจ้่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม  
(3) ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  
(4) ค่าประกาศนียบัตร  
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
(6) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(7) ค่าใชจ้่ายในการติดต่อสื่อสาร  

เดิม  ๑. ไม่ไดก้ําหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ไว้ให้ชดัเจน วา่จะสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมรายการใดได้บ้าง  
      ๒. ดังนั้น จึงให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณเป็นผู้มีอํานาจอนุมัตโิครงการและเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยใชดุ้ลพินิจเบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นเหมาะสมและ
ประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
 ยกเวน้ คา่สมนาคณุวทิยากร ค่าอาหาร คา่เชา่ทีพ่ัก 
และคา่พาหนะ  ให้เบิกตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนดได ้ 
 

ใหม ่ ๑. กําหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่
ส่วนราชการเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
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(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบ้รรจุเอกสารสาํหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 
(11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
(12) ค่าสมนาคุณวิทยากร  
(13) ค่าอาหาร  
(14) ค่าเช่าที่พัก  
(15) ค่ายานพาหนะ  
ค่าใช้จ่ายตาม (1) ถึง (9) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
ตามความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด  
ค่าใช้จ่ายตาม (10) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่
เกินอัตราใบละ 300 บาท  
ค่าใช้จ่ายตาม (11) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่ง
ละ ไม่เกิน 1,500 บาท  
ค่าใช้จ่ายตาม (12) ถึง (15) ให้เบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ ์และอัตราตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

สามารถเบิกจ่ายได้ มรีายการใดบ้างไว้ชัดเจน จํานวน 
15 รายการ พร้อมทั้งกําหนดอัตราและหลักเกณฑ์การ
เบิกที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น 
    ๒. รายการที่ ๑ - ๙  อยู่ในดุลพินิจหัวหน้าส่วน
ราชการให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคํานึงถึง 
ความจําเป็นเหมาะสมและประหยัด 
    ๓. รายการที่ ๑๐ – ๑๕  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์
และอัตราทีก่ําหนดไว้ตามระเบียบใหม่นี้   
 

ประเดน็ 
   1. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดฝึกอบรมข้อ ๘ เดมิ 
ซึ่งอยู่ในดลุพินิจให้เบิกจ่ายไดต้ามความจําเป็น
เหมาะสมและประหยัดได้ยกเลิกไป ดังนั้นค่าใช้จ่ายบาง
รายการซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อ (๑) – (๑๕)  เช่น ค่าเสื้อ      
ค่าหมวก ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ดูงาน ต้องทําเรื่องหารือ
เพื่อขอทําความตกลงไปทางกระทรวงการคลัง (ข้อ ๗ 
วรรคสอง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรอืกําหนดไว้
แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการขอ
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง) 

        3. ตามระเบียบกรมชลประทาน  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย ใน
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ฝึกอบรมฯ กําหนดคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  สามารถ
เบิกไดมื้อละ 25 บาท ดังนั้น ตามขอ๘ (9) คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ยงัคงเบิกไดเพียงมื้อละ 25 บาท ตาม
มาตรการประหยดัเดิม แตหากไมสามารถปฏิบตัิไดใหขอ
อนุมตัิอธบิดีเปนกรณีไป 

ข้อ ๑๖ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้  
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
    (ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้ไดร้ับค่า
สมนาคุณวิทยากร สําหรับการฝึกอบรมประเภท ก ไม่
เกิน ชม.ละ 800 บาท สําหรับการฝึกอบรมประเภท 
ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน ชม.ละ 
600 บาท 
(ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตามข้อ (ก) ให้ได้รับค่า
สมนาคุณวิทยากรสําหรับการฝึกอบรมประเภท ก ไม่
เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท สําหรับการฝึกบุคคล
ประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน
ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 
(ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มึความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศศษ เพื่อ
ประโยชนใ์นการฝึกอบรมตามดครงการหรอืหลักสตูร
ที่กําหนด จะให้วิทยากรได้รบัค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตรา

