บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนตรวจสอบภำยใน สำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 40102-4
ที่ ศธ 0514.1.8/ ว227
วันที่ 11 เมษำยน 2557
เรื่อง สรุประเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554, ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมกำรจัดงำนและกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และหนังสือกระทรวงกำรคลัง กค0406.4/ว5 ลว.14 ม.ค.56 เรื่อง
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ ปี 2556 (ปรับอัตรำใหม่)
เรียน คณะ/หน่วยงำน
ด้วยสำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้สรุประเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิก ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554, ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรมกำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และหนังสือกระทรวงกำรคลัง
กค0406.4/ว5 ลว.14 ม.ค.56 เรื่อง มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ ปี 2556 (ปรับ
อัตรำใหม่) เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนและเพื่อให้มีควำมเข้ำใจในแนวทำงเดียวกัน ท่ำนสำมำรถ
ดำวน์โหลดสรุประเบียบดังกล่ำว ได้ที่เวปไซต์ของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน (home.kku.ac.th/praudit)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และแจ้งเวียนเพื่อทรำบและถือปฏิบัติต่อไป

(นำงสำวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
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ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ในประเทศ
ประเภท/ระดับ

เบีย
้
เลีย
้ ง
คน:วัน

ค่าทีพ
่ ัก
เหมา

เบีย
้
เลีย
้ ง

จ่ายจริง
เดีย
่ ว

คู่

 ทั่วไป: ปฏิบัตงิ าน, ชานาญงาน, ชานาญงานพิเศษ
 วิชาการ: ปฏิบัตก
ิ าร,ชานาญการ,ชานาญการพิเศษ,อาจารย์,ผศ.
240
800
1,500*
850*
 อานวยการ: ต ้น, ระดับ 8 หรือเทียบเท่า
่ วชาญ
 วิชาการ: รศ. เชีย
270
1,200
2,200**
1,200**
 อานวยการ,บริหาร: สูง, ระดับ 9 หรือเทียบเท่า
่ วชาญพิเศษ
 วิชาการ: ศ., เชีย
270
2,500**
1,400**
 บริหาร: สูง, ระดับ 10 หรือเทียบเท่า
การน ับเวลา
การเบิกตามทีจ
่ า่ ยจริง
1. ค่าอาหาร, เครือ
่ งดืม
่ , ภาษี , บริการทีโ่ รงแรม, ภัตตาคาร
กรณีพักแรม  นับ 24 ชม. = 1 วัน
ไม่เกิน 4,500.-/คน/วัน
 เกิน 12 ชม. = 1 วัน
้ ผ ้า (อยูเ่ กิน 7 วัน) เท่าทีจ
2. ค่าทาความสะอาดเสือ
่ ่ายจริง
ไม่เกิน 500.-/คน/วัน
กรณีไม่พักแรม  นับ 24 ชม. = 1 วัน
3. ค่าใช ้สอยเบ็ดเตล็ด เหมาจ่ายไม่เกิน 500.-/คน/วัน
 เกิน 12 ชม. = 1 วัน
(คชจ.ข ้อ 1-2 เบิกจ่ายแต่ละวัน ส่วนทีเ่ หลือจะนามาสมทบเบิกจ่าย
 เกิน 6 ชม. = ½ วัน
วันถัดไปไม่ได ้)
การเดินทางไปราชการชว่ ั คราว ในประเทศ:

2,100

ต่างประเทศ
ค่าทีพ
่ ัก (ประเภท ขรก.)
ตามทีจ
่ ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรานี้

หมายเหตุ

ก***

ข***

ค***

ง***

จ***

7,500

5,000

3,100

10,000

7,000

4,500

เพิม
่ จาก
ประเภท
ก
ไม่เกิน
40%

เพิม
่ จาก
ประเภท
ก
ไม่เกิน
25%

3,100
3,100
คชจ.ไปราชการชว่ ั คราว

1.เบีย
้ เลีย
้ ง
2.ทีพ
่ ัก
3.พาหนะ
้ เพลิง, ระวางบรรทุก, จ ้างคนหาบหาม)
(ค่าเช่า, เชือ
4.คชจ.อืน
่ ทีจ
่ าเป็ นต ้องใช ้ในการเดินทาง
(ปะยาง, ผ่านทางด่วน, วีซา่ , ค่าธรรมเนียมสนามบิน)

1.ไปปฏิบัตริ าชการชั่วคราว นอกทีต
่ งั ้ สนง.ปกติ ตามคาสัง่ ผู ้บังคับบัญชา 2.ไปสอบคัดเลือก/รับคัดเลือก 3.ไปช่วยราชการ,รักษาการในตาแหน่ง, รักษาราชการแทน
4.เดินทางระหว่างในราชอาณาจักรของผู ้รับราชการประจาในต่างประเทศ 5.เดินทางข ้ามแดนชัว่ คราว เพือ
่ ปฏิบัตริ าชการในดินแดนต่างประเทศตามข ้อตกลงระหว่างประเทศ
้ ประหยัด
ชัน

