ระเบียบทีม่ ผี ลใช้ บังคับ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่ างประเทศ พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่ างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
การจัดงาน และการประชุ มระหว่ างประเทศ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555
2

1

มติคณะรัฐมนตรี/หนังสื อสั่ งการ
1. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่ าจ้ าง
ขั้นตํา่ (ว. 24) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 (มติคณะรัฐมนตรี)
2. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่ าจ้ างขั้น
ตํา่ ปี 2556 (ว. 5) ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 (ส. กระทรวงการคลัง)

3

การเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่ างประเทศ นอกเหนือจากทีก่ าํ หนด
ไว้ ในระเบียบหรือกําหนดไว้ แล้ วไม่ สามารถปฏิบัตไิ ด้
ให้ หัวหน้ าส่ วนราชการขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง

4

2

ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม

“การฝึ กอบรม”:การอบรม ประชุ ม / สั มมนา (วิชาการ/
เชิงปฏิบัติการ บรรยายพิเศษ ฝึ กศึกษา ฝึ กงาน ดูงาน หรือ
เรี ยกชื่ ออย่ างอื่นทั้งในประเทศ ต่ างประเทศ มีโครงการ/
หลั ก สู ต ร ช่ วงเวลาชั ด ที่ แ น่ น อนเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค คล/เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน ไม่ มี ก ารรั บ ปริ ญ ญา/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
* ไม่ ใช่ หลักสู ตรการเรียนการสอน การศึกษาต่ อ การประชุมหารือ
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
5

“ บุคลากรของรัฐ” : ข้ าราชการทุกประเภท รวมทั้ง
พนักงาน ลูกจ้ างของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ วยงานอืน่ ของรัฐ
“ เจ้ าหน้ าที”่ บุคลากรของรัฐทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้
ปฏิบัตงิ านตามระเบียบนี้ และให้ หมายความรวมถึง
บุคคลอืน่ ทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งให้ ปฏิบัตงิ านและเจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัย
6

3

“ เจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบัตงิ านลักษณะพิเศษ” บุคคลซึ่งมิได้

เป็ นบุคลากรของรัฐและได้ รับแต่ งตั้งให้ ปฏิบัตงิ านใน
การประชุมระหว่ างประเทศ เช่ น พนักงานแปล ล่ าม
“การดูงาน” :การเพิม่ พูนความรู้ ด้วยการ สั งเกตการณ์
ซึ่งกําหนดไว้ ในโครงการ หรือหลักสู ตรการฝึ กอบรม
หรือกําหนดไว้ ในแผน การจัดประชุมระหว่ างประเทศ
ให้ มกี ารดูงาน ก่ อน ระหว่ าง หรือหลังการฝึ กอบรม
หรื อการประชุ มระหว่ างประเทศ
7

การฝึ กอบรมแบ่ งเป็ น 3 ประเภท

การฝึ กอบรม ประเภท ก ผู้เข้ าอบรมเกินกึง่ หนึ่ง เป็ นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็ น
ข้ าราชการตําแหน่ งประเภท (ระดับสู ง)
ทั่วไป
วิชาการ
อํานวยการ
บริหาร

: ทักษะพิเศษ
: เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
: สู ง
: ต้ น, สู ง

การฝึ กอบรม ประเภท ข ผู้เข้ าอบรมเกินกึง่ หนึ่ง เป็ นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็ น
ข้ าราชการตําแหน่ งประเภท (ต้ น/กลาง)

ทั่วไป
: ปฏิบัตงิ าน, ชํานาญงาน, อาวุโส
วิชาการ
: ปฏิบัตกิ าร, ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ต้ น
บุคคลภายนอก : ผู้เข้ าอบรมเกินกึง่ หนึ่งมิใช่ บุคลากรของรัฐ
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4

ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน
1. ค่ าใช้ จ่ายของส่ วนราชการทีจ่ ดั การฝึ กอบรม
2. ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม

9

ส่ วนที่ 1
คาใช
่
้จายของส
่
่ วนราชการที่
กอบรม
โครงการ / หลักจั
สู ตดร การฝึ
การฝึ กอบรมที
ส่ ่ วนราชการจัด /จัด
ร่ วมกับหน่ วยงานอืน่ ต้ องได้ รับอนุมัตจิ ากหัวหน้ าส่ วน
ราชการเพือ่ เบิกค่ าใช้ จ่าย
การจัดการฝึ กอบรมเบิกค่ าใช้ จ่ายได้ รวม 15 รายการ
10

