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ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้เ รีย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยค่ าใช้ จ่า ยในการฝึก อบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
“การเบิกจ่ ายเงิน และหลั กฐานการจ่ายซึ่ง มิได้ กํา หนดไว้ ในระเบีย บนี้ ให้ ถือ ปฏิบั ติต ามที่
กระทรวงการคลังกําหนด”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว่ า งประเทศ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๑
ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูต รการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัด หรือจัดร่ว มกับหน่ว ยงานอื่น
ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
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ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
(๔) ค่าประกาศนียบัตร
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(๑๓) ค่าอาหาร
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก
(๑๕) ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๙) ให้เ บิก จ่า ยได้เ ท่า ที่จ่า ยจริง ตามความจํา เป็น เหมาะสม
และประหยัด
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ ๓๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๑) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
ค่าใช้ จ่ายตาม (๑๒) ถึ ง (๑๕) ให้เ บิกจ่า ยตามหลั กเกณฑ์แ ละอั ต ราตามที่กํา หนดไว้ใ น
ระเบียบนี้
ข้อ ๙ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น
ข้อ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
(๒) เจ้าหน้าที่
(๓) วิทยากร
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๕) ผู้สังเกตการณ์
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจาก
ส่วนราชการต้นสังกัดให้ทําได้เมื่อส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม
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ข้อ ๑๑ การเทีย บตํา แหน่ ง ของบุค คลตามข้ อ ๑๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่ มิได้ เป็ น
บุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้
ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับตําแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้าย
ก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี
(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และวิท ยากรในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
(๔) นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาเทียบ
ตําแหน่งตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหน่งของกระทรวงการคลังตาม (๒) เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา
ข้อ ๑๒ การเที ย บตํา แหน่ ง ของบุ ค คลตามข้ อ ๑๐ (๔) ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ
เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้ ดังนี้
(๑) ผู้เ ข้า รั บการฝึ กอบรมในการฝึก อบรมข้ าราชการประเภท ก ให้ เที ย บได้ไ ม่ เกิ น สิ ท ธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(๒) ผู้เ ข้า รั บการฝึ กอบรมในการฝึก อบรมข้ าราชการประเภท ข ให้ เที ย บได้ไ ม่ เกิ น สิ ท ธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป - กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการ
ไปยั ง สถานที่ จั ด ฝึ ก อบรมของบุ ค คลตามข้ อ ๑๐ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด
ข้อ ๑๔ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน
๑ คน
(ข) ชั่ว โมงการฝึก อบรมที่มีลัก ษณะเป็น การอภิป รายหรือ สัม มนาเป็น คณะ ให้จ่า ย
ค่า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรได้ ไ ม่ เ กิ น ๕ คน โดยรวมถึ ง ผู้ ดํ าเนิ น การอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาที่ ทํ า หน้ า ที่
เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย
(ค) ชั่ว โมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็น การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย
หรื อ สั ม มนา หรื อ แบ่ ง กลุ่ ม ทํ า กิ จ กรรม ซึ่ ง ได้ กํ า หนดไว้ ใ นโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
และจําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
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(ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจํานวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์
(จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม โดยไม่ต้อง
หั ก เวลาที่ พั ก รั บ ประทานอาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม แต่ ล ะชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมต้ อ งมี กํ า หนดเวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที กรณีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที แต่ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้านาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิท ยากรที่เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ ไม่ ว่ าจะสั ง กั ด ส่ ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมหรื อ
ไม่ก็ตาม ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
(ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ก ไม่ เ กิ น ชั่ ว โมงละ ๑,๖๐๐ บาท ส่ ว นการฝึ ก อบรมข้ า ราชการประเภท ข และ
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
(ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูต รที่กําหนด จะให้วิท ยากรได้รับค่าสมนาคุณ
สูงกว่าอัตราที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัว หน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ
(ง) การฝึ ก อบรมที่ ส่ ว นราชการจั ด หรื อ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ถ้ า วิ ท ยากรได้ รั บ
ค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรม เว้นแต่จะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๑๕ ในโครงการหรือหลักสูต รการฝึก อบรมที่มีก ารจั ด อาหารให้แ ก่ บุคคลตามข้อ ๑๐
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชี
หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล
ตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการที่จัด การฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน อัต รา
ค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัด ที่พักให้แ ก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ การฝึก อบรมข้า ราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้
พักห้องพักคนเดียวได้
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(๒) การจัด ที่ พักให้แ ก่ผู้สั งเกตการณ์ หรือ เจ้า หน้ าที่ตํ าแหน่ง ประเภทอํานวยการระดั บต้ น
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้
พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ ส่ว นผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ระดับสูง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณ วุฒิ และตําแหน่ง ประเภททั่ว ไประดับทักษะพิเศษ จะจัด ให้
พักห้องพักคนเดียวก็ได้
(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ ๑๗ การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบ
ค่ายานพาหนะสําหรับบุคคลตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) กรณีใช้ย านพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัด ยานพาหนะตามระดับ
ของการฝึ กอบรมตามสิท ธิข องข้าราชการตามพระราชกฤษฎี กาค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการ
โดยอนุโลม ดังนี้
(ก) การฝึ กอบรมข้ าราชการประเภท ก ให้ จัด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข้ าราชการ
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่กรณีเดิน ทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถ
เดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
(ข) การฝึ กอบรมข้ าราชการประเภท ข ให้ จัด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข้ าราชการ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
(ค) การฝึ ก อบรมบุ คคลภายนอกให้ จัด ยานพาหนะตามสิท ธิ ข องข้ า ราชการตํ า แหน่ ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
(๓) กรณี วิ ท ยากรมี ถิ่ น ที่อ ยู่ ใ นท้ อ งที่เ ดี ย วกั บ สถานที่ จัด การฝึ ก อบรม ส่ ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้
โดยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๑๘ การจั ด การฝึ ก อบรมที่ ส่ ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมไม่ จั ด อาหาร ที่ พั ก
หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๐ แต่ถ้าบุคคลตามข้อ ๑๐ (๔) หรือ (๕) เป็นบุคลากรของรัฐ
ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น
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(๑) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๖
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ย งเดิน ทาง ให้คํานวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา
ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติร าชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกิน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกว่าสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
แล้วนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อ
ในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางต่อวัน
ข้อ ๑๙ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก
หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘ และให้ส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ค่าอาหาร
(ก) การฝึ กอบรมที่ จั ด อาหารให้ ๒ มื้ อ ให้ เบิ ก จ่ ายค่ า อาหารในลั ก ษณะเหมาจ่ า ย
ได้ไม่เกินคนละ ๘๐ บาท ต่อวัน
(ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๑ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน
คนละ ๑๖๐ บาท ต่อวัน
(ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง ๓ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
ได้ไม่เกินคนละ ๒๔๐ บาท ต่อวัน
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท ต่อวัน
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้ ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
เอกสารหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๒๐ การเบิกค่าเครื่องแต่งตัว ในการเดิน ทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้
เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ส่วนกรณีที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบ
ในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๒ กรณี ส่ ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมประสงค์ จ ะจ้ า งจั ด ฝึ ก อบรมในโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ และถ้าใช้เครื่องบินโดยสารเป็น ยานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดังกล่าวด้วย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน ของผู้รับจ้างเป็น หลักฐานการจ่าย
แต่ ถ้า เป็น การจ่ ายเงิน โดยกรมบั ญ ชี ก ลางเพื่ อ เข้ า บัญ ชี ให้ กั บผู้ รั บจ้ า ง หรื อ ผู้มี สิ ท ธิ รั บเงิ น โดยตรง
ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๒๓ ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม และรายงานต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๒
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ ๒๔ ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึง
ความจําเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัต ราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัด
การฝึกอบรมเรียกเก็บ
ข้อ ๒๖ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ได้รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้า
รับ การฝึก อบรมหรื อ ผู้ สัง เกตการณ์ ไ ว้ทั้ ง หมด หรื อส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่จั ด การฝึ ก อบรม
ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หรือผู้สังเกตการณ์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ
ทั้งหมดหรือรับผิดชอบให้บางส่ว น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หรือเฉพาะส่วนที่ขาด หรือส่วนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบนั้นได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘
ข้อ ๒๗ กรณีที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เดิน ทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศโดยได้รับ
ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ แล้ว แม้จะต่ํากว่าสิทธิที่ได้รับ
ก็ให้งดเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ํากว่า
สิท ธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่ว นที่ข าดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าเช่าที่พัก
ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๓) กรณีได้รับความช่ว ยเหลือค่าเบี้ยเลี้ย งเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ย ง
เดินทางสมทบเฉพาะส่ว นที่ข าด แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม การเบิกค่าเบี้ย เลี้ย ง
เดินทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘
การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
กรณีได้รับความช่วยเหลือ ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบสําเนาหนังสือของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ถ้าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้ ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือตามอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๘ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ ผู้ สั ง เกตการณ์ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมที่ ส่ ว นราชการ
หรือหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรม จัดทํารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ต้นสังกัดภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ ๒๘ ถึงข้อ ๒๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ข้อ ๒๙ การจัด งานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น
เหมาะสม และประหยัด
กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ
ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่ว มงาน ให้นําความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ มาใช้บังคับ
แต่ถ้าส่ว นราชการที่จัด งานไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้นําความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับ
และถ้าส่วนราชการประสงค์จะจ้างดําเนินการดังกล่าว ให้นําความในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๙ กรณีส่วนราชการที่จัดการประชุมระหว่างประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุมระหว่าง
ประเทศไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดําเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๓๑ ถึงข้อ ๓๖
โดยให้นําความในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย”

