
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการตรวจสอบใบส าคัญการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
กองคลัง 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 

วันที่  2 กันยายน  2562 



 
 

สารบัญ 

หน้า 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 1 
2. ขอบเขต 1 
3. ค าจ ากัดความ 1 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 2 
5. Work Flow กระบวนการ 3 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5 
7. เอกสารอ้างอิง 16 
8. แบบฟอร์มที่ใช้ 17 
9. เอกสารบันทึก 18 
10. มาตรฐานงาน 18 
11. ระบบติดตามประเมินผล 18 
ภาคผนวก ก  19 
 -  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 20 
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ภาคผนวก ข 44 
 -  ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรมและการประชุมราชการ 45 
 -  หนังสือบันทึกข้อความ กลุ่มตรวจสอบใบส าคัญ กองคลัง ที่ กษ 0803.07/164  ลงวันที่ 48 
            22 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่  
           เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
          ระหว่างหน่วยงานของรัฐ            
ภาคผนวก ค                                                                                             53 
 -  ใบรับรองการจ่ายเงิน 54 
 -  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 55 
 -  ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) 56 
 -  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1) 57 
 -  หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2) 59 
 -  ใบส าคัญรับเงิน 60 
 -  ใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร 61 
 -  แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 62 
 -  รายงานขอความเห็นชอบกรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 63 
 -  หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 64 
 -  บัญชีแสดงการใช้น ้ามันรถราชการ 65 
 -  เอกสารประกอบรายงานการเดินทางแสดงระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทาง 66 
           ของแต่ละบุคคลต่างกัน (เอกสารแนบ 1) 
 -  แบบสรุปค่าใช้จ่าย 67 



 คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการตรวจสอบใบส าคัญการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

1.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
 1.1  เพ่ือให้กรมพัฒนาที่ดินมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดง
ถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเป็นการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนา
และเรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 1.3 เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอกหรือผู้รับบริการ ได้รับรู้ เข้าใจกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าว เพ่ือขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 1.4 เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน ถูกต้อง มีเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายที่ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่ก าหนด 
   
2. ขอบเขต 

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารใบส าคัญการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
โดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่การรับเอกสารใบส าคัญเพ่ือด าเนินการตรวจสอบเอกสารใบส าคัญให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ การอนุมัติในหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบส าคัญคู่จ่ายและการจัดเก็บเอกสารเพ่ือรอการตรวจสอบจาก
หน่วยงานอ่ืน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  

3.  ค าจ ากัดความ 

ส่วนราชการ  หมายความว่า ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเป็นหรือเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่ง
ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี 

บุคลากรของรัฐ  หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

เจ้าหน้าที่  หมายความว่า บุคลากรของรัฐที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ งานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ และให้หมายรวมถึงบุคคลอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยด้วย 

การฝึกอบรม  หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน 
หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและ
ช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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การฝึกอบรมประเภท ก  หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่ง
เป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง ข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า 

การฝึกอบรมประเภท ข  หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่ง
เป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงานและระดับ
อาวุโส ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการและ
ระดับช านาญการพิเศษ ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่ง
ที่เทียบเท่า 

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  หมายความรวมถึง บุคลากรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 

การดูงาน  หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่งก าหนดไว้
ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือก าหนดไว้ในแผนการจัดการประชุม
ระหว่างประเทศ ให้มีการดูงาน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรมหรือการประชุม
ระหว่างประเทศ และหมายความรวมถึงโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะการ
ดูงานภายในประเทศท่ีหน่วยงานของรัฐจัดขึ้น 

 

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการกองคลัง ท าหน้าที่ อนุมัติในหลักฐานการจ่ายเงิน หรือใบส าคัญคู่จ่ายในหมวดรายการ
จ่ายทุกประเภท ซึ่งผู้มีอ านาจได้อนุมัติและสั่งการไว้แล้วในชั้นต้นตามระเบียบ  

กลุ่มตรวจสอบใบส าคัญ ท าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ใบส าคัญคู่จ่าย ให้ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และวิธีการ
เบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มการเงิน ท าหน้าที่ บันทึกรายการจ่ายเงินในระบบ GFMIS จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS และน าส่งเงินในระบบ KTB 
Corporate Online 

กลุ่มบัญชี  ท าหน้าที่ บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS บันทึกรายการทางบัญชี
และจัดเก็บเอกสาร 
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5.  Work Flow กระบวนการ  
 กระบวนการตรวจสอบเอกสารใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการย่อย
คือ   

1. กระบวนการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรณียืมเงินทดรองราชการ (ชดใช้เงินยืม) 
 

ล า 
ดับ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ  
เวลา 

แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  
 
 

ลงทะเบียนรับเอกสารในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เจ้าหน้าที่   
กลุ่มตรวจสอบ
ใบส าคัญ 
 

1 วัน - - ใบลงทะเบียนรับ  
  เอกสารจากระบบฯ 
 - เอกสารใบส าคัญ 
   เบิกค่าใช้จ่ายฯ 

2  
 
 

- ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ
การเบิกจา่ยเงินให้ถูกต้อง 
และครบถ้วน เป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด 

เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มตรวจสอบ
ใบส าคัญ 
 

5-10 
วัน 

- ใบส าคัญรับเงิน 
- ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 
- ใบส าคัญรับเงิน
ส าหรับวิทยากร 
- ใบเบิกค่าใช้จา่ย
ในการเดินทาง 
- ใบขออนุญาตใช้
รถส่วนกลาง 
- หนังสือขออนุมัติ
เดินทาง 
 

- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมฯ  

  - หนังสืออนุมัต ิ
   โครงการฝึกอบรม   

3  
 
 

อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ผู้อ านวยการ
กองคลัง หรือ  
ผู้ได้รับมอบ   
อ านาจ 

1 วัน - - เอกสารใบส าคัญ 
  เบิกค่าใช้จา่ยฯ 

4  
 
 

เก็บรักษาเอกสารใบส าคัญ กลุ่มบัญชี  
 

1 วัน ทะเบียนคุม
เอกสารใบส าคัญ 

- เอกสารใบส าคัญ 
  เบิกค่าใช้จา่ยฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 ไมถ่กูต้อง 

 

ถกูต้อง 

หน่วยงาน 

จัดเก็บเอกสาร 

ลงทะเบียน 
รับเอกสาร 

 ไมอ่นมุตัิ 

อนมุตัิ 

อนุมัติการเบิกจา่ย    
 

ตรวจสอบเอกสาร 
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2. กระบวนการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรณีขอเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ และ
จ่ายตรงผู้ขาย 

 
ล า 
ดับ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ  
เวลา 

แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1  
 
 

ลงทะเบียนรับเอกสาร
ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

เจ้าหน้าที่   
กลุ่มตรวจสอบ
ใบส าคัญ 
 

- - - ใบลงทะเบียนรับ  
  เอกสารจากระบบฯ 

 - เอกสารใบส าคัญ 
   เบิกค่าใช้จ่ายฯ 

2  
 
 

- ตรวจสอบเอกสาร
ใบส าคัญการเบิก
จ่ายเงินให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไป
ตามระเบียบก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ตรวจสอบ
ใบส าคัญ 
 

1-2 วัน 1. จ่ายผ่านสว่นราชการ 
- ใบส าคัญรับเงิน 
- ใบรับรองแทน   
  ใบเสร็จรับเงิน 
- ใบส าคัญรับเงิน 
  ส าหรับวิทยากร 
- ใบเบิกค่าใช้จา่ยใน  
  การเดินทาง 
- ใบขออนุญาตใช้รถ 
  ส่วนกลาง 
- หนังสือขออนุมัต ิ
  เดินทาง 
- รายงานขอความ 
  เห็นชอบการจัดซ้ือ 
  จัดจา้งวงเงินไม่เกิน  
  10,000 บาท 
2.  จ่ายตรงผู้ขาย 
-  รายงานความตอ้งการ 
-  สัญญา, ใบสั่งซ้ือ/สั่ง 
   จา้ง 
-  บันทกึการตรวจ 
   รับพัสด ุ