5

ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับการใช้ และการตกแต่ งสถานทีฝ่ ึ กอบรม
ค่ าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ด-ปิ ด การฝึ กอบรม
ค่ าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ / ค่ าประกาศนียบัตร
ค่ าถ่ ายเอกสาร ค่ าพิมพ์ เอกสารและสิ่ งพิมพ์
ค่ าหนังสื อ / ค่ าใช้ จ่ายในการติดต่ อสื่ อสาร
ค่ าเช่ าอุปกรณ์ / ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดืม่
(เบิกเท่ าทีจ่ ่ ายจริงตามความจําเป็ น เหมาะสม ประหยัด)
11

ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม(ต่ อ)
ค่ ากระเป๋ า / สิ่ งทีใ่ ช้ บรรจุเอกสาร ไม่ เกินใบละ 300 บาท
ค่ าของสมนาคุณในการดูงาน แห่ งละไม่ เกิน 1,500 บาท
ค่ าสมนาคุณวิทยากร
ค่ าอาหาร / ค่ าเช่ าทีพ่ กั / ค่ ายานพาหนะ
(เบิกจ่ ายตามหลักเกณฑ์ และอัตราทีก่ าํ หนด)
12

6

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดฝึ กอบรม(ต่ อ)
ค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ ต้องดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
1. ค่ าอาหาร
2. ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดืม่
3. ค่ าเช่ าทีพ่ กั
หลักฐานการจ่ าย
ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองการจ่ ายเงิน/ใบสํ าคัญรับเงิน
.

13

คลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
บุบุคคคลที
จ่ ะเบิกค่ าใช้ จ่ายได้
ในการฝึ กอบรม

1. ประธานในพิธีเปิ ด-ปิ ด แขกผู้มเี กียรติ
และผู้ตดิ ตาม
2. เจ้ าหน้ าที่
3. วิทยากร
4. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
5. ผู้สังเกตการณ์
ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดส่ วนราชการผู้จัดเป็ นผู้เบิกจ่ าย หากจะเบิกจ่ ายจากต้ น
สั งกัด ส่ วนราชการที่จัดฝึ กอบรมร้ องขอ และส่ วนราชการต้ นสั งกัดตก
ลงยินยอม
14

7

ค่ าสมนาคุณวิทยากร
หลักเกณฑ์ การจ่ าย

บรรยาย
ไม่ เกิน 1 คน
อภิปราย / สั มมนาเป็ นคณะ ไม่ เกิน 5 คน
แบ่ งกลุ่ม - ฝึ กภาคปฏิบัติ
ไม่ เกินกลุ่มละ 2 คน
- อภิปราย
- ทํากิจกรรม
วิทยากรเกินทีก่ าํ หนดให้ เฉลีย่ จ่ าย
15

การนับเวลาบรรยาย
 นับตามเวลาทีก่ าํ หนดในตารางการฝึ กอบรม
 ไม่ ต้องหักเวลาทีพ
่ กั รับประทานอาหารว่ าง
 แต่ ละชั่วโมงการฝึ กอบรมต้ องไม่ น้อยกว่ า 50 นาที
 ชั่ วโมงการอบรมไม่ ถึ ง 50 นาที แต่ ไม่ น้ อยกว่ า
25 นาที ให้ เบิกค่ าสมนาคุณวิทยากรได้ กงึ่ หนึ่ง

16

8

อัตราค่ าสมนาคุณวิทยากร
(ก)วิทยากรทีเ่ ป็ นบุคลากรของรัฐ
การฝึ กอบรมประเภท ก
การฝึ กอบรมประเภท ข
การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก

ไม่ เกินชั่วโมงละ 800 บาท
ไม่ เกินชั่วโมงละ 600 บาท

(ข)วิทยากรทีม่ ใิ ช่ บุคลากรของรัฐ
การฝึ กอบรมประเภท ก
การฝึ กอบรมประเภท ข
การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก

ไม่ เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท

ไม่ เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท
17

อัตราค่ าสมนาคุณวิทยากร
จะให้ วทิ ยากรได้ รับค่ าสมนาคุณสู งกว่ าอัตราทีร่ ะเบียบ
กําหนดให้ อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของ
งบประมาณก่ อน
วิทยากรทีเ่ ป็ นบุคลากรของรัฐไม่ ว่าจะสั งกัดส่ วนราชการ
ทีจ่ ัดหรือไม่ กต็ าม ให้ ได้ รับค่ าสมนาคุณวิทยากรได้ ตามระเบียบ
กําหนด
ใช้ แบบใบสํ าคัญรับเงินสํ าหรับวิทยากรเป็ นหลักฐานการจ่ าย
(เอกสารหมายเลข 1)
18

9

ค่ าอาหาร
@ ให้ส่วนราชการทีจ
่ ด
ั การ
ฝึ กอบรมเบิกจายค
าอาหาร
่
่
ไดเท่
้ าทีจ่ ่ ายจริง อยู่ในดุลพินิจจะจัดให้
ก่ อน / ระหว่ าง / หลัง การฝึ กอบรม
@ แต่ ไม่ เกินอัตราค่ าอาหารตามระเบียบ
19

ค่ าอาหาร
อัตราค่ าอาหาร
สถานทีร่ าชการ ฯ
ประเภทการฝึ กอบรม

ต่ างประเทศ

การฝึ กอบรมประเภท ก

ในประเทศ
ครบมือ้
ไม่ ครบมือ้
ไม่ เกิน 850
ไม่ เกิน 600

ไม่ เกิน 2,500

การฝึ กอบรมประเภท ข

ไม่ เกิน 600

ไม่ เกิน 400

ไม่ เกิน 2,500

การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก

ไม่ เกิน 500

ไม่ เกิน 300

ไม่ เกิน 2,500
20
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10

ค่ าอาหาร
ประเภทการฝึ กอบรม

สถานทีเ่ อกชน
ในประเทศ
ครบมือ้
ไม่ ครบมือ้

ต่ างประเทศ

การฝึ กอบรมประเภท ก

ไม่ เกิน 1,200

ไม่ เกิน 850

ไม่ เกิน 2,500

การฝึ กอบรมประเภท ข

ไม่ เกิน 950

ไม่ เกิน 700

ไม่ เกิน 2,500

ไม่ เกิน 800

ไม่ เกิน 600

ไม่ เกิน 2,500

การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก

21

ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดืม่
เบิกจ่ ายโดยใช้ ดุลพินิจได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริง ตามความจําเป็ น
เหมาะสม และประหยัด เพือ่ ประโยชน์ ของทางราชการ
(มติ ค.ร.ม.จัดทีส่ ถานทีร่ าชการเบิกได้ ไม่ เกิน35 บาท
สถานทีเ่ อกชนไม่ เกิน 50 บาท)
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-

ค่ าเช่ าทีพ่ กั
การฝึ กอบรมประเภท ข และการฝึ กอบรมบุคคลภายนอก
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม / ผู้สังเกตการณ์ / เจ้ าหน้ าที่
ให้ พกั 2 คนต่ อห้ อง (ระดับ 8 ลงมา)

-

เว้ นแต่ เป็ นกรณีไม่ เหมาะสม / มีเหตุจําเป็ นไม่ อาจพักรวมกับ
ผู้อนื่ ได้ จัดให้ พกั ห้ องพักคนเดียวได้
23

ค่ าเช่ าทีพ่ กั (ต่ อ)
การฝึ กอบรมประเภท ก (ระดับ 9 ขึน้ ไป)
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม / ผู้สังเกตการณ์ / เจ้ าหน้ าที่
ประเภททัว่ ไป ระดับทักษะพิเศษประเภทวิชาการ ระดับ
วิชาการ , ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภท
อํานวยการ ระดับสู ง ประเภทบริหาร ระดับต้ น ระดับสู ง
ให้ พกั 2 คนต่ อห้ องก็ได้ หรือจัดให้ พกั ห้ องพักคนเดียวก็ได้
24

12

ค่ าเช่ าทีพ่ กั (ต่ อ)
การจัดทีพ่ กั สํ าหรับประธานในพิธีเปิ ดหรือปิ ด / แขก
ผู้มเี กียรติและผู้ตดิ ตาม / วิทยากร ให้ พกั ห้ องพักคนเดียว
หรือพักห้ องพักคู่กไ็ ด้ และเบิกจ่ ายได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริง
แต่ ไม่ เกินอัตราค่ าเช่ าทีพ่ กั ตามบัญชีหมายเลข 2 / 3

