
คาใชจายในการฝกอบรม,การจดังาน 

งานการเงินและบัญชี

สสจ.อางทอง

4 กันยายน 2561



ระเบียบที่มผีลใชบังคับ

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2552

3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจดั
งาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2555
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มติคณะรัฐมนตร/ีหนงัสือสั่งการ/มาตรการประหยัดสป./สสจ.อางทอง

1. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรบัปรุงอัตราคาจางขั้นต่ํา (ว.24) ลงวันที่ 6 
กุมภาพนัธ 2556 (มติคณะรัฐมนตร)ี

2. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรบัปรุงอัตราคาจางขั้นต่ํา (ว.5) ลงวันที ่14 
มกราคม 2556 (หนงัสือสัง่การกระทรวงการคลัง)

3.  มาตรการประหยัดสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขที่ สธ.0201.024.12/
ว.969 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

  4. อัตราการเบกิคาใชจายในการจัดประชุม อบรม ในสถานทีร่าชการ ของหนวยงานใน
สังกดัสํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอางทอง ตามบันทกึขอความกลุมงานพฒันา

ยุทธศาสตร ที ่อท จจ-/222 ลงวันที่  21  สงิหาคม 2561
การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม จัดงานนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบหรือกําหนดไวแลว

ไมสามารถปฏิบัติไดใหหัวหนาสวนราชการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง (ขอ 7)
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       “บุคลากรของรัฐ” หมายความวา ขาราชการทุกประเภท รวมทั้ง
พนักงาน ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

      “เจาหนาที่” หมายความวา  บคุลากรของรัฐที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานตามระเบียบนี ้และใหหมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนที่ไดรบั
แตงตั้งใหปฏิบัติงานและเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัย
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การฝกอบรม หมายความวา การอบรม  การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏบิตักิาร

การสัมมนาทางวิชาการ หรอืเชงิปฏบิัตกิารการบรรยายพเิศษ  การฝกศึกษา การดงูาน 
การฝกงาน หรือเรียกชื่ออยางอ่ืน ทัง้ในประเทศ ตางประเทศโดยมีโครงการ หรือ
หลกัสูตรและชวงเวลาจัดทีแ่นนอน  ที่มีวัตถุประสงคเพือ่พฒันาบคุคลากรหรือเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ไมมีการรบัปรญิญา / ประกาศนียบัตรวิชาชพี

*  ไมใชหลกัสตูรการเรียนการสอน การศกึษาตอ

        ไมใชการประชุมหารือ  ประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ                                                          

          คณะทาํงาน

การดงูานหมายความวาการเพิ่มพนูความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณซึง่
กําหนดไวในโครงการหรือหลกัสตูรการฝกอบรมใหมีการดูงานกอน ระหวาง หรือหลงั
การฝกอบรมและหมายความรวมถึงโครงการหรือการฝกอบรมเฉพาะการดงูานใน
ประเทศทีห่นวยงานรัฐจัดขัน้ 5



การฝกอบรมแบงออกเปน 3 ประเภท
การฝกอบรมประเภท ก. หมายความวา การฝกอบรมทีผู่เขาอบรมเกิน

ก่ึงหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐซ่ึงเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดบั

ทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคณุวุฒิ

อํานวยการระดับสูง ประเภทระดับตนและระดับสูงหรือตําแหนงเทียบเทา

การฝกอบรมประเภท ข. หมายความวาการฝกอบรมทีผู่เขาอบรมเกิน

ก่ึงหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐซ่ึงเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดบั
ปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพเิศษ ประเภท
อํานวยการระดับตนหรอืตําแหนงที่เทียบเทา

บุคคลภายนอก หมายความวาผูเขาอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใชบุคลากรของรัฐ
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คาใชจายในการจัดฝกอบรมเปน 2 สวน

1. คาใชจายของคาใชจายของสวนราชการผูจัดฝกอบรม

2. ผูเขารบัการฝกอบรม  
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           1 คาใชจายของสวนราชการที่จัดการฝกอบรม

โครงการหรือหลกัสูตรการฝกอบรมทีส่วนราชการจัดหรอืจัดรวมกบัหนวยงานอ่ืน

ตองไดรบัอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเพือ่เบกิคาใชจายตามระเบียบนี้ 