ข้อ 14 การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้  
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร  
 (ก) วิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ ไม่ว่าจะสังกัดส่วน
ราชการที่จดัการฝึกอบรมหรอืไม่ก็ตาม ให้ได้รับค่า
สมนาคุณวิทยากร สําหรับการฝึกอบรม ประเภท ก 
ไม่เกิน ชม.ละ 800 บาท สําหรับการฝึกอบรม
ประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน 
ชม.ละ 600 บาท 
(ข) วิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่า
สมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก 
ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท ส่วนการฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ 
๑,๒๐๐ บาท 
(ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษเพื่อ

เดิม ๑. กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม
ใชดุ้ลพินิจจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรที่สังกัดส่วนราชการ
ผู้จัดการฝึกอบรม ได้ตามความจําเป็น และในอัตราที่
เหมาะสม แตต่้องไม่เกินอัตราตาม  
(2) (ก)  
     ๒. ไม่ได้กําหนดเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายค่า
สมนาคุณวิทยากรไว้ชัดเจนว่าใช้เอกสารใด  
 

ใหม ่๑. กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณ
วิทยากรที่สังกัดส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเหมือน
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐอื่นๆ 
     ๒. ใหส้่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม งดเบกิ ค่า
สมนาคุณ ในกรณีได้รับค่าสมนาคุณจากหนว่ยงานอื่น
แลว้ นอกจากจะทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เป็นอย่างอื่นไว้ 
      ๓. กําหนดให้จัดทําหลักฐานการจ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรไว้ชัดเจน โดยกําหนดแบบใบสําคัญรับเงิน
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ที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
 
   (ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัด หรือจัด
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ
จากหน่วยงานอื่นแล้ว ใหส้่วนราชการผู้จัดการ
ฝึกอบรม งดเบิก ค่าสมนาคุณจากส่วนราชการที่จัด
ฝึกอบรม   
 
   (จ) กรณีวิทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จดัการ
ฝึกอบรม ให้อยู่ในดลุพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้จัดการฝึกอบรม ที่จะพิจารณาจ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรได้ตามความจําเป็น และในอตัราที่เหมาะสม 
แตต่้องไม่เกินอัตราตาม (ก)  

ประดยชน์ประโยชนใ์นการฝกึอบรม 
ประโยชนใ์นการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสตูรที่
กําหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราที่
กาํหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
(ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัด หรือจัดรว่มกับ
หน่วยงานอื่น ถ้าวิทยากรได้รบัค่าสมนาคุณจาก
หน่วยงานอื่นแล้ว ใหส้่วนราชการที่จัดการฝกึอบรม 
งดเบกิ ค่าสมนาคุณจากส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 
เว้นแต่จะทําความตกลงกักระทรวงการคลังเป็นอย่าง
อื่น 
(จ) ยกเลิก 
(3) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญ
รับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข 1 ท้าย
ระเบียบนี้  
 

สําหรับวิทยากร ไว้ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้าย
ระเบียบฯ  
 

ข้อ ๑๘ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการ
จัดที่พักและออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๑ 
ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
ได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามบัญชี
หมายเลข ๒ และบัญชหีมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้  
 

ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการ
จัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๐ 
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
ได้เท่าที่จ่ายจรงิ แต่ไม่เกินอตัราค่าเช่าที่พักตามบัญชี
หมายเลข ๒ และบัญชหีมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ 
และตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

เดิม   บุคคลตามข้อ ๑๑ ใหส้่วนราชการผูจ้ัดการ
ฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าทีจ่่ายจริงแต่ไม่เกิน
อัตราค่าเช่าทีพ่ักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชี
หมายเลข ๓ 
 

ใหม ่ เฉพาะประธานในพิธเีปดิหรอืพธิีปดิการฝกึอบรม 
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(1) การจัดที่พักให้แกผู่้เข้ารบัการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึน้ไปโดยให้
พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุ
จําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าสว่นราชการ
ผู้จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 
(2) การจัดที่พักให้แกผู่้สังเกตการณ์หรือเจา้หน้าที่
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานระดบัชํานาญ
งานและระดับอาวุโส ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ
พิเศษ ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับตน้ หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
โดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือ
มีเหตุจําเป็นไมอ่าจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วน
ราชการผู้จดัการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคน
เดียวได้ ส่วนผูส้ังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตาํแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูงหรือตาํแหน่งที่
เทียบเท่า จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 
 