25

อัตราค่ าเช่ าทีพ่ กั ในการฝึ กอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ประเภทการฝึ กอบรม

ค่ าเช่ าห้ องพักคนเดียว

ค่ าเช่ าห้ องพักคู่

1.การฝึ กอบรมประเภท ก

ไม่ เกิน 2400

ไม่ เกิน 1300

2.การฝึ กอบรมประเภท ข

ไม่ เกิน 1450

ไม่ เกิน 900

3. การฝึ กอบรม
บุคคลภายนอก

ไม่ เกิน 1200

ไม่ เกิน 750

26
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ค่ ายานพาหนะ

®1. กรณีส่วนราชการทีจ่ ัดการฝึ กอบรมจัดยานพาหนะให้ หรือรับผิดชอบ
ค่ ายานพาหนะสํ าหรับบุคคลตามข้ อ 10 ให้ ดาํ เนินการ ดังนี้
® ใช้ ยานพาหนะของส่ วนราชการผู้จดั ยืมจากส่ วนราชการอืน่ / หน่ วยงานอืน่
เบิกค่ านํา้ มันเท่ าทีจ่ ่ ายจริง
® ใช้ ยานพาหนะประจําทาง/เช่ าเหมายานพาหนะ ให้ จดั ยานพาหนะตามประเภท
การฝึ กอบรม ตามสิ ทธิข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง ดังนี้

ประเภท ก จัดตามสิ ทธิข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสู ง(ระดับ 10 เดิม)
ยกเว้ น เครื่องบินใช้ ช้ันธุรกิจ แต่ ถ้าเดินทางไม่ ได้ ให้ ใช้ ช้ันหนึ่ง
ประเภท ข จัดตามสิ ทธิข้าราชการ ประเภททัว่ ไประดับชํานาญงาน
บุคคลภายนอก จัดตามสิ ทธิข้าราชการ ประเภททัว่ ไประดับปฏิบัตงิ าน
ทั้งนี้ ให้ เบิกจ่ ายค่ าพาหนะได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริงตามความจําเป็ นเหมาะสมประหยัด
27

2. กรณีส่วนราชการทีจ่ ัดฝึ กอบรม
1. ไม่ จัดอาหาร / ทีพ่ กั /ยานพาหนะทั้งหมด
2. จัดให้ บางส่ วน
ให้ ส่วนราชการทีจ่ ัดฝึ กอบรมเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด หรือส่ วนทีข่ าด
ให้ แก่ * ประธานในพิธีเปิ ด/ปิ ด แขกผู้มเี กียรติ และผู้ตดิ ตาม
เจ้ าหน้ าที/่ วิทยากร/ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม/ ผู้สังเกตการณ์
สํ าหรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมและผู้สังเกตการณ์ ถ้ าเป็ นบุคลากร
ของรัฐให้ เบิกจ่ ายจากต้ นสั งกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในพระราชกฤษฎีกาค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ยกเว้ น ค่าเช่ าทีพ่ กั ให้ เบิกจ่ ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบ
ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ผู้จัดเลีย้ งอาหารบางมือ้ ให้ หักเบีย้ เลีย้ งมือ้ ละ 1 ใน 3
28
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การคํานวณเบีย้ เลีย้ ง
กรณีการฝึ กอบรมมีการจัดอาหาร
ให้ นับเวลาตั้งแต่ ออกจากทีอ่ ยู่ / ทีป่ ฏิบัตริ าชการตามปกติ
จนกลับถึงทีอ่ ยู่ / ทีป่ ฏิบัตริ าชการตามปกติ
24 ชั่วโมงคิดเป็ น 1 วัน หรือเกินกว่ า 12 ชั่วโมง
คิดเป็ น 1 วัน
ผู้จัดฝึ กอบรมจัดอาหารบางมือ้ ให้ หักค่ าเบีย้ เลีย้ งมือ้ ละ
1 ใน 3 ของอัตราเบีย้ เลีย้ งเดินทางเหมาจ่ าย
29

ตัวอย่ างคํานวณ
เบีย้ เลีย้ งระหว่ างฝึ กอบรมมีการจัดอาหาร
หลักสู ตรอบรม 2 วัน จัดอาหารกลางวันให้ มีการพักแรม
ออกจากบ้ าน (วันที่ 1) 05.00 น. กลับถึงบ้ าน (วันที่ 2) 22.00 น.
รวมเวลา 41 ชม. ได้ รับเบีย้ เลีย้ ง 2 วัน
05.00 น.