- ระเบียบ 
  กระทรวงการคลัง   
  วา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน 
  การฝึกอบรมฯ  
- พรบ.การจัดซ้ือจัด 
  จ้างและการบริหาร 
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
  2560 
- หนังสือ  
  กรมบัญชกีลาง         
  ที่ กค(กวจ)   
  0405.2/ว119  
  ลว.7 มี.ค. 61 

  - หนังสืออนุมัต ิ
   โครงการฝึกอบรม   

3  
 
 

อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ผู้อ านวยการ
กองคลัง หรือ  
ผู้ได้รับมอบ   
อ านาจ 

1 วัน - - เอกสารใบส าคัญ 
  เบิกค่าใช้จา่ยฯ 

4  
 
 

บันทึกรายการขอ
เบิกในระบบ GFMIS   

กลุ่มบัญชี     1 วัน - - เอกสารใบส าคัญ 
  เบิกค่าใช้จา่ยฯ 
-  แบบ ขบ.01 (จ่าย 
   ตรงผู้ขาย) 
-  แบบ ขบ.02 (จ่าย  
   ผ่านสว่นราชการ) 
 

อนมุตัิ 

ถกูต้อง 

ลงทะเบียนรับ
เอกสาร 

ตรวจสอบ 
เอกสาร 

หน่วยงาน 

 ไมถ่กูต้อง 

 ไมอ่นมุตัิ 

ด าเนินการขอเบิกเงิน 
และอนุมัติเงินในระบบ 

GFMIS 

 อนุมัติการเบิกจา่ย 
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5 

 
 

 
 
จ่ายเงินให้กับผู้มี
สิทธิรับเงิน 
 
 
 

 
 
กลุ่มการเงิน  

 
 
1 วัน 

  
 
 เอกสารใบส าคัญ 
  เบิกค่าใช้จา่ยฯ 

6  เก็บรักษาเอกสาร
ใบส าคัญ 

กลุ่มบัญชี     1 วัน ทะเบียนคุมเอกสาร
ใบส าคัญ 

- เอกสารใบส าคัญ 
  เบิกค่าใช้จา่ยฯ 

 
6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 แบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ขั้นตอนการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมซึ่งเป็นส่วนที่ผู้จัดการฝึกอบรมรับผิดชอบ และขั้นตอนการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
6.1 ขั้นตอนการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (ผู้จัดการฝึกอบรม) 
6.1.1 ด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เมื่อได้รับเอกสารการขอ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จะต้องด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานจัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจเรียบร้อยแล้ว 

แนวทางในการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบว่าโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติหลักการจัดฝึกอบรมพร้อม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือไม่ โดยวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การสัมมนา หรือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ต้องเป็นไปตามค าจ ากัดความของระเบียบ 

- การอนุมัติโครงการจัดฝึกอบรม ต้องได้รับการอนุมัติให้จัดฝึกอบรมโดยหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  

- ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วัน เวลา และสถานที่จัด
ฝึกอบรม จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม งบประมาณที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม ก าหนดการฝึกอบรม 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นต้น 

- ตรวจสอบประเภทของการฝึกอบรม ว่าเป็นการฝึกอบรมประเภทใด โดยดูจาก
กลุ่มเป้าหมาย หรือ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ว่าเป็นการฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ก หรือ ข หรือบุคคลภายนอก ตามค าจ ากัดความของการฝึกอบรม  

- ตรวจสอบบุคคลที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ซ่ึงได้แก่ 
1) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
2) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม 
3) วิทยากร 
4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
5) ผู้สังเกตการณ ์
 

จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 

จัดเก็บเอกสาร 
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- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมที่สามารถเบิกจ่ายได้ ได้แก่ 

   1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
   2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
   3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
   4) ค่าประกาศนียบัตร 
   5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
   6) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
   8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
   9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   10) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
   12) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
   13) ค่าอาหาร 
   14) ค่าเช่าทีพั่ก 
   15) คา่ยานพาหนะ 
 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1. หลักการขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม 
2. รายละเอียดของโครงการฝึกอบรม  

 
6.1.2 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกในการฝึกอบรมว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่ก าหนด
หรือไม่ ดังนี้ 
 6.1.2.1 ค่าใช้จ่ายที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น 
เหมาะสม และประหยัด ยกเว้น 

- ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่ 
เกินอัตราใบละ 300 บาท  
- ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 

แนวทางการในตรวจสอบ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่าย

ได้ตามระเบียบฝึกอบรมฯ หรือไม ่โดยที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

- กรณีค่าใช้จ่ายที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับการจัดฝึกอบรมข้างต้นมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท จะได้รับการ
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ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 22 วรรคหนึ่ง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ และหนังสือบันทึกข้อความ กลุ่ม
ตรวจสอบใบส าคัญ กองคลัง ที่ กษ 0803.07/164 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่ องซ้อมความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไป
ก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายใน 
5 วันท าการถัดไป  

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย กรณีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.และระเบียบพัสดุฯ 
1. รายงานความต้องการพัสดุ (พด.1) 
2. รายงานขอซื้อขอจ้าง และค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. ใบเสนอราคาของผู้ขาย / ผู้รับจ้าง 
4. รายงานผลการพิจารณา 
5. สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
6. ใบส่งมอบงาน / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน 
7. ใบตรวจรับพัสดุ 
8. ใบ SAP R/3 
9. หนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท 
1. รายงานขอความเห็นชอบกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส าหรับการจัดฝึกอบรมวงเงินไม่เกิน 

10,000 บาท ที่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ซึ่งจะต้องจัดท าภายใน 5 วัน     
ท าการนับตั้งแต่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 

2. หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

3. ใบส าคัญรับเงิน 
4. หนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 

 
6.1.2.2 ค่าสมนาคุณวิทยากร 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 1 คน 
(ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปราย หรือสัมมนาเป็นคณะ ให้จ่ายค่าสมนาคุณ

วิทยากรได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู้ด าเนินรายการอภิปรายหรือสัมมนาที่ท าหน้าที่
เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย 

(ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา 
หรือแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ซึ่งได้ก าหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและจ าเป็นต้อง
มีวิทยากรประจ ากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

(ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ตาม (ก) (ข) (ค)  ให้เฉลี่ยจ่ายค่า
สมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจ านวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 
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(จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรม ให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการฝึกอบรม โดยไม่ต้องหักเวลา

ที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีก าหนดเวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 นาที กรณีก าหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 
นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ึงหนึ่ง 

 
อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

ประเภทการฝึกอบรม 
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ 

(บาท/ชั่วโมง) 
วิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอก 

(บาท/ชั่วโมง) 

การฝึกอบรมข้าราชการ ประเภท ก 800 1,600 

การฝึกอบรมข้าราชการ ประเภท ข 600 1,200 

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 600 1,200 

หมายเหตุ : กรณทีีจ่ าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์ใน
การฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่ก าหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราที่ก าหนดได้โดยให้
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 
 แนวทางในการตรวจสอบ  
  - การจ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากร จะต้องตรวจสอบ วัน เวลา หัวข้อในการบรรยาย อภิปราย 
หรือฝึกปฏิบัติให้สัมพันธ์กับก าหนดการฝึกอบรม การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรต้องเบิกจ่ายในอัตราที่ระเบียบ
ก าหนด หากผู้จัดการฝึกอบรมจะจ่ายค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราที่ก าหนด จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว 
  - ค่าพาหนะของวิทยากร หากวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม 
ผู้จัดการฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป – กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้ 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
 1. แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร และ

ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร  
 2. หนังสือเชิญวิทยากร  

6.1.2.3 ค่าเช่าที่พัก 
ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจะเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักที่ก าหนด 

โดยมีหลักเกณฑ์การจัดที่พักดังนี้ 
(1)  การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม หรือ
มีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคน
เดียวได้ 
(2)  การจัดที่พักให้ผู้สังเกตการณ์ หรือเจ้าหน้าที่ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

- ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา 
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่
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เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียว 

- ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูง หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประเภท
ทัว่ไประดับทักษะพิเศษ  จะจัดให้พักหอ้งพักคนเดียวก็ได้ 
 (3) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม หรือ
วิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าท่ีจ่ายจริง 

 
อัตราค่าที่พัก 

  สืบเนื่ องจากมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ อัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี  2556 
กระทรวงการคลังได้ปรับเพ่ิมอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0406.4 / ว 4 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขัน้ต่ าปี 2556 กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ก าหนดระเบียบกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย
ส าหรับการฝึกอบรมและการประชุมราชการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ดังนี้ 
 

ประเภทการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
 (บาท/คืน/คน) 

ค่าเช่าห้องพักคู่ 
 (บาท/คืน/คน) 

การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300 

การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ไม่เกิน 1,450 ไม่เกิน 900 

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 ไมเ่กนิ 750 

แนวทางการตรวจสอบ 

 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ จะต้องตรวจสอบองค์ประกอบของใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ และ
ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการเข้าพัก (Folio) ซึ่งแสดงวัน เวลา อัตราค่าที่พัก และชื่อผู้เข้าพัก ให้สัมพันธ์
กับชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งค านวณจ านวนเงินค่าที่พักที่เบิกว่าถูกต้องหรือไม่ โดยการเบิกจ่ายค่าเช่าที่
พักจะเบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักท่ีระเบียบก าหนด 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
 1. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก  
 2. รายละเอียดประกอบการเข้าพัก (Folio) 

 
6.1.2.4 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 สืบเนื่องจากมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 กระทรวงการคลัง
ได้ปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4 
/ ว 4 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 และ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าอาหารในการประชุม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มในการฝึกอบรมและประชุม กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ก าหนดระเบียบกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือให้ การ
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เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรมและการประชุมราชการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 
ดังนี้ 
 อัตราค่าอาหาร 

ประเภทการ
ฝึกอบรม 

ฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

(บาท/วัน/คน) 

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน 
(บาท/วัน/คน) 

จัดครบ 
ทุกม้ือ 

จัดเลี้ยง  
2 ม้ือ 

จัดเลี้ยง 
 1 ม้ือ 

จัดครบ 
ทุกม้ือ 

จัดเลี้ยง 
 2 ม้ือ 

จัดเลี้ยง  
1 ม้ือ 

การฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ก 

ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 

การฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ข 

ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 950 ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 500 

การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 300 

 
อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ประเภทการฝึกอบรม 
ฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(บาท/มื้อ/คน) 

การฝึกอบรมในสถานที่ของ
เอกชน 

(บาท/มื้อ/คน) 

การฝึกอบรมทุกประเภท ไม่เกิน 35 บาท ไม่เกิน 50 บาท 

 แนวทางการตรวจสอบ 
 - เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ จะต้องตรวจสอบองค์ประกอบของใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ  
 - การเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ค่าอาหารที่ก าหนด 

 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. ใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสด ที่ระบุรายละเอียดของรายการเช่น จ านวนคน จ านวนมื้อ ราคา

ต่อหน่วย 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา 

 
6.1.2.5 ค่ายานพาหนะ 

 การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้ หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะ ให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม หรือยืมยานพาหนะจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น ให้เบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 

2.  กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดยานพาหนะตามระดับของ
การฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการโดยอนุโลม ดังนี้  
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-  การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้จัดตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถ
เดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

-  การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน 

-  การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
แนวทางในการตรวจสอบ 

- การเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงกรณีใช้รถราชการ การเช่าเหมายานพาหนะ ต้องด าเนินการตาม 
พรบ. และระเบียบพัสดุฯ หรือหากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท ให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางหนังสือบันทึกข้อความ กลุ่มตรวจสอบใบส าคัญ กองคลัง ที่ กษ 0803.07/164 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุ
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ  

- ในกรณีของการเช่าเหมายานพาหนะ วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องรวมค่าน้ ามัน ค่า
ผ่านทางด่วน ไว้ในสัญญาจ้างแล้ว 

- การจ่ายเงินเป็นค่าพาหนะประจ าทาง ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
 
 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย กรณีด าเนินการตาม พรบ. และระเบียบพัสดุ 

1. รายงานความต้องการพัสดุ (พด.1) 
2. รายงานขอซื้อขอจ้าง และค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. ใบเสนอราคาของผู้ขาย / ผู้รับจ้าง 
4. รายงานผลการพิจารณา 
5. สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
6. ใบส่งมอบงาน / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน 
7. ใบตรวจรับพัสดุ 
8. ใบ SAP R/3 
9. หนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท 
1. รายงานขอความเห็นชอบกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส าหรับการจัดฝึกอบรมวงเงินไม่ เกิน 

10,000 บาท ที่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  ซึ่งจะต้องจัดท าภายใน       
5 วันท าการนับตั้งแต่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 

2. หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

3. ใบส าคัญรับเงิน 
4. หนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
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  เอกสารประกอบการเบิกจ่าย กรณีเบิกค่าพาหนะประจ าทาง 
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

 
6.1.2.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง 
แนวทางในการตรวจสอบ 

- ให้ค านวณเวลานับตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับ     
24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง 
หรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้นเกินกว่า 12 ชั่วโมงให้ถือเป็น 1 วัน แล้วน าจ านวนวันทั้งหมดมาคูณ
กับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่างการ
ฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ค านวณได้ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางต่อวัน 

      ตัวอย่าง นาย ก เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ ออกเดินทางจากที่ พักวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 
06.00 น. เพ่ือเข้ารับการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2562 (เริ่มลงทะเบียนวันที่ 5 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.00 น. และปิดการอบรมวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30น.) กลับถึงที่พัก วันที่ 9 มิถุนายน 2562 
เวลา 20.00 น. ในระหว่างการฝึกอบรมผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารทั้งหมด 13 มื้อ (อาหารเช้า 4 มื้อ อาหาร
กลางวัน 5 มื้อ และอาหารเย็น 4 มื้อ) 

     ค านวณเบี้ยเลี้ยง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นาย ก เริ่มออกเดินทางจากท่ีพัก วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. และกลับถึงท่ีพัก วันที่ 9 
มิถุนายน 2562 เวลา 20.00 น. รวมเวลาเดินทาง 4 วัน 14 ชั่วโมง คิดเป็นจ านวนวันที่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงทั้งหมด 
5 วัน (อัตราเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท) 

เบี้ยเลี้ยงทัง้หมด 5 วัน x 240 บาท   = 1,200  บาท 
(หัก) จัดเลี้ยงอาหาร 13 มื้อ (13 x 80)   = 1,040  บาท 
รวมเบี้ยเลี้ยงที่เบิกได้ทั้งสิ้น (1,200 – 1,040)  =   160   บาท 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายกรณีเดินทางคนเดียว 
 - ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1  
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ 

- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 
 - หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใช้ในกรณี

เดินทางเป็นหมู่คณะ) 
 - เอกสารประกอบรายงานการเดินทางไปราชการแสดงระยะวัน เวลา ในการเริ่มต้นและสิ้นสุด

การเดินทางของแต่ละบุคคล  (เอกสารแนบ 1) 

5 มิ.ย. 62 6 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 8 มิ.ย. 62 9 มิ.ย. 62 9 มิ.ย. 62 

6.00 น. 6.00 น. 6.00 น. 6.00 น. 6.00 น. 20.00 น. 