(3) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิด
การฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรต ิและผูต้ดิตามหรือ
วิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได ้
และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เทา่ที่จ่ายจริง  

แขกผูม้เีกยีรต ิและผูต้ดิตามหรือวทิยากร เกี่ยวกับการ
จัดที่พักให้ โดยจัดใหพ้ักห้องพักคนเดยีวหรอืพกัห้องพกั
คูก่็ได ้และเบกิจ่ายค่าเชา่ทีพ่กัไดเ้ทา่ทีจ่า่ยจริง แตไ่ม่
เกนิอตัราคา่เชา่ที่พกัตามบญัชหีมายเลข ๒ และบญัชี
หมายเลข ๓  ส่วนบุคคลตามข้อ ๑๐ ไดแ้ก่ เจ้าหน้าที่ ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ ให้ใช้หลักเกณฑ์
เดิมและเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จา่ยจรงิ ไมเ่กนิอตัราค่า
เชา่ทีพ่กัตามบญัชหีมายเลข ๒ และบญัชหีมายเลข ๓ 
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ข้อ ๑๙ กรณีสว่นราชการผู้จดัการฝึกอบรม จัด
ยานพาหนะในการฝึกอบรม และออกค่าพาหนะ
สําหรับบุคคลตามข้อ ๑๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ดังนี้  
 

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมา  
ยานพาหนะให้จัดยานพาหนะโดยอนุโลม ตามสิทธิ
ของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จา่ยจริง
ตามความจําเป็นและประหยัด ดังนี้  
(ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตาม
สิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดบั
ตน้ 

ข้อ ๑๗ การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรม จัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบค่า
ยานพาหนะสําหรับบุคคลตามข้อ ๑๐ ให้สว่นราชการ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ ์ดังนี้  
 

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมา  
ยานพาหนะใหจ้ัดยานพาหนะตามระดบัของการ
ฝกึอบรมตามสทิธิของข้าราชการตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใชจ้่ายในการ เดินทางไปราชการ โดย
อนุโลม ดังนี้  
(ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตาม
สิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ไประดบั
ชาํนาญงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดิม  ๑. “จัดยานพาหนะในการฝึกอบรม และออกค่า
พาหนะ” 
 ใหม ่๑. “จัดยานพาหนะให้หรือรับผดิชอบค่า
ยานพาหนะ” 
 

 เดมิ ๒. ให้จดัยานพาหนะโดยอนุโลม ตามสิทธิของ
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทาง ดังนี้  
(ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดบัตน้  
 

 ใหม ่  ๒. ให้จัดยานพาหนะ ตามระดบัของการ
ฝกึอบรมตามสทิธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้  
(ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ไประดบัชาํนาญงาน  
(ทั้งนี้ ประเภทอํานวยการระดับต้นและประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน มีสทิธิเท่ากัน) 
 

ประเดน็ ดงันัน้ ในกรณผีูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เป็น
ผู้บริหารระดับ ต้น สูง ทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ อํานวยการระดับสูง ถ้าเข้ารับการอบรม
ประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสทิธิของข้าราชการ
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(3) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่  
จัดการฝึกอบรม ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจะเบิก
จ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป – กลับ ให้แก่วทิยากร
แทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได ้โดยให้ใชแ้บบ
ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข 1 
ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย 

ตําแหน่งประเภททั่วไประดบัชาํนาญงาน เทา่นัน้ (ดูตาม
ระดบัการฝกึอบรมว่าเปน็ประเภทใด ก หรอื ข) 
  
ใหม ่ ๓. กําหนดต้องใชแ้บบใบสําคญัรบัเงนิสําหรบั
วิทยากรแนบเป็นหลักฐานการจ่าย (ตามเอกสาร
หมายเลข 1 ท้ายระเบียบฯ) เพื่อเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ไป – กลับ ใหแ้ก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากร 
(กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในทอ้งที่เดียวกับสถานที่จัด
ฝึกอบรม) 