เวลา /
ั ี่

1

2

22.00 น.

30
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การจัดฝึ กอบรมบุคคลภายนอกถ้ าส่ วนราชการทีจ่ ดั ฝึ กอบรม
ไม่ จดั อาหาร / ทีพ่ กั / ยานพาหนะทั้งหมด/บางส่ วน
ให้ เบิกจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูเข้ าฝึ กอบรมทีเ่ ป็ นบุคลากรของรัฐตามข้ อ 18
ให้ จ่ายเงินให้ แก่ ผ้ ูเข้ าฝึ กอบรมทีม่ ใิ ช่ บุคลากรของรัฐ ดังนี้
* ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
- ไม่ จัดอาหารทั้ง 3 มือ้ จ่ ายไม่ เกิน 240 บาท / วัน/ คน
- จัดอาหารให้ 2 มือ้ จ่ ายไม่ เกิน 80 บาท / วัน / คน
- จัดอาหารให้ 1 มือ้ จ่ ายไม่ เกิน 160 บาท / วัน / คน
* ค่ าเช่ าทีพ่ กั เหมาจ่ ายไม่ เกิน
500 บาท / วัน /คน
* ค่ าพาหนะ จ่ ายจริงได้ ตามสิ ทธิประเภททัว่ ไประดับปฏิบัตงิ าน
ใช้ แบบใบสํ าคัญรับเงินการฝึ กอบรมบุคคลภายนอก
เป็ นหลักฐานการจ่ าย (เอกสารหมายเลข 2)
31

การเบิกจ่ ายค่ าพาหนะ ไป – กลับ
ทีอ่ ยู่
สถานทีจ่ ดั
ทีพ่ กั
ฝึ กอบรม
ทีท่ าํ งาน
ให้ อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ าส่ วนราชการทีจ่ ดั / ต้ นสั งกัด

32
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การจัดฝึ กอบรมในต่ างประเทศ
โครงการ/หลักสู ตรการฝึ กอบรมทีส่ ่ วนราชการทีจ่ ัด
ฝึ กอบรมได้ รับความช่ วยเหลือค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดจากหน่ วยงาน
ภายใน-ภายนอกประเทศ หรือระหว่ างประเทศ ให้ งดเบิกจ่ าย
ได้ รับความช่ วยเหลือค่ าใช้ จ่ายบางส่ วน เบิกจ่ ายสมทบได้ ตาม
หลักเกณฑ์ และอัตราทีก่ าํ หนดไว้ ในระเบียบ

33

การจัดฝึ กอบรมในต่ างประเทศ(ต่ อ)
ค่ าเครื่องแต่ งตัวในการฝึ กอบรมในต่ างประเทศเบิกจ่ ายได้
เฉพาะผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทีเ่ ป็ นบุคลากรของรัฐหรือเจ้ าหน้ าที่
ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบัตงิ าน/ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัตกิ าร เหมาจ่ าย 7,500 บาท
ประเภททัว่ ไป ระดับชํานาญงาน/อาวุโส/ทักษะพิเศษ ประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ
ประเภทอํานวยการระดับต้ น/สู ง ประเภทบริหารระดับต้ น/สู ง
เหมาจ่ าย 9,000 บาท
34
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กรณีส่วนราชการทีจ่ ดั ฝึ กอบรมจะจ้ างจัดฝึ กอบรม
ไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนให้ ดาํ เนินการได้
 ตามหลักเกณฑ์ / อัตราค่ าใช้ จ่ายตามระเบียบกําหนด
 วิธีการจัดจ้ าง ตามระเบียบพัสดุ
 ใช้ ใบเสร็จรับเงินผู้รับจ้ าง เป็ นหลักฐานการเบิกจ่ าย