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการจัด งานใดที่ได้ดําเนินการตามระเบีย บ
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ต่อไปจนแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีหมายเลข ๑

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม
(บาท : วัน : คน )

ระดับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในประเทศ
ในต่างประเทศ
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ

จัดครบทุกมื้อ

จัดไม่ครบทุกมื้อ

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน
ในประเทศ

ในต่างประเทศ

๑. การฝึ กอบรมข้ า ราชการ
ประเภท ก

ไม่เกิน ๗๐๐

ไม่เกิน ๕๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๑,๐๐๐

ไม่เกิน ๗๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

๒ การฝึ กอบรมข้ า ราชการ
ประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๕๐๐

ไม่เกิน ๓๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๘๐๐

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

บัญชีหมายเลข ๒

อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝึกอบรม

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ค่าเช่าห้องพักคู่

๑. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก

ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท

๒. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท

ไม่เกิน ๗๕๐ บาท

หมายเหตุ : ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานทีพ่ ักแรมเรียกเก็บ
กรณีทผี่ ู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักที่สถานที่พกั แรมเรียกเก็บกรณีทผี่ ู้เช่าเข้าพัก
รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

บัญชีหมายเลข ๓

อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ประเภท ก.
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดียว

ประเภท ข.
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดียว

ประเภท ค.
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดียว

๑. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก

ไม่เกิน ๘,๐๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๓,๙๐๐

ไม่เกิน ๓,๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

๒. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๖,๐๐๐

ไม่เกิน ๔,๒๐๐

ไม่เกิน ๔,๐๐๐

ไม่เกิน ๒,๘๐๐

ไม่เกิน ๒,๔๐๐

ไม่เกิน ๑,๗๐๐

ระดับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : (๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักที่สถานทีพ่ ักแรมเรียกเก็บกรณีทผี่ ู้เช่าเข้าพักรวมกันตัง้ แต่สองคนขึ้นไป
(๓) ประเภท ก ประเภท ข และ ประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบท้ายบัญชีนี้

บัญชีประเทศจําแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบท้ายบัญชีหมายเลข ๓
ประเภท ก ได้ แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

ญี่ปนุ่
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธรัฐรัสเซีย
สมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐอิตาลี
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
ราชอาณาจักรสเปน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สาธารณรัฐโปรตุเกส
สาธารณรัฐสิงคโปร์
แคนาดา
เครือรัฐออสเตรเลีย
ไต้ หวัน
เติร์กเมนิสถาน
นิวซีแลนด์
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ปาปั วนิวกีนี
มาเลเซีย
ราชรัฐโมนาโก
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ราชรัฐอันดอร์รา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์
ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ราชอาณาจักรสวีเดน

๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.

รัฐสุลต่านโอมาน
โรมาเนีย
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
สาธารณรัฐโครเอเชีย
สาธารณรัฐชิลี
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐตุรกี
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
สาธารณรัฐเปรู
สาธารณรัฐโปแลนด์
สาธารณรัฐฟิ นแลนด์
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
สาธารณรัฐมอริเซียส
สาธารณรัฐมอลตา
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาธารณรัฐเยเมน
สาธารณรัฐลิทวั เนีย
สาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐสโลวีเนีย
สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐเอสโตเนีย
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
สาธารณรัฐไอร์แลนด์
สาธารณรัฐฮังการี
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
ฮ่องกง

ประเภท ข ได้ แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

เครือรัฐบาฮามาส
จอร์เจีย
จาเมกา
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
มาซิโดเนีย
ยูเครน
รัฐกาตาร์
รัฐคูเวต
รัฐบาห์เรน
รัฐอิสราเอล
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
ราชอาณาจักรตองกา
สาธารณรัฐเนปาล
ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
สหภาพพม่า
สหรัฐเม็กซิโก
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐกานา
สาธารณรัฐแกมเบีย
สาธารณรัฐโกตดิววั ร์ (ไอเวอรี่โคส)
สาธารณรัฐคอสตาริกา
สาธารณรัฐคีร์กิซ
สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐแคเมอรูน
สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐจิบตู ี
สาธารณรัฐชาด
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณรัฐเซเนกัล

๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

สาธารณรัฐแซมเบีย
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สาธารณรัฐไซปรัส
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
สาธารณรัฐตูนิเซีย
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
สาธารณรัฐไนเจอร์
สาธารณรัฐบุรุนดี
สาธารณรัฐเบนิน
สาธารณรัฐเบลารุส
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สาธารณรัฐปานามา
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐมาลี
สาธารณรัฐยูกนั ดา
สาธารณรัฐลัตเวีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
สาธารณรัฐอิรัก
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ประเภท ค ได้ แก่ ประเทศ รั ฐ เมื องอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก.
และประเภท ข.