         (คําสั่งกระทรวงสาธารณสขุที่ 1932/2555 สัง่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2555 และคาํสัง่กระทรวงสาธารณสขุที่ 443/2556 สั่ง ณ วันที่ 20 

มีนาคม2556 ทัง้นีต้ั้งแตวันที่  30  พฤศจิกายน 2555) 



สวนราชการที่จัดการฝกอบรมเบิกคาใชจายในการฝกอบรมได 15 รายการ

1.  คาใชจายเกี่ยวกบัการใชและการตกแตงสถานทีฝ่กอบรม

2. คาใชจายในพธิีเปด-ปดการฝกอบรม

3. คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ

4. คาประกาศนียบตัร

5. คาถายเอกสาร คาพมิพเอกสารและสิง่พิมพ

6. คาหนังสือสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรม

7. คาใชจายในการติดตอสื่อสาร

8. คาเชาอุปกรณตางๆในการฝกอบรม

9. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาใชจายตาม 1-9 เบกิไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสมและประหยดั
คาใชจายตามขอ 9 กระทรวงการคลังไมไดกําหนดอัตรา(มีมติครม.ตาม ว.24) ประชุมในสถานท่ีราชการเบิกไดไมเกิน 

35บาทตอม้ือตอคน ,ในสถานท่ีเอกชนเบิกไดไมเกิน 50  บาทตอม้ือตอคน



สวนราชการที่จัดการฝกอบรมเบิกคาใชจายในการฝกอบรมได 15 รายการ

10. คากระเปาหรือสิ่งทีใ่ชบรรจุเอกสารสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรม

      (เบกิไดเทาที่จายจริงไมเกนิอัตราใบละ 300 บาท)

11. คาของสมนาคณุในการดงูาน 

      (เบกิไดเทาที่จายจริงไมเกนิแหงละ1,500บาท)

12. คาสมนาคณุวิทยากร

13. คาอาหาร 

14. คาเชาทีพ่กั

15. คายานพาหนะ

คาใชจายตาม 12-15 เบกิตามหลกัเกณฑและอัตราทีก่ําหนดไวในระเบียบนี้



คาใชจายที่ไมตองดําเนนิการตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง

1.คาอาหาร 

2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

3.คาเชาทีพ่กั

      ตามหนังสือคณะกรรมวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค 

(กวจ)0405.2/ว.395  ลงวันที่  10  ตุลาคม 2560 สวนรายการอื่นตองจัดซ้ือจัดจางตามพรบ.จัดซ้ือ

จัดจาง

หลกัฐานการจาย :  ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบรบัรองการจาย/ใบสําคญัรบัเงนิ

-ใบเสร็จรับเงินตองมีสาระสําคัญ (ชื่อท่ีอยูผูรับเงิน,วดปท่ีรับเงิน,รายการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร,จํานวนเงินท้ังตัวเลข

ตัวอักษร,ลายมือชื่อผูรับเงิน

-ใบรับรองการจายกรณีท่ีขาราชการหรือลูกจางจายเงินใบเสร็จรับเงินมีรายการไมครบตามขอ 41 ระเบียบเก็บรักษาเงิน

และนําเงินสงคลัง ฯ2551 หรือลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงิน

-ใบสําคัญรับเงินกรณีสวนราชการจายเงินตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินได



บุคคลที่จะเบิกคาใชจายในการฝกอบรมตาม(ขอ 10) ระเบียบนี้

(ฉบบั 3 พ.ศ.2555)

1.  ประธานพธิีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติ และผูตดิตาม

2. เจาหนาที่

3. วิทยากร

4. ผูเขารบัการฝกอบรม

5. ผูสงัเกตการณ

คาใชจายทัง้หมดสวนราชการผูจัดเปนผูเบกิจาย  แตถาจะเบกิจายจาก

สวนราชการตนสงักัดใหทาํไดตอเม่ือสวนราชการที่จัดการฝกอบรมรองขอ

และสวนราชการตนสังกดัตกลงยนิยอม



การจายคาสมนาคุณวิทยากรและหลกัเกณฑดังนี้

 -  ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลกัษณะเปนการบรรยายใหจายคาสมนาคณุ  วิทยากรไดไม
เกิน  1 คน

 - ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลกัษณะเปนการอภปิรายหรือสัมมนาเปนคณะใหจายคา
สมนาคณุวิทยากรไดไมเกนิ  5 คน โดยรวมผูดําเนนิการอภปิรายหรือสัมมนาทีท่าํ
หนาทีเ่ชนเดียวกบัวิทยากรดวย

-ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนแบงกลุมฝกภาคปฏบิัติ แบงกลุมอภิปราย หรอื
สัมมนา หรือแบงกลุมทาํกิจกรรม ซึ่งไดกําหนดไวในโครงการหรือหลกัสูตรการ
ฝกอบรมและจําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุมใหจายคาสมนาคณุวิทยากรไดไมเกนิ
กลุมละ  2 คน

   วิทยากรเกนิทีก่ําหนดใหเฉลี่ยจาย



การนับชั่วโมงการฝกอบรม

-นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรม 

--ไมตองหักเวลาทีพ่ักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

-- แตละชัว่โมงการฝกอบรมตองมีกําหนดเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา
หาสบินาที

--กรณีกําหนดการฝกอบรมไมถึงหาสิบนาทีแตไมนอยกวายี่สบิหานาทใีห
จายคาสมนาคุณวิทยากรไดก่ึงหนึ่ง



อัตราคาสมนาคุณวิทยากร

-(ก)  วิทยากรทีเ่ปนบคุลากรของรัฐ (ไมวาสังกดัสวนราชการที่จัดการฝกอบรมหรือไมก็
ตาม)  ใหไดรบัคาสมนาคณุวิทยากรสําหรบั

  การฝกอบรมประเภท ก. ไมเกินชั่วโมงละ 800  บาท

  การฝกอบรมประเภท ข. และการฝกอบรมบคุคลภายนอกไมเกนิชั่วโมงละ  600 บาท

 (ข)  วิทยากรที่ไมใชบคุคลตาม (ก)  ใหไดรบัคาสมนาคณุวิทยากรสาํหรบั

  การฝกอบรมประเภท ก. ไมเกินชั่วโมงละ 1,600 บาท

  การฝกอบรมประเภท ข. และการฝกอบรมบคุคลภายนอก ไมเกินชัว่โมงละ 1,200บาท

  กรณีจําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณเปนพเิศษเพือ่
ประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรอืหลกัสตูรทีก่าํหนดจะใหวิทยากรไดรบัคา
สมนาคณุสงูกวา (ก) และ (ข) ใหอยูในดลุยพนิิจของหวัหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณอนมัุติกอน
การจายคาสมนาคุณวิทยาใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเปนหลักฐานการจาย

(เอกสารหมายเลข1ทายระเบียบ ฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)



คาอาหาร (ขอ 15)

ในโครงการหรือหลักสูตรที่มีการจัดอาหารใหบุคคลตามขอ ๑๐

อยูในดลุพินจิจะจัดใหกอน/ระหวาง/หลังการฝกอบรม

-สวนราชการที่จัดการอบรมเบิกคาอาหารไดเทาทีจ่ายจริงแตไมเกินอัตรา
คาอาหารตามบัญชหีมายเลข 1 ทายระเบียบ ฯ ฉบับ 3 พ.ศ.2555 

-(มีมติครม.และมาตรการประหยัดสป.และสสจ.อางทอง)



อัตราคาอาหาร
- ประเภทบุคคลภายนอกตามบัญชีหมายเลข 1 ทายระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2555)

- หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่กค.0406.4/ว.5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556  (ประเภทก,ข)

-

มาตรการประหยัดสป.อบรมในสถานท่ีราชการ จัดอาหารม้ือเดียวไมเกิน 150 บาท/ม้ือ/คน/เอกชนไมเกิน 400บาท/ม้ือ/
คน  (ท่ีนร.0506/ว.205 ลว.30พย.52)  หากสวนราชการมีความจําเปนจัดอบรมในสถานท่ีเอกชนใหระบุความจําเปน
ท่ีตองจัดสถานท่ีเอกชนไวในโครงการดวย สสจ.อางทองอบรมสถานท่ีราชการจัดอาหารม้ือเดียวไมเกิน 120บาท/ม้ือ/คน
ตามหนังสือสั่งการสสจ.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

ประเภท

การอบรม

อบรมสถานท่ีราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

หนวยงานอื่นของรัฐ(บาท/วัน/คน)