 14 ช่ัวโมง  1 วัน    2 วัน 3 วัน 4 วัน 
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6.1.2.7 การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น ถ้าส่วน
ราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือ ยานพาหนะ ทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่
จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกตามแนวทางข้อ 
6.1.2.3 และค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกตามแนวทางข้อ 6.1.2.6 โดยหากผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สังเกตการณ์เป็น
บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

แนวทางในการตรวจสอบ 

 ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ 
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1. ค่าอาหาร 
  (ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ได้ไม่เกินคนละ 
80 บาทต่อวัน 
  (ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ได้ไม่เกินคนละ 
160 บาทต่อวัน 
  (ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ได้ไม่เกิน
คนละ 240 บาทต่อวัน 
 2. ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ 500 บาทต่อวัน 
 3. คา่พาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1. แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 
6.2 ขั้นตอนการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ส่วนราชการต้นสังกัดจะต้องพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็น และ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน   

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย 
1) ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่าง

อ่ืน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ 

2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะ ทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที่ขาดจากต้นสังกัดได้เมื่อส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้น
สังกัดยินยอม 

6.2.1 การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน  
แนวทางในการตรวจสอบ 

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องท าเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม และขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ซึ่งการขออนุมัติดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนช าระค่าลงทะเบียน  
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เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. หลักการขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม และ หลักการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการ

ลงทะเบียน ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอ านาจ 
2. โครงการ/รายละเอียดการฝึกอบรม 
3. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนที่ระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
4. ใบส าคัญรับเงิน 
5. หนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียน 

6.2.2 การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่ายานพาหนะ 
 การเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม หากต้องเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมนอกสถานที่ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะต้องด าเนินการขออนุมัติการเดินทางเพ่ือไปเข้ารับการฝึกอบรม โดยให้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นต้องเบิกหรือค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติก่อน
การเดินทาง 

แนวทางในการตรวจสอบ 
- ตรวจอบรายละเอียดของโครงการฝึกอบรม ก าหนดการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ผู้จัด

รับผิดชอบ เพ่ือประกอบการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ผู้เบิกน ามาเบิกต้นสังกัด 
- ตรวจสอบหนังสืออนุมัติตัวบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมอบรม 
- ตรวจสอบค่าเช่าที่พัก กรณีผู้จัดการฝึกอบรมไม่ได้จัดให้ โดยวัน เวลา ที่เข้าพักต้องสัมพันธ์

กับก าหนดการฝึกอบรม และเป็นไปตามอัตราค่าเช่าที่พักที่ก าหนด  
- ตรวจสอบค่าพาหนะ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหว่างที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติ

ราชการ ไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
- ตรวจสอบค่าเบี้ยเลี้ยงที่ขอเบิก โดยให้ค านวณเวลานับตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่

อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมง
และส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้นเกินกว่า 12 ชั่วโมงให้ถือเป็น 1 วัน แล้ว
น าจ านวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหาร
บางมื้อในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ค านวณได้ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน  

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. บันทึกขออนุมัติเดินทาง พร้อมแนบโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม และตารางการ

ฝึกอบรม ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจแล้ว 
2. บันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่

ได้รับมอบอ านาจแล้ว 
3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกค่าพาหนะ 
4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก และใบแจ้งรายละเอียดการเข้าพัก (Folio) 
5. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708  ส่วนที่ 1 และหลักฐานการจ่ายเงิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใช้ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) 
 



15 

 

6. เอกสารประกอบรายงานการเดินทางไปราชการแสดงระยะวัน เวลา ในการเริ่มต้นและ
สิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคล  (เอกสารแนบ 1) 

7. แบบสรุปค่าใช้จ่าย 
 
6.2.3 กรณีที่บุคลากรของหน่วยงานได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยได้รับความ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

(1) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ แล้ว แม้จะต่ ากว่าสิทธิที่ได้รับก็
ให้งดเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยว
เดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้อง
ไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงไดร้ับ 

(2) กรณีมีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ ากว่า
สิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่า
เช่าที่พักท่ีได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

(3) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่ ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม การเบิกค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้ค านวณเวลานับตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ แล้วแต่กรณี 
โดยให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง 24 
ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้นเกินกว่า 12 ชั่วโมงให้ถือเป็น 1 วัน แล้วน าจ านวนวันทั้งหมด
มาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่าง
การฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ค านวณได้ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางต่อวัน 

 
6.3  การอนุมัติหลักฐานการจ่าย และการจัดเก็บเอกสาร  

เมื่อเอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมส่วนของผู้จัดการฝึกอบรม หรือ เอกสารการขอเบิก
ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการตรวจสอบถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบแล้ว กลุ่มตรวจสอบ
ใบส าคัญจะส่งเอกสารดังกล่าวเสนอให้ผู้อ านวยการกองคลังพิจารณาอนุมัติ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 

1. กรณีที่เป็นเอกสารส่งใช้เงินยืม เมื่อผู้อ านวยการกองคลังลงนามอนุมัติในเอกสารแล้ว จะด าเนินการ
จัดเก็บเอกสาร โดยจัดท าทะเบียนคุมเอกสารใบส าคัญ เพ่ือเก็บไว้รอการตรวจสอบจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
ต่อไป 

2. กรณีที่เป็นเอกสารขอเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ และจ่ายตรงผู้ขาย เมื่อผู้อ านวยการกองคลังลงนาม
อนุมัติในเอกสารแล้ว จะต้องด าเนินการบันทึกการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS อนุมัติการเบิกเงิน อนุมัติ
การจ่ายเงินในระบบ GFMIS บันทึกรายการทางบัญชีและจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน จากนั้นจึงด าเนินการ
จัดเก็บเอกสาร เพ่ือรอการตรวจสอบต่อไป 
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7.  เอกสารอ้างอิง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  

พ.ศ.2553 
- ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรม และการประชุมราชการ    

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 
- ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการใช้ และควบคุมรถราชการ พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัด
อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2549   

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

- หนังสือบันทึกข้อความ กลุ่มตรวจสอบใบส าคัญ กองคลัง ที่ กษ 0803.07/164 ลงวันที่         
22 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของ
หน่วยงานของรัฐ 
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8.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม ค าอธิบาย 

1.  ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ส าหรับการจ่ายเงิน
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่
พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยต้องมีองค์ประกอบ 5 รายการ ดังนี้ 

1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3) รายละเอียดแสดงการรับเงินระบุว่าเป็น   

ค่าอะไร 
4) จ านวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร 
5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

2.  ใบรับรองการจ่ายเงิน ใช้เป็นเอกสารประกอบใบเสร็จรับเงิน กรณีที่
ใบเสร็จรับเงินมีองค์ประกอบไม่ครบ 5 รายการ 

3.  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
 (แบบ บก 111) 

ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน กรณีที่ไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ เช่น ค่าพาหนะรับจ้าง, 
ค่าพาหนะประจ าทาง 

4.  ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) ใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายกรณีผู้จัด
ฝึกอบรมมีความจ าเป็นต้องใช้รถส่วนกลางเพ่ือใช้
ในการเดินทาง โดยปฏิบัติตามระเบียบกรม
พัฒนาที่ดินว่าด้วยการใช้ และควบคุมรถราชการ 
พ.ศ.2559 

5.  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (แบบ 
8708 ส่วนที่ 1) และหลักฐานการจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (แบบ 8708 
ส่วนที่ 2) 

ใช้ในกรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะรับจ้าง  

6.  ใบส าคัญรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินจากส่วนราชการ 
โดยแจงรายละเอียดสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกิดข้ึนตามที่ปรากฎในหลักฐานและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย  

7.  ใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร ใช้เป็นหลักฐานการรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าพาหนะจากส่วนราชการ 

8.  ใบส ำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
บุคคลภำยนอก 

ใช้เป็นหลักฐำนกำรรับเงินจำกส่วนรำชกำร กรณี
มีกำรจ่ำย ค่ำอำหำร ค่ำที่พักและค่ำพำหนะ 
ให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมประเภท
บุคคลภำยนอก  
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9.  เอกสารบันทึก 
  

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
1. ส าเนาสัญญายืมเงิน กลุ่มการเงิน ผอ.กลุ่มการเงิน แฟ้มเอกสาร 10 ปี 
2. ใบเสร็จรับเงิน กลุ่มการเงิน ผอ.กลุ่มการเงิน ตู้เก็บเอกสาร 10 ปี 
3. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม กลุ่มการเงิน ผอ.กลุ่มการเงิน ตู้เก็บเอกสาร 10 ปี 
4. ชุดเอกสารใบส าคัญเบิก    
    ค่าใช้จ่าย 