ข้อ ๒๐ กรณีสว่นราชการผู้จดัการฝึกอบรมไม่จัด
อาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมด หรือจัดให้
บางส่วน ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนทีข่าดใหแ้ก่บุคคลตามข้อ 
๑๑ แต่ถ้าบุคคลตามข้อ ๑๑ (๔) และ (๕) เป็น
บุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

ข้อ 18 การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมด
หรือจัดให้บางส่วน ใหส้่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
เบิกจ่ายค่าใช้จา่ยทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคล
ตามข้อ ๑๐ แต่ถ้าบุคคลตามข้อ ๑๐ (๔) และ (๕) 
เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น (1) คา่เชา่
ทีพ่ัก ใหเ้บกิจา่ยตามหลกัเกณฑแ์ละอัตราตามข้อ 16  

เดิม กําหนดเกี่ยวกับการเบิกค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่า
ยานพาหนะ  ในส่วนที่ผู้จัดการฝึกอบรมไมไ่ดจ้ดัให ้
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม และผู้สังเกตการณ์ ให้เบิก
ตามหลักเกณฑ์และและวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ โดยไมม่ี
ข้อยกเว้น (จึงเลือกเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้)  
 

ใหม ่กําหนดให้การเบิกค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่า
ยานพาหนะในส่วนที่ผู้จัดการฝึกอบรมไมไ่ดจ้ดัให ้
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม และผู้สังเกตการณ์ ให้เบิก
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ โดย
กําหนดข้อยกเว้น ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ 16 ของระเบียบฯ  
อีกทั้ง ผู้เข้ารับการอบรม และผูส้ังเกตการณ์ สําหรับ
การอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
ให้พักรวมกันตัง้แต่สองคนขึ้นไป โดยให้พักหอ้งพักคู่ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจ
พักรวมกับผู้อื่นได ้หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมอาจจัดให้พักคนเดียวได้   
 

ประเดน็ ค่าเชา่ที่พัก จงึไมส่ามารถเลือกเบิกค่าทีพ่กั
แบบเหมาจา่ยได้ ใชห้ลกัเกณฑแ์ละอัตราตามขอ้ 16   
 

ข้อ 21 กรณีเป็นการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้า
ส่วนราชการผูจ้ัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจดัให้บางส่วนให้ส่วนราชการ
ผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในข้อ 20 และให้ส่วนราชการผูจ้ัดการ
ฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือส่วนที่ขาดใหแ้ก่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐตาม

ข้อ 19 การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วน
ราชการผู้จัดการฝึกอบรมไมจ่ัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วน
ราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในข้อ 18 และใหส้่วนราชการผูจ้ัดการ
ฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือส่วนที่ขาดใหแ้ก่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐตาม

การจัดการฝึกอบรมบคุคลภายนอก 
เดิม 1. ใช้คําวา่ “ค่าเบี้ยเลี้ยง”  
ใหม ่1. ใช้คําว่า “ค่าอาหาร”   
 
 

เดิม  2. อัตราค่าเบีย้เลีย้งที่จ่าย เฉลี่ยไม่เกินมื้อละ 40 
บาท  
ใหม ่ 2. ปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารที่จ่ายเฉลีย่มื้อละไม่
เกิน 80 บาท เท่ากับอัตราเบี้ยเลี้ยงของข้าราชการวัน
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หลักเกณฑ ์ดังนี้  
(1) ค่าเบีย้เลีย้ง  
(ก) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่าย  
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกินคนละ 120 บาทต่อวัน  
(ข) การฝึกอบรมที่จดัอาหารให ้2 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่า  
เบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกินคนละ 40 บาทต่อวัน  
(ค) การฝึกอบรมที่จดัอาหารให ้1 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่า  
เบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกินคนละ 80 บาทต่อวัน  
 
 
 
 
(3) ค่าพาหนะเดินทางยกเว้นค่าโดยสารเครื่องบินให้
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการอบรมที่
จะพิจารณาให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง หรอืใหเ้บกิใน
ลกัษณะเหมาจา่ยตามความจําเป็นและเหมาะสม 
    การเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อนี้ให้ใช้แบบใบสําคัญรับ
เงินท้ายระเบียบนี้ 