ฝกอบรมในสถานท่ีเอกชน 

(บาท/วัน/คน)

จัดครบทุกมื้อ จัดไมครบทุกมื้อ จัดครบทุกมื้อ จัดไมครบทุกมื้อ

การฝกอบรมประเภท ก. ไมเกิน 850 ไมเกิน 600 ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 850

การฝกอบรมประเภท ข. ไมเกิน 600 ไมเกิน 400 ไมเกิน 950 ไมเกิน 700

การฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกิน 500 ไมเกิน 300 ไมเกิน 800 ไมเกิน 600



อัตราคาอาหาร
-หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่กค.0406.4/ว.5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556  

- ประเภท ก. และ ข. บุคคลภายนอกตามบัญชีหมายเลข 1 ทายระเบียบ

มาตรการประหยัดสป.อบรมในสถานท่ีราชการ จัดอาหารม้ือเดียวไมเกิน 150 บาท/ม้ือ/คน/เอกชนไมเกิน 400บาท/ม้ือ/
คน  (ท่ีนร.0506/ว.205 ลว.30พย.52)  หากสวนราชการมีความจําเปนจัดอบรมในสถานท่ีเอกชนใหระบุความจําเปน
ท่ีตองจัดสถานท่ีเอกชนไวในโครงการดวย สสจ.อางทองอบรมสถานท่ีราชการจัดอาหารม้ือเดียวไมเกิน 120บาท/ม้ือ/คน
ตามหนังสือสั่งการกลมงานพัฒนายทธศาสตร

ประเภท

การอบรม

อบรมสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

หนวยงานอื่นของรัฐ(บาท/วัน/คน)

ฝกอบรมในสถานที่เอกชน 

(บาท/วัน/คน)

จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบทุกม้ือ จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบทุกม้ือ

การฝกอบรมประเภท ก. ไมเกิน 850 ไมเกิน 600 ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 850

การฝกอบรมประเภท ข. ไมเกิน 600 ไมเกิน 400 ไมเกิน 950 ไมเกิน 700

การฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกิน 500 ไมเกิน 300 ไมเกิน 800 ไมเกิน 600



ในโครงการหรอืหลกัสตูรการฝกอบรมที่มีการจัดทีพ่กัหรอืออกคาเชาทีพ่กัใหแกบคุคล
(ตามขอ 10 ระเบียบ ฯ ฉบบั 3 พ.ศ.2555)เบกิไดเทาที่จายจรงิไมเกินอัตราคาเชาที่
พกัตามบญัชหีมายเลข 2 ทายระเบียบ ฯ ขอ 16(ระเบียบ ฯ ฉบบั 3 พ.ศ.2555)  

และตามหลักเกณฑ ดังนี้

(1)การจัดทีพ่กัสาํหรบัผูเขารบัการอบรมประเภท ข และการฝกอบรมบคุคลภายนอก  
ใหพกัรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพกัหองพกัคู

(2)การจัดทีพ่กัใหแกผูสงัเกตการณหรือเจาหนาทีต่ําแหนงประเภทอํานวยการระดบัตน 
ตําแหนงประเภทวิชาการระดบัปฏบิตัิการ ระดบัชํานาญการ ระดบัชํานาญการพเิศษ
และตําแหนงทั่วไประดบัปฏบิัตงิาน ระดบัชํานาญงาน ระดบัอาวุโส ใหพกัรวมกันตั้งแต
สองคนขึ้นไปโดยใหพกัหองพกัคู

       เวนแตกรณีไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพกัรวมกบัผูอ่ืนไดใหหัวหนาสวน
ราชการที่จัดการฝกอบรมอาจจัดใหพกัหองพกัคนเดียวได



ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกคาเชาที่พัก
ใหแกบุคคล (ตามขอ 10 ระเบียบ ฯ ฉบับ 3 พ.ศ.2555)เบิกไดเทาที่จาย
จริงไมเกินอัตราคาเชาที่พักตามบัญชีหมายเลข 2 ทายระเบยีบ และตาม

หลักเกณฑ ดังนี้ (ตอ)

การจัดที่พักใหแกผูสังเกตการณตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง
หรือตําแหนงที่เทียบเทาตําแหนงประเภทอํานายการระดับสูงตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดบัทรงคุณวฒิุ และตําแหนง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ จัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได

(3)  การจัดที่พักใหแกประธานพิธีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติ และผูติดตามหรือ
วิทยากร ใหพักหองพักคนเดียวหรือพักหองพักคูก็ได และเบิกจายคาที่
พักเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราคาเชาที่พักตามบญัชีหมายเลข 2

       



อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่กค.0406.4/ว.5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556  

ประเภท ก. และ ข. บุคคลภายนอกตามบัญชีหมายเลข 2 ทายระเบียบฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ 2555

หมายเหตุ : คาเชาหองพักคนเดียวหมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหน่ึงหองท่ีสถานท่ีพักแรมเรียกเก็บกรณีท่ีผู
เชาเชาพักเพียงคนเดียว, คาเชาหองพักคูหมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักท่ีสถานท่ีพักแรมเรียกเก็บกรณีท่ีผูเชา
ท่ีพักเชาพักรวมกันตังแตสองคนขึ้นไป

ประเภท

การฝกอบรม

คาเชาหองพกัคนเดียว

(บาท:วัน:คน)

คาเชาหองพกัคู

(บาท : วัน : คน)

การฝกอบรมประเภท ก. ไมเกิน 2,400 ไมเกิน 1,300

การฝกอบรมประเภท ข. ไมเกิน 1,450 ไมเกิน 900

การฝกอบรมบคุคลภายนอก ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 750



คายานพาหนะ (ขอ 17 ระเบียบ ฯ ฉบบั 3 พ.ศ.2555)

การจัดฝกอบรมทีส่วนราชการที่จัดการฝกอบรมจัดยานพาหนะใหหรอืรบัผดิชอบคา
ยานพาหนะสาํหรบับคุคลตามขอ ๑๐ ( ระเบียบ ฯ ฉบบั 3พ.ศ.2555) ใหสวน

ราชการดําเนนิการตามหลกัเกณฑ ดงันี้

1.กรณใีชยานพาหนะของสวนราชการที่จัดการฝกอบรม หรือกรณยีืมยานพาหนะจาก
สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน ใหเบกิจายคาเชื้อเพลงิไดเทาที่จายจรงิ

2.กรณใีชยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะใหจัดยานพาหนะตามระดบั
ของการฝกอบรมตามสทิธขิองขาราชการตามพรฏ.เดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้ 

       (ก) การฝกอบรมประเภท ก. ใหจัดพาหนะตามสทิธิของขาราชการตาํแหนง
ประเภทบรหิารระดบัสงู ยกเวนเครื่องบินใชชัน้ธุรกิจแตถาเดินทางไมไดใหชั้นหนึ่ง

       



คายานพาหนะ (ขอ 17 ระเบียบ ฯ ฉบบั 3 พ.ศ.2555)  

2. กรณใีชยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะใหจัดยานพาหนะตามระดบั
ของการฝกอบรมตามสทิธขิองขาราชการตามพรฏ.เดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้  

(ตอ)

     (ข) การฝกอบรมประเภท ข. ใหจัดยานพาหนะตามสทิธขิองขาราชการตําแหนง
ประเภททัว่ไประดบัชาํนาญงาน

     (ค) การฝกอบรมบคุคลภายนอก ใหจัดยานพาหนะตามสทิธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภททัว่ไประดบัปฏบิตังิาน

ทัง้นี้ใหเบกิจายคาพาหนะไดเทาที่จายจรงิตามความจําเปน เหมาะสม และประหยดั

3. กรณวิีทยากรมีถ่ินที่อยูในทองทีเ่ดียวกบัสถานที่จัดการฝกอบรม สวนราชการที่
จัดการฝกอบรมจะเบกิจายเงนิคาพาหนะไป-กลบัใหแกวิทยากรแทนการจัดรถ
รบัสงวิทยากรไดโดยใหใชใบสําคญัรบัเงินสาํหรบัวิทยากร(เอกสารหมายเลข 1 
ทายระเบียบนี ้ฉบบัที่ 3 พ.ศ.2555 เปนหลกัฐานการจาย 



กรณทีีส่วนราชการทีจั่ดฝกอบรม(ขอ 18 ระเบียบ ฯ ฉบบั 3 พ.ศ.2555)  

