แนวปฏิบตั ิในการการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การเบิ กค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 แก้ไข
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 โดยผู้จัดการฝึกอบรมที่ต้องเดินทางไปจัดนอกสถานที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องได้รับอนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติเดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2557
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเป็นผู้จัด
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 – 9
4. ค่าประกาศนียบัตร
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ตามความจําเป็น เหมาะสม
6. ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และประหยัด
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ๆ ในการฝึกอบรม
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ
300 บาท
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร
1) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิทยากร
รูปแบบกิจกรรม
การบรรยาย
การอภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ
กิจกรรมกลุ่ม/แบ่งกลุ่ม
(ฝึกปฏิบัติ/อภิปราย/ทํากิจกรรม)

จํานวนวิทยากร
ไม่เกิน 1 คน
ไม่เกิน 5 คน
ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

2) การนับเวลาบรรยาย
- นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่าง
- ชั่วโมงการฝึกอบรม แต่ละชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที ถ้าไม่ถึง 50 นาทีแต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที
ให้เบิกค่าวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
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3) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
ประเภทวิทยากร
วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ
วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ

อัตรา (บาท : ชั่วโมง)
การฝึกอบรมประเภท ก
การฝึกอบรมประเภท ข และบุคลากรภายนอก
ไม่เกิน 800
ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 1,600
ไม่เกิน 1,200

13. ค่าอาหาร (บาท : วัน : คน) เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าอาหารที่กําหนด
ระดับการฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข
บุคคลภายนอก

สถานที่ราชการ
ครบมื้อ
ไม่ครบมื้อ
ไม่เกิน 850
ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 400

สถานที่เอกชน
ครบมื้อ
ไม่ครบมื้อ
ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 850
ไม่เกิน 950
ไม่เกิน 700

ต่างประเทศ
ไม่เกิน 2,500
ไม่เกิน 2,500

14. ค่าเช่าที่พักในประเทศ (บาท : วัน : คน)
ระดับฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข และบุคคลภายนอก

พักเดี่ยว
ไม่เกิน 2,400
ไม่เกิน 1,450

พักคู่
ไม่เกิน 1,300
ไม่เกิน 900

15. ค่ายานพาหนะ
- กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการของผู้จัด/ยืมจากส่วนราชการอื่น/หน่วยงานอื่น เบิกค่าเชื้อเพลิง
ได้เท่าที่จ่ายจริง
- กรณีใช้ยานพาหนะประจําทาง/เช่าเหมายานพาหนะ ให้จดั ยานพาหนะตามระดับการฝึกอบรม ดังนี้
ระดับฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข
บุคคลภายนอก

การจัดยานพาหนะ
ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่เดินทางโดยเครื่องบิน
ให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไปชํานาญงาน
ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเป็นผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
1. ค่าลงทะเบียน เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่ผู้จดั เรียกเก็บ
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
3. กรณีค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ที่พัก ยานพาหนะของผู้เข้าอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ หรือผู้จัด
จัดอาหารที่พัก ยานพาหนะทั้งหมดให้งดเบิก หากไม่จัดให้หรือจัดให้บางส่วนให้เบิกส่วนที่ขาดได้
ที่ต้นสังกัด
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เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเป็นผู้จัด
1. โครงการ และกําหนดการฝึกอบรม
2. หนังสืออนุมัติการจัดการฝึกอบรม
3. หนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการ กรณีจัดการฝึกอบรมนอกสถานที่
4. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญการรับเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ค่าเช่าอุปกรณ์ๆ ในการฝึกอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้รับการฝึกอบรม ให้เบิกจ่าย
ได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ
300 บาท
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่
เกิน 1,500 บาท
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร
13. ค่าอาหาร
14. ค่าเช่าที่พัก
15. ค่ายานพาหนะ

วิธีการดําเนินการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
เอกสารตามระเบียบพัสดุ

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

เอกสารตามระเบียบพัสดุ
เอกสารตามระเบียบพัสดุ
เอกสารตามระเบียบพัสดุ
เอกสารตามระเบียบพัสดุ

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

เอกสารตามระเบียบพัสดุ

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่กําหนด
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

เอกสารตามระเบียบพัสดุ
เอกสารตามระเบียบพัสดุ
ใบเสร็จรับเงิน

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

เอกสารตามระเบียบพัสดุ

เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่กําหนด
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่กําหนด
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่กําหนด
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

ใบสําคัญรับเงินตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารตามระเบียบพัสดุ

- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบแจ้งรายการของที่พัก (Folio)
เอกสารตามระเบียบพัสดุ
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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเป็นผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
1. โครงการ และกําหนดการฝึกอบรม
2. หนังสืออนุมัติการจัดการฝึกอบรม กรณีส่วนราชการเป็นผู้จัด
3. หนังสืออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรม
4. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน หรือใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
5. กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ดําเนินการตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง
เอกสารอ้างอิง
ระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุ มระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (http://fin.oop.swu.ac.th/Portals/106/rule/cgd/ฝึกอบรม%2055%20(ฉบับที่%203).pdf)
-------------------------------------
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ภาคผนวก