35

ส่ วนที่ 2
ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม

36
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ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
♥ การส่ งบุคลากรเข้ ารับการฝึ กอบรมให้ ส่วนราชการต้ นสั งกัด
อนุมัตเิ ฉพาะผู้ปฏิบัตหิ น้ าทีเ่ กีย่ วข้ องหรือเป็ นประโยชน์ ต่อ
ส่ วนราชการนั้น ตามจํานวนทีเ่ ห็นสมควร โดยคํานึงถึง
ความจําเป็ น และเหมาะสมในการปฏิบัตงิ าน ♥

37

ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (ต่ อ)
♥ ค่ าลงทะเบียน / ค่ าธรรมเนียม/ทํานองเดียวกันเรียกชื่ออย่างอืน่
เบิกเท่ าทีจ่ ่ ายจริง ตามทีส่ ่ วนราชการหน่ วยงานจัดฝึ กอบรม
เรียกเก็บ
♥ ถ้ าค่ าลงทะเบียนรวมค่ าอาหาร ทีพ่ กั พาหนะในการฝึ กอบรม
ไว้ หมดแล้ ว หรือผู้จัดออกให้ ท้งั หมด ต้ องงดเบิก
♥ ถ้ าค่ าลงทะเบียนไม่ รวมค่ าอาหาร ทีพ่ กั ยานพาหนะ หรือ
ผู้จัดไม่ ออกค่ าใช้ จ่าย ให้ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเบิกในส่ วนที่
ไม่ ได้ ออกให้ ตามหลักเกณฑ์ และอัตราตามระเบียบ ข้ อ 18
38
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โครงการหรือหลักสู ตรการฝึ กอบรมต่ างประเทศ
กรณีบุคลากรของรั ฐได้ รับอนุ มัติให้ เดินทางไปฝึ กอบรม
ในต่ า งประเทศโดยได้ รั บ ความช่ วยเหลื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมด
ให้ งดเบิ กค่ าใช้ จ่ าย หากได้ รั บความช่ วยเหลื อบางส่ วนให้ เบิ ก
ค่ าใช้ จ่ายสมทบในส่ วนที่ไม่ ได้ รับความช่ วยเหลือได้ ตามพระราช
กฤษฎีกาค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางแต่ ต้ องไม่ เกินวงเงินที่ได้ รั บ
ความช่ วยเหลือภายใต้ เงือ่ นไข ดังนี้
39

ค่ าเครื่องบิน ได้ รับไป – กลับ : งดเบิก (แม้ จะได้ รับตํา่ กว่า

) กอีกหนึ่งเทีย่ วชั้นเดียวกัน แต่ ไม่ สูงกว่ าสิ ทธิ
ได้ รับเทีย่ วเดียสิว ท:ธิเบิ

ค่ าทีพ่ กั จัดให้ : งดเบิก
ได้รับตํา่ กว่ าสิ ทธิ:เบิกเพิม่ ส่ วนทีข่ าดตามทีจ่ ่ ายจริง / ไม่ เกินสิ ทธิ

ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
ได้ รับตํา่ กว่ าสิ ทธิ : เบิกสมทบได้ ไม่ เกินสิ ทธิแต่ มี
การจัดอาหารระหว่ างฝึ กอบรมหักเบีย้ เลีย้ งเหมือน
ในประเทศ (1 ใน 3 ของอัตราเบีย้ เลีย้ งเดินทาง)
40
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ค่ าใช้ จ่ายในการจัดงาน
การจัดงานตามแผนงาน/โครงการตามภารกิจปกติ
ตามนโยบายของทางราชการให้ หัวหน้ าส่ วนราชการ
พิจารณาอนุมตั กิ ารเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการจัดงาน
ได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริงตามความจําเป็ นเหมาะสม ประหยัด

41

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดงาน
กรณีจดั อาหาร ทีพ่ กั ยานพาหนะให้ แก่ ประธานในพิธี
แขกผู้มเี กียรติ ผู้ตดิ ตาม เจ้ าหน้ าที่ / ผู้เข้ าร่ วมงานให้
ใช้ หลักเกณฑ์ /อัตรา ตามข้ อ 15 /16 /17 มาใช้ บังคับ
♥ กรณีส่วนราชการทีจ่ ดั งานไม่ จดั อาหาร ทีพ่ กั ยานพาหนะ
ให้ แก่ ประธาน/แขกผู้มเี กียรติ/ผู้ตดิ ตาม เจ้ าหน้ าที่
หรือผู้เข้ าร่ วมงาน ให้ นําข้ อ 18 มาใช้ บังคับ