ไมจัดอาหาร ทีพ่กั หรือยานพาหนะ ทั้งหมด หรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการทีจั่ดการ
ฝกอบรมเบกิคาใชจายทัง้หมดหรือสวนทีข่าดใหแกบคุคลตามขอ 10 (ประธานในพธิีเปด-
ปด/แขกผูมีเกยีรตแิละผูตดิตาม/เจาหนาที่/วิทยากร/ผูเขารบัการอบรม/ผูสงัเกตการณ) แต
ถาบุคคลตามขอ ๑๐ (4) ผูเขารบัการอบรม หรือ (5)ผูสังเกตกุารณ เปนบคุลากรของรัฐ ให
เบกิจายจากตนสงักัด  ทั้งนีต้ามหลกัเกณฑและวิธกีารทีก่าํหนดไวในพรฏ.คาใชจายในการ
เดนิทางไปราชการ ยกเวน
(1)คาเชาที่พัก  ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตามขอ 16 ระเบียบ ฯ ฉบับ 3 พ.ศ.2555

(2)คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ใหคํานวณเวลาเพ่ือเบิกจายเบ้ียเลี้ยงเดินทางโดยใหนับต้ังแตเวลาเดินทางออก
จากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแลวแต
กรณีใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงยี่สิบสี่
ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกวาสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวันแลวนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณ
กับอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ในกรณีผูจัดอบรมจัดอาหารใหบางม้ือในระหวางการฝกอบรม ใหหักเบ้ียเลี้ยง
เดินทางที่คํานวณไดในอัตราม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางตอวัน



การคาํนวณเบีย้เลี้ยง กรณกีารฝกอบรมมีการจัดอาหาร 

(ขอ 18 ระเบยีบ ฉบบั 3 พ.ศ.2555)

-ใหนับเวลาตั้งแตออกจากที่อยู / ที่ทํางาน จนกลับถึงที่อยู / ที่ทํางาน

-24 ชั่วโมงคิดเปน 1 วัน หรือเกินกวา 12 ชั่วโมง คิดเปน 1 วัน

-ใหหักคาเบี้ยเลี้ยงที่คาํนวณไดม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย
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ตัวอยางคํานวณ

เบี้ยเลี้ยงระหวางฝกอบรมมีการจัดอาหาร
ขาราชการระดบัชํานาญการเดินทางไปเขารบัการอบรมหลกัสตูรอบรม 2 วัน ผูจัดอาหาร
กลางวันใหมีการพกัแรม

โดยออกจากบาน (วันที่ 1) 06.00 น. กลบัถึงบาน (วันที่ 2) 19.00 น. รวมเวลาไป
ราชการจํานวน  37 ชม.  ไดรบัเบี้ยเลี้ยง 2 วัน  (กรณพีกัคางแรม 24 ชั่วโมงเปนหนึ่ง
วันเศษเกินสบิสองชั่วโมงนบัเปนหนึง่วัน)

( คํานวณ เบีย้เลี้ยงตามที่นบัเวลาได 2 วัน เทากบั 6 ม้ือ วันละ 3 ม้ือ เชา กลางวัน เย็น 
หกัผูจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 2 ม้ือ รวมไดรบัเบี้ยเลี้ยง 4 ม้ือ (6-2) นําไปคณูกบัอัตรา
เบี้ยเลี้ยงเหมาจาย ตามพรฏ.เดินทางไปราชการ

ระดบัชาํนาญการพเิศษลงมา อัตราวันละ 240 บาท (คดิเปนม้ือละ 80 บาท)

เบกิเบี้ยเลี้ยงได ( 80 บาทคณูดวย 4 ม้ือ เปนเงนิ 320 บาท

-



กรณจัีดฝกอบรมบคุคลภายนอก (ขอ 19 ระเบียบ ฯ ฉบบั 3 พ.ศ.2555)

ถาสวนราชการที่จัดอบรมไมจัดอาหาร/ ทีพ่กั / ยานพาหนะ ทัง้หมดหรือจัดให
บางสวนใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมเบกิคาใชจาย

-ใหแกผูเขารบัการอบรมทีเ่ปนบคุลากรของรัฐตามหลกัเกณฑขอ 18 

-และใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมเบกิคาใชจายทัง้หมดหรือสวนทีข่าดใหแกผูเขา
รบัการฝกอบรมที่มิใชบคุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑดงันี้