กลุ่มบัญชี ผอ.กลุ่มบัญชี แฟ้มเอกสาร 10 ปี 

 
10. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ความถูกต้องของเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้ง กฎ ระเบียบ อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
11. ระบบติดตามประเมินผล 

ร้อยละความถูกต้องของเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่าย โดยจะด าเนินการประเมินผลในภาพรวม           
ทุกๆ 6 เดือน 

  ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม ค าอธิบาย 
9.  รายงานขอความเห็นชอบกรณีการจัดซื้อ

จัดจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
ใช้ในกรณีที่มีรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดท าเอกสาร 
ฯลฯ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 
บาท 

10.  หนังสือขออนุมัติโครงการจัดฝึกอบรม/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงวิชาการ 

ใช้ส าหรับเป็นหลักฐานการขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรมพร้อมค่าใช้จ่ายและรายละเอียด
โครงการ 

11.  หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ใช้ส าหรับขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อม
ค่าใช้จ่าย กรณีท่ีสถานที่จัดฝึกอบรมอยู่นอก
สถานที่ตัง้   

12.  บัญชีแสดงการใช้น้ ามันรถราชการ ใช้แสดงรายละเอียดระยะทางในการใช้รถ
ราชการและอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการ
เดินทางครั้งนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการ
เดินทาง 

13.  เอกสารประกอบรายงานการเดินทางไป
ราชการ แสดงระยะวันเวลาในการ
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละ
บุคคลต่างกัน (เอกสารแนบ 1) 

ใช้แสดงรายละเอียดการเดินทางและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง  

14.  แบบสรุปค่าใช้จ่าย ใช้สรุปยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม   
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ             
พ.ศ. ๒5๐๒ กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงก าหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม      
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒5๔๙” 

ข้อ ๒ ๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป               

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 

บรรดาหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติใดที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ     
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นหรือเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งไม่มี
ฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี 

“บุคลากรของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง           
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ 
และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย 

“เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็นบุคลากรของรัฐและ
ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศให้ปฏิบัติงานในการประชุมระหว่าง
ประเทศ อาทิเช่น พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานแปล ล่ามและผู้จดบันทึกสรุปประเด็นใน
การประชุมระหว่างประเทศ เป็นต้น 

“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ      
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มี
วัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๑๗/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙  
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“การฝึกอบรมประเภท ก”  ๒ หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม             
เกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
ข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 

“การฝึกอบรมประเภท ข”  3 หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม             
เกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน     
และระดับอาวุโส ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญ      
การพิเศษ ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 

“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิน      
กึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 

“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายความรวมถึง บุคลากรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 

“การประชุมระหว่างประเทศ” หมายความว่า การประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศที่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศจัด หรือจัดร่วมกันในประเทศ
ไทยโดยมีผู้แทนจากสองประเทศขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา 

“การดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์      
ซึ่งก าหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือก าหนดไว้ในแผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศ 
ให้มีการดูงาน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่างประเทศ และหมายความรวมถึง
โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น 

“ผู้แทน” หมายความว่า ผู้แทนประเทศไทยและที่ปรึกษาของผู้แทนดังกล่าวซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ประธานรัฐสภา หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการของข้าราชการแต่ละประเภท 
แล้วแต่กรณี 

“ผู้เข้าร่วมประชุม” หมายความว่า ผู้แทน และผู้แทนของต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุม
ระหว่างประเทศ 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒ ข้อ ๔ นิยามค าว่า “การฝึกอบรมประเภท ก” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓ ข้อ ๔ นิยามค าว่า “การฝึกอบรมประเภท ข” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ   
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้ก าหนดไว้ ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด ๔ 

ข้อ ๗ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้
วินิจฉัย 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่ างประเทศ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือก าหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ       
ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

หมวด ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๖ 

ส่วนที่ ๑ 
ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม ๗ 

ข้อ ๘ ๘ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม 
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
(๔) ค่าประกาศนียบัตร 
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
(๖) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

๔ ข้อ ๖ วรรคสอง เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖ หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ข้อ ๘ ถึง ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗ หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนท่ี ๑ ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม ข้อ ๘ ถึง ข้อ  
๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(๑๓) ค่าอาหาร 
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก 
(๑5) ค่ายานพาหนะ 

ค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๙) ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม 
และประหยัด 

ค่าใช้จ่ายตาม (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ ๓๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๑) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน ๑,5๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๒) ถึง (๑5) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามท่ีก าหนดไว้ 

ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ ๙ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น 

ข้อ ๑๐ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่ 

(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
(๒) เจ้าหน้าที่ 
(๓) วิทยากร 
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(5) ผู้สังเกตการณ์ 

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจาก
ส่วนราชการต้นสังกัดให้ท าได้เมื่อส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘ ข้อ ๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ

ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๙ ข้อ ๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ

ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
1๐ ข้อ 10 แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ

การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
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ข้อ ๑๑ ๑๑ การเทียบต าแหน่งของบุคคลตามข้อ ๑๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่มิไดเ้ป็นบุคลากร
ของรัฐ เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบต าแหน่งได้ดังนี้ 

(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับต าแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้าย
ก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี 

(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับต าแหน่งไว้แล้ว 
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้เทียบเท่าข้าราชการต าแหน่งประเภท      

บริหารระดับสูง ส าหรับวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และวิทยากรในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

(๔) นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาเทียบ
ต าแหน่งตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบต าแหน่งของกระทรวงการคลังตาม (๒) เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา 

ข้อ ๑๒ ๑๒ การเทียบต าแหน่งของบุคคลตามข้อ ๑๐ (๔) ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ           
เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบต าแหน่งได้ดังนี้ 

(๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของ
ข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของ
ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

ข้อ ๑๓ ๑๓ การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป - กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติ
ราชการ ไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ ๑๐ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด 

ข้อ ๑๔ ๑๔ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้              
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่
เกิน ๑ คน 

(ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะให้จ่าย         
ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน ๕ คน โดยรวมถึงผู้ด าเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับ
วิทยากรด้วย 

 

 

 

11 ข้อ ๑๑ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน  และการ 
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

12 ข้อ ๑๒ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ 
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

13 ข้อ ๑๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ 
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

14 ข้อ ๑๔ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ 
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
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 (ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย
หรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมซึ่งได้ก าหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและจ าเป็นต้องมี
วิทยากรประจ ากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน 

(ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ตาม (ก) (ข) หรือ (ค)   
ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจ านวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 

(จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการฝึกอบรม โดย       
ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีก าหนดเวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที กรณีก าหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาที     
ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง 

(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 

(ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือไม่    
ก็ตาม ให้ได้รับค่าสมนาคุณส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท ส่วนการ
ฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณ  ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ 
บาท 

(ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่าสมนาคุณส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 

(ค) กรณีที่จ าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ 
เพ่ือประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่ก าหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่า 
อัตราที่ก าหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 

(ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ถ้าวิทยากรได้รับ          
ค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการ         
ที่จัดการฝึกอบรม เว้นแต่จะท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอ่ืน 

(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากรเอกสาร หมายเลข ๑  
ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๑๕ ๑๕ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตาม ข้อ ๑๐ 
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหาร ตามบัญชี
หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๖ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่
บุคคลตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่า 
ที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และ
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสม
หรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียว
ได้ 

15 ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 (๒) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และ ต าแหน่งประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่   
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูง 
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ   
ระดับทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้ 

(๓) การจัดที่ พักให้แก่ประธานในพิธี เปิดหรือพิธีปิ ดการฝึกอบรม แขกผู้มี เกียรติ                
และผู้ติดตาม หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าท่ีจ่ายจริง 

ข้อ ๑๗ ๑๗ การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้             
หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะส าหรับบุคคลตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

(๑) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะ        
จากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่า เหมายานพาหนะ ให้จัดยานพาหนะ                
ตามระดับของการฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยอนุโลม ดังนี้ 