หลักเกณฑ ์ดังนี้  
(1) คา่อาหาร  
(ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่าย  
ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 80 
บาทต่อวัน  
(ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่าย
ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 160 
บาทต่อวัน  
(ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ ให้
เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไมเ่กินคนละ 
240 บาท ต่อวัน  
 

(3) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสทิธิของ
ข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ไปปฏิบตังิาน 
     การเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อนี้ให้ใช้แบบใบสําคัญรับ
เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เอกสาร
หมายเลข 2 ทา้ยระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย 

ละ 240 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดิม  3. กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการอบรม
สามารถ ใชด้ลุยพนิิจให้เบิกค่าพาหนะ (ยกเว้น ค่า
เครือ่งบนิ) ไดต้ามทีจ่า่ยจริง หรือเบิกลักษณะเหมาจ่าย
ตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได ้พร้อมทั้งให้แนบ
แบบใบสําคัญรบัเงินท้ายระเบียบด้วย  

ใหม ่ 3. ยกเลกิการให้อํานาจหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้จัดการอบรม  ใชดุ้ลพินิจให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้
ตามจ่ายจริงหรือเหมาจา่ย โดยระเบียบใหม่ให้เบิกจ่าย
ได้ ตามสทิธิของข้าราชการตาํแหน่งประเภททัว่ไป
ปฏบิัติงาน เท่านั้น 
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 พร้อมทั้งใหแ้นบแบบใบสาํคญัรบัเงินค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก ซึ่งมีรูปแบบเช่นเดียวกับ
ของเดิม ตามเอกสารหมายเลข 2 ประกอบเป็น
หลักฐานการจ่ายเงินด้วย 
   
ประเดน็ 1. การจัดการฝึกอบรมบคุคลภายนอก จึงไมม่ี
สทิธเิบกิค่าเครือ่งบนิและห้ามเบิกค่าพาหนะในลักษณะ
เหมาจ่าย โดยเบิกได้เทียบเท่าสิทธิของข้าราชการ
ตําแหน่งประเภททั่วไปปฏบิตังิาน  
 
 

ข้อ 23 ค่าใชจ้่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
สําหรับเข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ในอตัราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้จัดการ
ฝึกอบรมเรียกเก็บ  
 

ข้อ 25 ค่าใชจ้า่ยเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง แตไ่มเ่กนิอตัรา
ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมเรียก
เก็บ  

เดิม กําหนดใหเ้บิกในอตัราทีส่่วนราชการหรือ
หน่วยงานผู้จัดฯ เรียกเก็บ 
  
ใหม ่กําหนดให้เบิกไมเ่กนิอตัราทีส่่วนราชการหรือ
หน่วยงานผู้จัดฯ เรียกเก็บ  

ข้อ 25 โครงการหรือหลักสตูรการฝึกอบรมที่ส่วน
ราชการผู้จดัการฝึกอบรมไดร้ับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกรณีที่ส่วน
ราชการผู้จดัการฝึกอบรมไดร้ับความช่วยเหลือ

ข้อ 21 โครงการหรือหลักสตูรการฝึกอบรมที่ส่วน
ราชการผู้จัดการฝึกอบรมไดร้ับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ หรือระหวา่งประเทศ ให้งดเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการผู้จัดการฝกึอบรม

ใหม ่ 
เพิม่เตมิ คําว่า “หรือระหว่างประเทศ”  
ตดัขอ้ความ  
  ๑. “กรณีมิได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวให้
เบิกได้ตามบัญชีหมายเลข 4 ท้ายระเบียบนี้ ถ้าได้รับ
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ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการ
ฝกึอบรม ฯ (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่) 