(1)คาอาหาร

(ก)การฝกอบรมที่จัดอาหารให 2 ม้ือ ใหเบกิจายคาอาหารในลกัษณะเหมาจายไดไม
เกินคนละ 80 บาทตอวัน

(ข)การฝกอบรมที่จัดอาหารให 1 ม้ือ ใหเบกิจายคาหารในลกัษณะเหมาจายไดไมเกิน
คนละ 160 บาทตอวัน

(ค)การฝกอบรมที่ไมจัดอาหารใหทัง้ 3 ม้ือใหเบกิคาอาหารในลกัษณะเหมาจายไดไม
เกินคนละ 240บาทตอวัน
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การจัดการฝกอบรมบคุคลภายนอกกรณสีวนราชการไมจัดทีพ่กั

(2) คาเชาทีพ่กั  ใหเบกิจายในลกัษณะเหมาจายไมเกินคนละ 500 บาทตอวัน

กรณสีวนราชการไมจัดยานพาหนะ

-การจัดการฝกอบรมบคุคลภายนอก ใหเบกิจายไดตามสทิธขิองขาราชการตําแหนง
ประเภททัว่ไประดบัปฏบิัตงิาน

การเบกิคาใชจายในการจัดการฝกอบรมบคุคลภายนอกตามระเบียบนี้ (ฉบบัที่ 3 
พ.ศ.2555) ใหใชแบบใบสาํคญัรบัเงนิคาใชจายในการฝกอบรม
บคุคลภายนอกเอกสารหมายเลข ๒ เปนหลกัฐานการจาย

การเบกิจายคาพาหนะเดนิทางไป-กลบัระหวางสถานทีอ่ยู ทีพ่กัหรือทีป่ฏบิตัิราชการ
ไปยังสถานทีจั่ดฝกอบรมของบคุคลตามขอ 10 ใหอยูในดลุยพนิิจของหัวหนา
สวนราชการทีจั่ดการฝกอบรมหรือสวนราชการตนสงักัด

(ขอ 13 ระเบยีบ ฯ ฉบบัที่ 3 พ.ศ.2555)

* 27







สวนที ่2

คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม
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คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม

 - การสงบคุลากรเขารบัการฝกอบรมใหสวนราชการตนสงักัดพจิารณาอนุมัติเฉพาะผูที่

ปฏบิตัหินาทีท่ีเ่กี่ยวของหรือเปนประโยชนตอสวนราชการนั้นตามจํานวนที่เหน็สมควร

โดยคํานงึถึงความจําเปน และเหมาะสมในการปฏบิตัิงาน (ขอ 24 ระเบียบนี)้

- คาใชจายคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทาํนองเดียวกนัหรือเรียกชื่ออยาง