ค่าเครือ่ งแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรม
ในต่างประเทศ
__________________________

บัญชีหมายเลข ๔

๑. รายชื่อประเทศที่ไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
(๑) สหภาพพม่า
(๒) เนการาบรูไนดารุสซาลาม
(๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๔) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(๕) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๖) มาเลเซีย
(๗) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(๘) สาธารณรัฐสิงคโปร์
(๙) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
(๑๐) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(๑๑) สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
(๑๒) ปาปัวนิวกินี
(๑๓) รัฐเอกราชซามัว
(๑๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
๒. ค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินอัตรา ดังนี้
๒.๑ คนละ ๗,๕๐๐ บาท ได้แก่
(๑) ข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบัติงาน
(๒) ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๒.๒ คนละ ๙,๐๐๐ บาท ได้แก่
(๑) ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ
(๒) ข้ า ราชการตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๓) ข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ระดับสูง
(๔) ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง
๓. ผู้ ที่ เคยได้ รั บ ค่ า เครื่ อ งแต่ ง ตั ว ในการเดิ นทางไปฝึ กอบรมในต่ า งประเทศมาแล้ ว หรื อเคยได้ รั บ
ค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดไม่ว่าจะเบิกจ่ายจาก
เงิ น งบประมาณ เงิ น นอกงบประมาณ หรื อ เคยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานใด ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ถ้าต้องเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัว ได้อีกเมื่อการเดินทางครั้งใหม่มี
ระยะห่า งจากการเดิ นทางไปต่ า งประเทศครั้ ง สุ ดท้ า ยที่ ไ ด้ รั บ ค่ า เครื่ องแต่ ง ตั ว เกิ น ๒ ปี นั บ แต่ วั นที่ เดิ นทางออก
จากประเทศไทย หรื อมี ร ะยะเวลาเกิ น กว่ า ๒ ปี นั บ แต่ วั นที่ เดิ น ทางกลั บ ถึง ประเทศไทยสํ า หรั บ ผู้ ที่ รั บ ราชการ
ประจําในต่างประเทศ”

เอกสารหมายเลข ๑

ใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ....................................................................................................................................
โครงการ / หลักสูตร ................................................................................................................................................
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า .................................................................................................. อยู่บ้านเลขที่ ....................................
ตําบล/แขวง .................................................. อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ..........................................
ได้รับเงินจาก ..................................................................................................................... ดังรายการต่อไปนี้

รายการ

จํานวนเงิน

บาท
จํานวนเงิน (
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ) .......................................................................... ผู้จ่ายเงิน

)

เอกสารหมายเลข ๒

แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ..................................................................................................................โครงการ / หลักสูตร .....................................................................................................................
วันที่ ....... เดือน .............................พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .... เดือน .............................พ.ศ. ................. จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น ..................................................... คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ ได้รับเงินจากกรม ............................................................................................................................... กระทรวง ...............................................................................
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

ค่าอาหาร
(บาท)

ค่าเช่าที่พัก
(บาท)

ค่าพาหนะ
(บาท)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

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

รวมเป็นเงิน
(บาท)

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

เอกสารหมายเลข ๓

แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ
โครงการ / หลักสูตร ...................................................................................ณ ประเทศ ..........................................................
ตั้งแต่วันที่ ............................................................ถึงวันที่ .................................................................

ชื่อ ......................................................................................................................................................
ตําแหน่ง ...............................................................ระดับ ............................กอง ...............................
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ...........................................................................................................

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ................................................................ในวงเงิน ..................................
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ ......................... บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ........................ บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๔. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
๕. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
๖. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
รวมเป็นเงิน .................................................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกสมทบ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ................................................................ ในวงเงิน ..................................
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ ......................... บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ........................ บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๔. ค่าเครื่องแต่งตัว
ในวงเงิน ..................................
๕. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ
ในวงเงิน ..................................
๖. ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศ
ในวงเงิน ..................................
๗. ค่าธรรมเนียมสนามบินในต่างประเทศ
ในวงเงิน ..................................
๘. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ในวงเงิน ..................................
รวมเป็นเงิน .................................................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
ลงชื่อ ..................................................................... ผู้เดินทาง
( ................................................................. )
....................... / ....................... / ....................