สรปุประเดน็สาระทีส่าํคญั 

ค่าใช้จ่ายบางสว่นให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่
ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้  
     กรณีที่บุคลากรของรัฐไดร้ับอนุมัติให้เดนิทางไป
ฝึกอบรมในต่างประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ให้งดเบิก
ค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ไดร้ับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่าย
สมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือไดต้ามพระราช
กฤษฎีกาค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ต้อง
ไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ ภายใตเ้งื่อนไข 
ดังนี้ 
(4) กรณีมิได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวให้เบิก
ได้ตามบัญชีหมายเลข 4 ท้ายระเบียบนี้ ถ้าได้รับความ
ช่วยเหลือค่าเครื่องแตต่ัวต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับให้
เบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวสมทบเฉพาะส่วนทีข่าด  
 

ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  
ข้อ 27 วรรค 5 
     การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาํ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
กรณีได้รับความช่วยเหลือ ตามเอกสารหมายเลข 3 
ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบสําเนาหนังสือของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ถ้าหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลอืไม่ได้ระบุวงเงินที่ให้ความชว่ยเหลือไว้ 
ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือตาม
อัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

ความช่วยเหลอืค่าเครื่องแต่งตัวต่ํากว่าสิทธทิี่พึงได้รับให้
เบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวสมทบเฉพาะส่วนทีข่าด” ออก  
  ๒. สําหรับค่าเครื่องแต่งตัว ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ข้อความ “ให้เบิกจ่ายค่าใช้จา่ยสมทบส่วนที่ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลอืตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้”  
 

ข้อ 26 กรณีสว่นราชการผู้จดัการฝึกอบรมประสงค์
จะจ้างจัดฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสตูรการ
ฝึกอบรม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดําเนินการได้
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ และ
ถ้าใช้เครื่องบินโดยสารเป็นพาหนะเดินทางไปฝึกอบรม

ข้อ 22 กรณีสว่นราชการผู้จัดการฝึกอบรมประสงค์
จะจ้างจัดฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสตูรการ
ฝึกอบรม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ดําเนินการได้
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ และ
ถ้าใช้เครื่องบินโดยสารเป็นพาหนะเดินทางไปฝึกอบรม

เพิม่ขอ้ความ แต่ถ้าเป็นการจ่ายเงินโดยกรมบญัชกีลาง
เพือ่เขา้บัญชใีหก้ับผูร้บัจ้าง หรือผู้มีสทิธิรับเงินโดยตรง
ใหใ้ชร้ายงานในระบบตามทีก่ระทรวงการคลังกําหนด
เป็นหลกัฐานการจา่ย ประกอบด้วย  
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สรปุประเดน็สาระทีส่าํคญั 

ในต่างประเทศ ให้ปฏิบัตติามมติคณะรัฐมนตรีและ
หนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดงักล่าว
ด้วย  
     การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย  

ในต่างประเทศ ให้ปฏิบัตติามมติคณะรัฐมนตรีและ
หนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดงักล่าว
ด้วย  
      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย 
แตถ่า้เปน็การจ่ายเงนิโดยกรมบญัชกีลางเพือ่เขา้บญัชี
ใหก้ับผูร้บัจ้าง หรือผูม้สีทิธริบัเงนิโดยตรงใหใ้ช้
รายงานในระบบตามทีก่ระทรวงการคลังกาํหนดเปน็
หลกัฐานการจ่าย  
 

หมวด ๓  
ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน  
ข้อ ๒๘ การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจ
ปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ เชน่ การจดั
งานวันคล้ายวนัสถาปนาของสว่นราชการ การจดังาน
นทิรรศการ การจดังานแถลงขา่ว การจดัการประกวด
หรือแขง่ขัน หรือการจดักจิกรรมตา่ง ๆ เปน็ตน้ ให้
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณา
อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด  
 

ข้อ ๒๙ กรณีสว่นราชการประสงค์จะจ้างดําเนินการ

หมวด ๓  
ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน  
ข้อ ๒๙ การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจ
ปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ ใหห้ัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการ
จัดงานได้เท่าทีจ่่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม 
และประหยัด  
   กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรต ิ
ผู้ตดิตามเจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงาน ให้นําความในข้อ 
15 ข้อ 16 และข้อ 17 มาใช้บังคับ แต่ถ้าส่วน
ราชการที่จดังานไม่จัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะ 