(ก) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถเดินทางโดย
ชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

(ข) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน 

(ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

(๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม ส่วนราชการที่ จัดการ
ฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้โดยให้       
ใช้แบบใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1๖ ข้อ ๑๖ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

1๗ ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
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ข้อ ๑๘ ๑๘ การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่
ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๐ แต่ถ้าบุคคลตามข้อ ๑๐ (๔) หรือ (5) เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น 

(๑) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๖ 
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้ค านวณเวลาเพ่ือเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลาที่

เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
และส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกว่าสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน แล้วน าจ านวนวัน
ทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่างการฝึกอบรม 
ให้หกัเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ค านวณได้ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน 

ข้อ ๑๙ ๑๙ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไมจ่ัดอาหาร 
ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๘ และให้ส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ         
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) ค่าอาหาร 
(ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๒ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ได้ไม่

เกินคนละ ๘๐ บาท ต่อวัน 
(ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๑ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ได้ไม่

เกินคนละ ๑๖๐ บาท ต่อวัน 
(ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง ๓ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้

ไม่เกินคนละ ๒๔๐ บาท ต่อวัน 
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ 5๐๐ บาท ต่อวัน 
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้  ให้ใช้แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
บุคคลภายนอก เอกสารหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย 

 
 

 

 

 

 

 

18 ข้อ ๑๘ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

19 ข้อ ๑๙ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
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ข้อ ๒๐ ๒๐ การเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้
เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๑ ๒๑ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ ให้งดเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีท่ีส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
สมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๒ ๒๒ กรณีส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมประสงค์จะจ้างจัดฝึกอบรมในโครงการหรือ
หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตาม
ระเบียบนี้ และถ้าใช้เครื่องบินโดยสารเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลังที่ก าหนดในเรื่องดังกล่าวด้วย 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย แต่
ถ้าเป็นการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพ่ือเข้าบัญชีให้กับผู้รับจ้าง หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง ให้ใช้รายงานใน
ระบบตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๒๓ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัด       
การฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 

 

ส่วนที่ ๒ 

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 24 

ข้อ ๒๔ ๒๕ ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติ
เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยค านึงถึง
ความจ าเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 
 

 
๒๐ ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ 

การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒1 ข้อ ๒๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ 

การประชมุระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๒ ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ 

การประชมุระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๓ ข้อ ๒๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ 

การประชมุระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๔ หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้อ ๒๔ ถึง ข้อ ๒๘ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒555 

๒๕ ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒555 
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ข้อ ๒๕ ๒๖ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ 

ข้อ ๒๖ ๒๗ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ได้รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ไว้ทั้งหมด หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ 
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน 
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมด
หรือรับผิดชอบให้บางส่วน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่
ขาด หรือส่วนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ในข้อ ๑๘ 

ข้อ ๒๗ 28 กรณีที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศโดยได้   
รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ตาม 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ไดร้ับความช่วยเหลือ ภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้ 

(1) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ แล้ว แม้จะต ่ากว่าสิทธิที่ได้รับก็
ให้งดเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียวให้เบิกค่าโดยสาร
เครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับท่ีได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ 

(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต ่ากว่า
สิทธิที่พึงได้รับให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าเช่าที่พักที่ได้รับความ
ช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

(๓) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต ่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๘ 

การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายกรณีได้รับความช่วยเหลือ ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบส าเนาหนังสือของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ถ้าหน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้  ให้ค านวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือตามอัตรา
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

 

๒๖ ข้อ ๒5 แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒555 

๒๗ ข้อ ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒555 

๒๘ ข้อ ๒๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒555  
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ข้อ ๒๘ ๒๙ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอ่ืนจัดการฝึกอบรม จัดท ารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ 

หมวด ๓ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 3๐ 

ข้อ ๒๙ ๓๑ การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของ           
ทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธี แขกผู้มี
เกียรต ิผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงาน ให้น าความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ มาใช้บังคับ แต่ถ้าส่วน
ราชการที่จัดงานไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้น าความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับ และถ้าส่วนราชการ
ประสงค์จะจ้างด าเนินการดังกล่าว ให้น าความในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย 

 

หมวด ๔ 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ 

ข้อ ๓๐ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ ตามระเบียบนี้ 
ได้แก่ 

(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการประชุม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม  
(๒) เจ้าหน้าที่ 
(๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ 
(๔) วิทยากร 
(๔) ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 
 

 

 

 

 

๒๙ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๐ หมวด ๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓1 ข้อ ๒๙ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
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ข้อ ๓๑ ค่าใช้จ่ายก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประชุมระหว่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด ยกเว้นค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวั ลของเจ้าหน้าที่ 
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๒ การประชุมระหว่างประเทศที่มีการจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะให้แก่บุคคลตาม
ข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือ ค่าพาหนะได้ดังนี้ 

(๑) การประชุมระหว่างประเทศที่ก าหนดผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคคลระดับรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกรัฐสภาขึ้นไป ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ 

(๒) การประชุมระหว่างประเทศนอกจาก (๑) ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราดังนี้ 

(ก) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม กรณีจัดครบทุกม้ือไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน กรณีจัด
ไม่ครบทุกมื้อไม่เกินคนละ ๘๐๐ บาทต่อวัน 

(ข) ค่าเช่าทีพั่กไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน 
(ค) ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้อยู่ใน

ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 

ข้อ ๓๓ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๖ ส่วนอัตราค่า 
สมนาคุณวิทยากรให้เบิกจ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ 

ข้อ ๓๔ เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในการประชุมระหว่างประเทศให้ได้รับเงินรางวัลเฉพาะวันที่
ปฏิบัติงานคนละไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อวัน 

ข้อ ๓๕ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก าหนด 

ข้อ ๓๖ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศเรียกเก็บ 

ข้อ ๓๗ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๖ ได้รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้าร่วม
ประชุมไว้ทั้งหมด หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้จัดการประชุมได้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเช่าที่
พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 

กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๖ ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน 
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้จัดการประชุมไม่ออกค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ ทั้งหมดหรือออก
ให้บางส่วน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาด หรือส่วนที่มิได้ออกให้จาก     
ส่วนราชการต้นสังกัดได้ตามข้อ ๓๒ 
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ข้อ ๓๘ กรณีส่วนราชการผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจาก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบเฉพาะในส่วนที่ขาดได้ตาม
ระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๙ ๓๒ กรณีส่วนราชการที่จัดการประชุมระหว่างประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุม
ระหว่างประเทศไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ด าเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๓๑ ถึงข้อ ๓๖ 
โดยให้น าความในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๔๐ กรณีส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับหรือตามที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังต่อไปจนแล้วเสร็จ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ทนง พิทยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ ข้อ ๓๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝืกอบรม การจัดงาน 
และการประชมุระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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(ส ำเนำ) 

ระเบียบกรมพัฒนำที่ดิน 
เรื่อง  อัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรฝึกอบรมและกำรประชุมรำชกำร 

 

ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ  
จำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) โดยเห็นชอบให้ปรับอัตรำค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในกำรประชุมให้เหมำะสมกับค่ำครอง
ชีพและสภำวกำรณ์ปัจจุบัน รวมทั้งกระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดมำตรกำรปรับเพ่ิมอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดประชุมสัมมนำของส่วนรำชกำร  ดังนั้น เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมของกรมพัฒนำที่ดินเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  จึงให้ยกเลิกระเบียบกรมพัฒนำ
ที่ดิน เรื่อง มำตรกำรประหยัดในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2552 

ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 6 แห่งพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  
กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวง 
กำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2549 กรมพัฒนำ
ที่ดินจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

1.  อัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรมภายในประเทศ 
 1.1  ค่ำอำหำร 

ประเภทกำร
ฝึกอบรม 

ฝึกอบรมในสถำนที่ของส่วนรำชกำร /  
กำรฝึกอบรมในสถำนที่ของเอกชน 

รัฐวิสำหกิจ / หน่วยงำนอื่นของรัฐ  
(บำท / วัน / คน) (บำท / วัน / คน) 