อ่ืน ใหผูเขารบัการอบรมเบกิเทาทีจ่ายจรงิ แตไมเกนิอัตราทีส่วนราชการหรือหนวยงาน

ที่จัดการฝกอบรมเรียกเกบ็

- คาลงทะเบียนรวมคาอาหาร ทีพ่กั พาหนะในการฝกอบรมไวหมดแลว หรือผูจัดออกให

ทัง้หมดใหงดเบกิ

- ถาคาลงทะเบยีนไมรวมคาอาหาร ทีพ่กั ยานพาหนะ หรอืผูจัดไมออกคาใชจายใหผูเขา

รบัการฝกอบรมเบิกในสวนทีไ่มไดออกใหตามหลกัเกณฑและอัตราตามระเบียบขอ 1831



คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม

 - การสงบคุลากรเขารบัการฝกอบรมใหสวนราชการตนสงักัดพจิารณาอนุมัติเฉพาะผูที่

ปฏบิตัหินาทีท่ีเ่กี่ยวของหรือเปนประโยชนตอสวนราชการนั้นตามจํานวนที่เหน็สมควร

โดยคํานงึถึงความจําเปน และเหมาะสมในการปฏบิตัิงาน (ขอ 24 ระเบียบนี)้

- คาใชจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันหรือเรียกชื่อ

อยางอ่ืน ใหผูเขารบัการอบรมเบิกเทาที่จายจริง แตไมเกนิอัตราทีส่วนราชการหรือ

หนวยงานที่จัดการฝกอบรมเรียกเกบ็

- คาลงทะเบียนรวมคาอาหาร ทีพ่กั พาหนะในการฝกอบรมไวหมดแลว หรือผูจัดออกให

ทัง้หมดใหงดเบกิ

- ถาคาลงทะเบยีนไมรวมคาอาหาร ทีพ่กั ยานพาหนะ หรอืผูจัดไมออกคาใชจายใหผูเขา

รบัการฝกอบรมเบิกในสวนทีไ่มไดออกใหตามหลกัเกณฑและอัตราตามระเบียบขอ 1832



คาใชจายในการจัดงาน
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คาใชจายในการจัดงาน (หมวด 3 ระเบียบ ฯ ฉ.3 พ.ศ.2555)

-การจัดงานตามแผนงานโครงการ ตามภารกิจปกตหิรอืตามนโยบายของทางราชการ

  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติการเบกิคาใชจายในการจัดงานไดเทาที่จาย

  จริง ตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด 

-กรณทีีส่วนราชการทีจั่ดงานจัดอาหาร ทีพ่กัหรือยานพาหนะ ใหแกประชาชนในพธิี 

แขกผูมีเกียรต ิ ผูติดตาม เจาหนาทีห่รือผูเขารวมงาน ใหนําความในขอ 15 (อาหาร)

ขอ 16 (ทีพ่กั) และขอ 17 (ยานพาหนะ) มาใชบงัคบั

-ถาสวนราชการที่จัดงานไมจัดอาหาร  ทีพ่กั  หรือยานพาหนะ ใหนําความขอ  18  

มาใชบงัคบั

-ถาสวนราชการประสงคจะจางดําเนนิการดงักลาวใหนาํความขอ  22  วรรคสองมาใช

บงัคบัดวย (ใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการจายถาเปนการจายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพื่อเขาบัญชีผูรับจางหรือผูมี

สิทธิรับเงินโดยตรงใหใชรายงานในระบบตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐานการจาย)
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คาใชจาย

ในการประชมุราชการ



คาใชจายในการประชุมราชการ
      คาใชจายในการจัดประชุมราชการ และใหหมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผาน

ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเก่ียวม้ืออาหารและ
จําเปนตองจัด  คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน เปนตน  

      กําหนดใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผูไดรับมอบหมายของสวนราชการที่จัด
ใหมีการประชุมราชการ เปนผูใชดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายเงินคารับรองประเภทอาหารวาง

และเครื่องด่ืมและคาอาหารในการจัดประชุมสําหรับผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซ่ึงได
เขารวมประชุม รวมทั้งคาใชจายที่ในการจัดประชุมใหเบิกไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสม
และประหยัดเพ่ือประโยชนทางราชการเปนสําคัญ ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ

- หลักฐานการเบิกจายคาใชจายในการประชุมราชการใชหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของ
   ทางราชการ (ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองการจาย/ใบสําคัญรับเงิน) โดยใหเจาหนาที่ที่จัดการประชุม
   เปนผูรับรองการจัดประชุมและจํานวนผูเขารวมประชุมเพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน

คาอาหารวางและเครื่องด่ืมและคาอาหารโดยไมตองแนบบัญชีลายมือชื่อผูเขารวมประชุม (ดวนที่สุด 
ที่ กค 0409.6/ว 102 ลว. 29 มิย.2548

       
    

 



อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาอาหารในการจัดประชุม

1)  คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม 

              - ประชุมในสถานที่ราชการเบกิไดไมเกนิ 35 บาทตอม้ือตอคน

              - ประชุมในสถานทีเ่อกชนเบกิไดไมเกิน 50 บาท ตอม้ือตอคน

2)  คาอาหารในการประชุมเบกิไดไมเกนิ 120 บาทตอม้ือตอคน

 (ตามหนังสือดวนที่สุด กค 0406.4/840 ลว 16 มกราคม 2556)

   ที่ นร  0506 /ว.24  ลง 6 กพ 2556

- เบิกคาใชสอยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของสวน
ราชการพ.ศ.2553 ไมตองดําเนินการตามพรบ.จัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2560 (ดวนที่สุด

   ที่กค (กวจ)0405.2/ว.395  ลว.10 ตค 2560
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