เดิม 1. มีการกําหนดตัวอย่างของงานตามแผนงาน
โครงการ ตามภารกิจ หรือตามนโยบายฯ  
     2. ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณในการพิจารณาอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย  
 
ใหม ่ 1. ตดัข้อความ ยกตัวอย่าง เช่น การจัด..... 
ออกไป  
       2. ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการในการ
พิจารณาอนุมัติการเบิกค่าใชจ้่าย (ตัดคําว่า “เจา้ของ
งบประมาณ”ออกไป)  
     3. กําหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจดังานเพื่อให้มีความชดัเจนขึ้น  โดยใชห้ลักเกณฑ์
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ตามข้อ ๒๘ ก็ให้ดําเนินการได ้โดยอยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าส่วนราชการเจา้ของงบประมาณ โดยให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างในการจัดงานเป็นหลักฐาน
การเบิกจ่าย  
 

ให้นําความในข้อ 18 มาใชบ้ังคับ และถ้าส่วนราชการ
ประสงค์จะจ้างดําเนินการดังกล่าว ให้นําความในข้อ 
22 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย  
 

เดียวกบัการจดัฝกึอบรม ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่า
พาหนะ สําหรับค่าใช้จ่ายที่จา่ยได้เท่าที่จ่ายจริง ตาม
ความจําเป็น เหมาะสมและประหยดั ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ทางพิธีสงฆ์  ค่าของรางวัล (กรณีมีการประกวดแข่งขัน) 
เป็นต้น    
 

ข้อ ๓๙ กรณีสว่นราชการประสงค์จะจ้างจัดการ
ประชมุ ระหว่างประเทศก็ใหด้ําเนินการได ้โดยให้อยู่
ในดลุพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ และให้ใช้ใบเสรจ็ของผู้รับจ้างจัดการ
ประชมุระหว่างประเทศเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย  

ข้อ ๓๙ กรณีสว่นราชการที่จดัการประชุมระหว่าง
ประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุมระหว่างประเทศไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดําเนินการได้ภายใต้
หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ 31 ถึงข้อ 36 โดยให้นา
ความในข้อ 22 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย  

เดิม 1. กําหนดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณในการจ้างจัดการประชุมระหว่าง
ประเทศ  
     2. หลักฐานการเบิกจ่ายกําหนดให้ใชใ้บเสร็จรับเงิน
เพียงอย่างเดียว  
 

ใหม ่1. กําหนดความชดัเจนในการจ้างจัดประชุม
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น  
      2. เพิ่มเตมิเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายนอกจากใช้
ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้าง กรณีถ้าเป็นการจ่ายเงินโดย
กรมบัญชีกลางเพื่อเข้าบัญชีให้กับผู้รับจ้าง หรือผู้มีสทิธิ
รับเงินโดยตรงให้ใชร้ายงานในระบบตามที่
กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลกัฐานการจ่าย  
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ค่าอาหาร 

ประเภทการฝึกอบรม 

ฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(บาท/วัน/คน) 

ฝึกอบรมในสถานที่เอกชน 

(บาท/วัน/คน) 

 

๑. การฝึกอบรมประเภท ก 

๒. การฝึกอบรมประเภท ข 

จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมือ้ จัดครบทกุมื้อ จัดไม่ครบทุกมือ้ 

ไม่เกิน ๘๕0 

ไม่เกิน ๖๐๐ 

ไม่เกิน ๖๐๐ 

ไม่เกิน ๔๐๐ 

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ 

ไม่เกิน ๙๕๐ 

ไม่เกิน ๘๕๐ 

ไม่เกิน ๗๐๐ 

 

ค่าที่พัก 

ประเภทการฝึกอบรม 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

(บาท/วัน/คน) 

ค่าเช่าห้องพักคู ่

(บาท/วัน/คน) 

๑. การฝึกอบรมประเภท ก 

๒. การฝึกอบรมประเภท ข 

ไม่เกิน ๒,๔๐๐ 

ไม่เกิน ๑,๔๕๐ 

ไม่เกิน ๑,๓๐๐ 

ไม่เกิน ๙๐๐ 

 

 