จัดครบ 
ทุกมื้อ 

จัดเลี้ยง  
2 มื้อ 

จัดเลี้ยง  
1 มื้อ 

จัดครบ 
ทุกมื้อ 

จัดเลี้ยง  
2 มื้อ 

จัดเลี้ยง  
1 มื้อ 

กำรฝึกอบรม  
ประเภท ก 

ไม่เกิน 850 
 

ไม่เกิน 600 
 

ไม่เกิน 300 
 

ไม่เกิน 
1,200 

ไม่เกิน 850 
 

ไม่เกิน 600 
 

       

กำรฝึกอบรม  ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 950 ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 500 
ประเภท ข       
       

กำรฝึกอบรม ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 300 
บุคคลภำยนอก       
       

 

/ 1.2 ค่ำอำหำร… 
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 1.2  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

ประเภทกำร
ฝึกอบรม 

ฝึกอบรมในสถำนที่ของส่วนรำชกำร /  
กำรฝึกอบรมในสถำนที่ของเอกชน 

รัฐวิสำหกิจ / หน่วยงำนอื่นของรัฐ  
(บำท / มื้อ / คน) (บำท / มื้อ / คน) 

กำรฝึกอบรม 
ทุกประเภท  

ไม่เกิน 35 บำท 
 

ไม่เกิน 50 บำท 
 

   

 

 1.3  ค่ำเช่ำที่พัก 

ประเภทกำร 
ฝึกอบรม 

ค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว ค่ำเช้ำห้องพักคู่ 

(บำท / วัน / คน) (บำท / วัน / คน) 
กำรฝึกอบรม ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300 
ประเภท ก   
   

กำรฝึกอบรม ไม่เกิน 1,450 ไม่เกิน 900 
ประเภท ข   
   

กำรฝึกอบรม ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 750 
บุคคลภำยนอก   
   

 ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำเช่ำ  
ที่ พัก ในกำรจัดฝึกอบรมภำยในประเทศให้ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด 

2.  อัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการประชุมราชการ 

 2.1  ค่ำอำหำร 
  -  ให้เบิกได้ในกรณีที่มีกำรประชุมคำบเกี่ยวมื้ออำหำร และให้เบิกได้ในอัตรำ 

ไม่เกินคนละ 120 บำท / มื้อ 
 2.2  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  -  กรณีประชุมในสถำนที่รำชกำรให้เบิกได้ในอัตรำไม่เกินคนละ 35 บำท / มื้อ 
  -  กรณีประชุมในสถำนที่เอกชนให้เบิกได้ในอัตรำไม่เกินคนละ 50 บำท / มื้อ 
 2.3  ค่ำเช่ำที่พักส ำหรับกำรประชุมรำชกำร 
  -  ให้เลือกเบิกค่ำเช่ำที่พักในลักษณะเหมำจ่ำยหรือจ่ำยจริงได้ แต่ถ้ำเดินทำง 

ไปรำชกำรเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่ำเช่ำที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

/ ทั้งนี้... 



47 
 

- 3 - 

ทั้งนี้  ส ำหรับค่ำอำหำร และค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมรำชกำร หำกไม่
สำมำรถเบิกจ่ำยตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิบดีที่จะพิจำรณำเบิกจ่ำย 
ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม ประหยัดและเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร 

     ประกำศ  ณ  วันที่    12     กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2556 

(ลงนำม)                   เกรียงศักดิ์ หงษ์โต 

 

   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นำยเกรียงศักดิ์ หงษ์โต) 
อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 

ส ำเนำถูกต้อง 
วำศินี  สพันธุพงศ์ 

(นำงวำศินี  สพันธุพงศ์) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
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ค-1  ใบรับรองการจ่ายเงิน   

 

 

ใบรับรองการจ่ายเงิน 
ส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 รวม   

 
  รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)                                                 . 
 
 ข้าพเจ้า                                                   ต าแหน่ง                                                 . 
ส านัก/กอง                                  ขอรับรองว่ารายการจ่ายข้างต้นนี้ข้าพเจ้าได้จ่ายไปจริง 
   
 
      ลงชื่อ                                                        .  
                   (                                    ) 
                วันที่ ............................................                          
. 
 
 
 
 

 

(รับรองการจ่ายจริงจากใบเสร็จรับเงิน) 
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ค-2  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) 

 

แบบ บก. 111   

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
วัน เดือน ปี รายละเอียดรายการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 รวม   
 
  รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)                                                       . 
 

 ข้าพเจ้า                                                         ต าแหน่ง                                         . 
ส านัก/กอง                               ขอรับรองว่ารายการจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับ
ได้และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้   

 
      ลงชื่อ                                                        .  
                     (                                        )                
                    วันที่                                    .    . 
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ค-3  ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) 

                                                                                                                   แบบ 3 

ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง  

                                                                    วันท่ี.......... เดือน................................. พ.ศ. .............. 

เรื่อง  ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 

เรียน  ............................................................................ (หัวหน้าหนว่ยงาน)  

         ข้าพเจ้า ................................................................................. ต าแหน่ง ................................................................. 
ขออนุญาตใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน.............................................................................................................................  
ไป(สถานท่ี) .......................................................................................................................................................................  
เพื่อ ................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี ..................... คน 
ตามบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีไปต่างจังหวัด) ลงวันที่ .............................................................................. 
ในวันท่ี .................................................................................................................... เวลา .......................................... น. 
ถึงวันท่ี .................................................................................................................... เวลา .......................................... น. 
โดยมี .............................................................................................................................. เป็นพนักงานขบัรถยนต์ 

 

    (ลงช่ือ)  ………………………………………………….. ผู้ขออนุญาตใช้รถ 
     (.......................................................)  
    ต าแหน่ง ........................................................ 
 

เรียน  .............................................................................. (หัวหน้าหน่วยงาน) 

        เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง ตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และควบคุม 
รถราชการ พ.ศ.2559  

    (ลงช่ือ)  …………………………………………………..  

     (.......................................................)  
    ต าแหน่ง ........................................................  
     ……………./…………….……/…………….. (วัน/เดือน/ปี)  
 
 

      อนุญาต  

    (ลงช่ือ)  …………………………………………………… 

     (.......................................................)  
    ต าแหน่ง ........................................................ 
    ……………./…………….……/…………….. (วัน/เดือน/ปี) 
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ค-4  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1) 
 

สัญญาเงินยืมเลขท่ี....................................................  วันท่ี ...................................................                     ส่วนท่ี ๑ 

ช่ือผู้ยืม .............................................................  จ านวนเงิน  .............................................บาท            แบบ ๘๗๐๘             
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

                       ที่ท าการ ......................................................... 
                    วันที่ ............ เดือน......................พ.ศ........................... 
 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน ...........................................................................                    
   

  ตามบันทึกที่                                          ลงวันที่                                         . 
ได้อนุมัติให้ ข้าพเจ้า                                ต าแหน่ง                              สังกัด..........................                                                 
พร้อมด้วย                                                                                                                             .        
.                                                                                                                                   .
เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพ่ือปฏิบัติงาน.                                                                                     .     
                                                    สถานที่/จังหวัด............ ................................... ..................  
โดยออกเดินทางจาก    บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่                                    .                                          
เวลา                น.  และกลับถึง บ้านพัก ส านักงานประเทศไทย วันที่                                .
เวลา             น.  รวมเวลาไปราชการครั้งนี้              วัน              ชั่วโมง 
 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
     ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง                         จ านวน ...........วัน     จ านวนเงิน  ............................-  บาท 
     ค่าเช่าที่พัก                                   จ านวน ..........คืน      จ านวนเงิน  .............................- บาท    
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอ่ืน ๆ                                        จ านวนเงิน  .............................- บาท 
     ค่าน้ ามัน                                                                 จ านวนเงิน  .............................- บาท 
                               รวม    .....................  .....- บาท     
                                     จ านวนเงิน (ตัวอักษร)  - ......................................................................... - 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงและหลักฐานการจ่ายที่ส่งมา
ด้วยจ านวน.....ฉบับ  รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
 

                            ลงชื่อ .......................................... ผู้ขอรับเงิน  
                        (...............................................) 
                         ต าแหน่ง ................................................... 
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         ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว           อนุมัติให้จ่ายได้ 

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
        ลงชื่อ ...................................................................               ลงชื่อ ..................................................................  
         (...........................................................................)              (...........................................................................)                
     ต าแหน่ง......................................................................         ต าแหน่ง..................................................................            
       วันที่.........................................................................              นที่ ....................................................................              
 