21

กรณีจ้างจัดงาน
ส่ วนราชการจ้ างจัดงานไม่ ว่าทั้งหมด/บางส่ วน
ให้ ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์ และอัตราตามระเบียบฯ
วิธีการจัดจ้ างทําตามระเบียบพัสดุ
ใช้ ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้ างเป็ นหลักฐานการจ่ าย

ค่ าใช้ จ่ายในการประชุมระหว่ างประเทศ
“การประชุ ม ระหว่ า งประเทศ” :การประชุ ม /สั ม มนา

ระหว่ า งประเทศที่ ส่ วนราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐบาลต่ างประเทศหรื อองค์ การระหว่ างประเทศจัด หรื อ
จัดร่ วมกันในประเทศไทยโดยมีผู้ แทนจากสองประเทศ
ขึน้ ไปเข้ าร่ วมประชุมหรือสั มมนา
44
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“ เจ้ าหน้ าที่ ” : บุ ค ลากรของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
ปฏิ บั ติ ง านรวมถึ ง บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง าน
และเจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัย
“เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านลัก ษณะพิเ ศษ”: บุ ค คลซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น
บุ ค ลากรของรั ฐ และได้ รั บ แต่ ง ตั้ง จากหั ว หน้ า ส่ วนราชการ
ผู้จัดการประชุ มระหว่ างประเทศให้ ปฏิบัติงาน เช่ น พนักงาน
พิมพ์ ดีด พนักงานบันทึกข้ อมูล พนักงานแปล ล่ าม และผู้จด
บันทึกสรุปประเด็นในการประชุมระหว่ างประเทศ เป็ นต้ น
45

“ผู้แทน” : ผู้แทนประเทศไทยและที่ปรึกษาของผู้แทนดังกล่ าว
ผู้แทนรัฐบาล ให้ ผู้บังคับบัญชาต่ อไปนีเ้ ป็ นผู้มีอาํ นาจอนุมัติ
(1) นายกรั ฐมนตรี ในฐานะหั วหน้ ารั ฐบาลสํ าหรั บการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรี เจ้ าสั งกัดสํ าหรับการประชุ มในระดับตํ่ากว่ า
รัฐมนตรีหรือคณะผู้แทนซึ่งมิใช่ คณะผู้แทนรัฐบาล
“ผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ” : ผู้ แ ทน และ ผู้ แ ทนของต่ า งประเทศ
ทีเ่ ข้ าร่ วมการประชุ มระหว่ างประเทศ
46

23

บุคคลทีจ่ ะเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่าย
(1) ประธานในพิธีเปิ ด-ปิ ดการประชุ ม แขกผู้มีเกียรติ

และผู้ตดิ ตาม
(2) เจ้ าหน้ าที่
(3) เจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบัตงิ านลักษณะพิเศษ
(4) วิทยากร
(5) ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
47

ค่ าใช้ จ่ายของส่ วนราชการผู้จดั
ค่ า ใช้ จ่ า ยก่ อ น ระหว่ า ง และหลัง การจัด ประชุ ม ระหว่ า ง
ประเทศ เบิกได้ เท่ าที่จ่ายจริ งตามความจําเป็ น เหมาะสม
และประหยัด
ยกเว้ น ค่ าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลเจ้ าหน้ าที่ อาหาร
ค่ าเช่ าทีพ่ กั ค่ าพาหนะ เบิกตามทีร่ ะเบียบกําหนด
48
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ค่ าอาหาร ค่ าทีพ่ กั ค่ าพาหนะ
ผู้เข้ าร่ วมประชุ มเป็ นบุคคลระดับรั ฐมนตรี หรื อสมาชิ กรั ฐสภาขึน
้ ไป

ให้ เบิกได้ เท่ าที่จ่ายจริ ง อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของ
งบประมาณ
ผู้เข้ าร่ วมประชุ มเป็ นบุคคลอื่นให้ เบิกได้ เท่ าที่จ่ายจริ งไม่ เกินอัตรา ดังนี้
- ค่ าอาหารและเครื่องดืม่ จัดครบทุกมือ้
1,200 บาท/คน/วัน
จัดไม่ ครบทุกมือ้ 800 บาท/คน/วัน
- ค่ าเช่ าทีพ่ กั ไม่ เกินคนละ
2,000 บาท/วัน
- ค่ าพาหนะเบิกได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริง ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณ
49

@ หลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าสมนาคุณวิทยากร@
บรรยาย ไม่ เกิน 1 คน
อภิปราย / สั มมนาเป็ นคณะ ไม่ เกิน 5 คน
แบ่ งกลุ่ม - ฝึ กภาคปฏิบัติ
- อภิปราย
ไม่ เกินกลุ่มละ 2 คน
- ทํากิจกรรม
วิทยากรเกินทีก่ าํ หนดให้ เฉลีย่ จ่ าย
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อัตราค่ าสมนาคุณวิทยากร
ในการประชุมระหว่ างประเทศเบิกจ่ ายตามความจําเป็ น
เหมาะสม อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ าส่ วนราชการ
เจ้ าของงบประมาณ

51

ค่ าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ : ได้ รับเงินรางวัลเฉพาะวันทีม่ าปฏิบัตงิ านคนละ
ไม่ เกิน 200 บาทต่ อวัน

เจ้ าหน้ าทีผ่ ู้ปฏิบัตงิ านลักษณะพิเศษ : เบิกจ่ ายค่ าตอบแทน
เฉพาะวันทีป่ ฏิบัตงิ านตามหลักเกณฑ์ และอัตราทีห่ ัวหน้ า
ส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณกําหนด
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ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ าร่ วมประชุมระหว่ างประเทศ
ค่ าลงทะเบียน / ค่ าธรรมเนียม ให้ เบิกได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริงตามที่
ผู้จัดการประชุมเรียกเก็บ
กรณีค่าลงทะเบียน / ค่ าธรรมเนียม รวมค่ าอาหาร ค่ าเช่ าทีพ่ กั
หรือค่ าพาหนะไว้ ท้งั หมด หรือผู้จัดการประชุ มออกค่ าใช้ จ่าย
เป็ นค่ าอาหาร ทีพ่ กั หรือพาหนะให้ แก่ ผู้เข้ าร่ วมประชุมทั้งหมด
ให้ งดเบิก
53

 กรณีค่าลงทะเบียนไม่ รวมค่ าอาหาร ทีพ
่ กั หรือพาหนะหรือ

ผู้จัดการประชุ มไม่ ออกค่ าอาหาร ทีพ่ กั หรือพาหนะหรือออกให้
บางส่ วน ให้ เบิกส่ วนทีข่ าด (ไม่ ออกให้ ) ดังนี้
- ค่ าอาหารเครื่องดืม่ ไม่ จัดให้ 3 มือ้ ไม่ เกิน 1,200 บาท/วัน/คน
ไม่ จัดให้ บางมือ้ ไม่ เกิน 800 บาท/วัน/คน
- ค่ าเช่ าทีพ่ กั
ไม่ เกิน 2,000 บาท/วัน/คน
- ค่ าพาหนะ ให้ เบิกได้ ตามทีจ่ ่ ายจริงโดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณ
เว้ นแต่ การประชุมทีผ่ ู้เข้ าร่ วมประชุมเป็ นระดับรัฐมนตรี
หรือสมาชิกรัฐสภาขึน้ ไป เบิกค่ าใช้ จ่ายดังกล่ าวได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริง
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กรณีส่วนราชการผู้จดั การประชุมระหว่ างประเทศ
ได้ รับความช่ วยเหลือในการจัดประชุมระหว่ าง
ประเทศจากหน่ วยงานภายในหรือต่ างประเทศ
ให้ เบิกค่ าใช้ จ่ายสมทบได้ เฉพาะส่ วนทีข่ าดตามระเบียบฯ

55

การจ้ างจัดการประชุมระหว่ างประเทศ
ให้ ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์ และอัตราตามระเบียบฯ
วิธีการจัดจ้ างทําตามระเบียบพัสดุ
ใช้ ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้ างเป็ นหลักฐานการจ่ าย
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สวัสดีค่ะ

57

ผุสดีพร อยู่ยงสิ นธุ์
นักวิชาการคลังชํานาญการ
สถานทีท่ าํ งาน

โทรศัพท์ :
Email

:

: กลุ่มงานบริหารค่าใช้ จ่าย
กองค่ าตอบแทนและประโยชน์ เกือ้ กูล กรมบัญชีกลาง
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mam_pusadee@hotmail.com
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