 

 ได้รับ เงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . บาท 
(............................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับเงิน         ลงชื่อ.........................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (..............................................................)                    (..........................................................)         
ต าแหน่ง..........................................................               ต าแหน่ง.....................................................                  
วันที่.................................................................               วันที่............................................................ 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่...................วันที่.....................................................    
 
หมายเหตุ 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
ค าชี้แจง  ๑. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จา่ยรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตน้   
               และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกัน 
               ของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

๒. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่     
รับเงิน กรณีที่มีการยืมเงินให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

๓. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ   ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ ๒) 
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ค-5 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2) 
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ค-6  ใบส าคัญรับเงิน 

 

ที่.................................. 
(ส่วนราชการเป็นผู้ให้) 

ใบส าคัญรับเงิน 

วันที่         เดือน                            พ.ศ.          . 

 ข้าพเจ้า                                               อยู่บ้านเลขท่ี                                              . 
ถนน                   ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                      จังหวัด                      . 
ได้รับเงินจากหน่วยงาน                                        ดังมีรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน 

    

บาท  

      จ านวนเงิน                                                             (ตัวอักษร) 
 
 ข้าพเจ้า                                       ขอมอบฉันทะให้                                                  . 
เป็นผู้รับเงินตามใบส าคัญแทนข้าพเจ้า 
 
     (ลงชื่อ)                                         ผู้มอบฉันทะ 
 
     (ลงชื่อ)                                             ผู้รับเงิน 
 
     (ลงชื่อ)                                             ผู้จ่ายเงิน 
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ค-7  ใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร 

ใบส าคัญรับเงิน 

ส าหรับวิทยากร 

ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม.........................................................................................................................  

โครงการ / หลักสูตร.................................................................................................................... .................. 

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................ 

  ข้าพเจ้า ........................................... อยู่บ้านเลขท่ี........................ต าบล/แขวง......................... . 

อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.....................................ได้รับเงินจาก.................................................... 

ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 

   
   
   
   
   
   
   
   

รวมทั้งสิ้น   

จ านวนเงิน (.......................................................................................................................)  

 (ลงชื่อ).................................................................................... ผู้รับเงิน  

 (ลงชื่อ).................................................................................... ผู้จ่ายเงิน 
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ค-8  แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
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ค-9  รายงานขอความเห็นชอบกรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
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ค-10  หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

            
   บันทึกข้อความ      

                                                

ส่วนราชการ    ............................................................................................................................................................. 
ที่  ....................................................................    วันที ่  ............................................................................................                    
เรื่อง   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ    
  
เรียน   ............................................. 
    

ข้าพเจ้า  ..............................................................   ต าแหน่ง   .......................................................................... 
สังกัด  ..........................................................................  พร้อมด้วย  ...................................................................................................... 
ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อ…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..   
....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................สถานที่ .............................................................................     
โดยพาหนะ....................................................ก าหนดออกเดินทาง วันที่ ……..………. เดือน .................................  พ.ศ.  ......................                                
และเดินทางกลับ  วันที่ ……..……. เดือน .......................... พ.ศ.  ........................ รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ............. วัน     
ในการเดินทางไปราชการขออนุมัติค่าใช้จ่ายดังนี้ 

๑.  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง                         ............................................ บาท 
๒.  ค่าเช่าที่พัก      ............................................ บาท 
๓.  ค่าพาหนะ,คา่ใช้จ่ายอื่น               ............................................ บาท 

๔.  ค่าน้ ามัน                  ..................................... บาท 

                          รวมเป็นเงิน  ....................................... บาท 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร)    ................................................................................ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 

 

 

                   ลงช่ือ ...................................................... 
                      ( ................................................. ) 
                                                                             ต าแหน่ง ........................................................ 
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ค-11  บัญชีแสดงการใช้น้ ามันรถราชการ 

 
บัญชีแสดงการใช้น้ ามันรถราชการ 

 หมายเลขทะเบียน ....................................... 

ส าหรับการเดินทางไปราชการ ณ .................................................................... 

ระหว่างวันที่....................................................................... 
       

วัน/เดือน/ปี 
เลขบอกระยะทาง เลขบอกระยะทาง ระยะทางที่ว่ิง ปริมาณน้ ามัน อัตราการใช้น้ ามัน 

หมายเหตุ 
ก่อนการเดินทาง หลังการเดินทาง (กม.) (ลิตร) (กม./ลิตร) 

  (1) (2) (3) = (2) - (1)  (4) (5) = (3)/(4)   

              

              

              

              

              

              

              

              

รวม         
 
 
       ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 
      (ลงชื่อ)............................................................... ผู้เบิก 
               (.............................................................) 
      ต าแหน่ง .............................................................. 
 

หมายเหตุ วิธีการกรอกขอ้มูลในบัญชีแสดงการใช้น้ ามันรถราชการ 

ช่อง (1) และ (2) กรอกเลขระยะทางก่อนและหลังการเติมน้ ามันในแตล่ะคร้ัง 

ช่อง (3) ค านวณจาก ช่อง (2) ลบ ช่อง (1) 

ช่อง (4) ได้มาจากปริมาณน้ ามันที่เติมในใบเสร็จแต่ละคร้ัง 

ช่อง (5) ค านวณจาก ช่อง (3) หาร ช่อง (4) 
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ค-12  เอกสารประกอบรายงานการเดินทางแสดงระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทาง 
     ของแต่ละบุคคลต่างกัน (เอกสารแนบ 1) 
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ค-13  แบบสรุปค่าใช้จ่าย 

แบบสรุปค่าใช้จ่าย 

      เบิกตรง 

      ส่งใช้เงินยืม เลขท่ี บย......... 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ต่างประเทศ  ในประเทศ     

      ค่าเบี้ยเลี้ยง 5103020102 5103010102 ..........................   
      ค่าที่พัก 5103020103 5103010103 ..........................   
      ค่าพาหนะ,ค่าทางด่วน 5103020199 5103010199 .........................   
  - ค่าน  ามัน (รหัสกิจกรรมย่อย........)   5103010199 ..........................   

      
  - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมรวมถึงประชุมเชิง    
    ปฏิบัติการ/สัมมนาทางวิชาการ 5102010199 ..........................   
     (ค่าลงทะเบียน, ค่าเบี้ยเล้ียง, ค่าที่พกั,  ค่าพาหนะ, ค่าอาหาร,  
      ค่าวัสด,ุ ค่าสมนาคุณวิทยากร) 

 
  

    - ค่าน้ ามัน  (รหัสกิจกรรมย่อย...........) 
 

5102010199 ..........................   
 -ค่าใช้จา่ยด้านการอบรมบุคคลภายนอก 5102030199 ..........................   
   (ค่าลงทะเบียน, ค่าเบี้ยเล้ียง, ค่าที่พกั,  ค่าพาหนะ, ค่าอาหาร, 
   ค่าวัสด,ุ ค่าสมนาคุณวิทยากร) 

 
  

   - ค่าน้ ามัน (รหัสกจิกรรมย่อย............) 
 

5102030199 ..........................   

รวมใบส าคัญ เปน็เงิน ..........................   
       

    กรณีมีเงินสดคนืเงินยืมราชการ        
        - เงินสดคงเหลือส่งคืน–ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง,อบรม จ านวน .............................. บาท 
    รวม .............................. บาท 
     

  ลงชื่อ……….................…………………………. ผู้เบิก 

         (..........………………………………………) 

  ต าแหน่ง..........………..........…………………… 
 

 