้ ธุรกิจ
ชัน
้ หนึง่
ชัน

การเบิกค่าพาหนะ = โดยสารเครือ
่ งบิน****
ชานาญงาน, ชานาญงานพิเศษ, ชานาญการ, ชานาญการพิเศษ,
อาจารย์ชานาญการ, ผศ., อานวยการระดับต ้น,
(ขรก./ลูกจ ้าง/พนง. กรณีจาเป็ นเร่งด่วน=ดุลยพินจ
ิ ของหัวหน ้า
ส่วนราชการ)
่ วชาญ, รศ., อานวยการระดับสูง
เชีย
่ วชาญพิเศษ, ศ.
เชีย

การเบิกค่าพาหนะ = โดยสารประจาทาง
้ 1-2
รถธรรมดา, รถปรับอากาศชัน
ทุกระดับ
้ 1 ไม่เกิน 24 ทีน
รถปรับอากาศชัน
่ ั่ ง
ทุกระดับ
รถไฟทุกประเภท
ทุกระดับ
้ 1,
รถไฟรถด่วน/รถด่วนพิเศษชัน
ชานาญงาน, ชานาญงานพิเศษ, ชานาญการ, ชานาญ
รถนั่งนอนปรับอากาศ
การพิเศษ, อานวยการ/บริหาร 6 ขึน
้ ไป, อาจารย์
ชานาญการ, ผศ., รศ., ศ.

สิทธิในการเดินทางไปราชการเกิด  ตัง้ แต่วันทีไ่ ด ้รับอนุมัตใิ ห ้ไปปฏิบัตริ าชการถึงวันเดินทางกลับ หากหยุดอยูท
่ ใี่ ดโดยไม่มเี หตุอันควร จะใช ้สิทธิเบิก คชจ.ไม่ได ้
้ จะไม่มส
ิ ธิเบิกค่าเบีย
และหากมีการเดินทางก่อนปฏิบัตริ าชการ และกลับหลังจากวันปฏิบัตริ าชการเสร็จสิน
ี ท
้ เลีย
้ ง ทีพ
่ ัก และพาหนะ
(หากต ้องเบิกค่าพาหนะ การขออนุมัตใิ ห ้ครอบคลุมวันเดินทางจริงด ้วย)
ิ ธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการโดยเครือ
พนง.มข. = มีสท
่ งบินได้
่ วชาญ,ศ.,อ.เชีย
่ วชาญพิเศษ 2.ตาแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ/เชีย
่ วชาญเฉพาะชานาญงาน,ชานาญงานพิเศษ,ชานาญการ,
1.ตาแหน่งวิชาการผศ.,อ.ชานาญการ,รศ.,อ.เชีย
่ วชาญ,เชีย
่ วชาญพิเศษ  ทัง้ นีใ้ ห ้อยูใ่ นดุลยพินจ
ชานาญการพิเศษ,เชีย
ิ ของ หัวหน ้าหน่วยงานในการพิจารณาตามความจาเป็ นและเหมาะสม
้ าหนะส่วนต ัวไปราชการ
เงินชดเชยการใชพ
1. รถยนต์สว่ นบุคคล กม.ละ 4.2. รถ จยย. กม.ละ 2.-(ต ้องได ้รับอนุมัตก
ิ อ
่ นเดินทาง)

*กรณีจ่ายจริง หากเดินทาง
เป็ นหมูค
่ ณะให ้พัก 2 คนต่อ
ห ้อง หรือให ้เบิกเท่าทีจ
่ ่าย
จริงแต่ไม่เกินอัตราห ้องพักคู่
**กรณีจ่ายจริง จะเบิกใน
อัตราห ้อพักเดีย
่ วหรือคูก
่ ็ได ้
***ก,ข,ค=ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด ้วยการ
เบิก คชจ. เดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554
***ง=ญีป
่ น,
ุ่ ฝรั่งเศส,
รัสเซีย, สวิสฯ, อิตาลี
***จ=เบลเยีย
่ ม, สเปน,
เยอรมนี, อเมริกา, อังกฤษ
(บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
เหนือ), โปรตุเกส, สิงคโปร์

****นอกเหนือจากนี้ ให ้
เบิกได ้ไม่เกินค่าพาหนะ
ภาคพืน
้ ดิน ในระยะเดียวกัน
ตามสิทธิ์
****หลักฐานการเบิก: ใบ
แจ ้งหนี/้ ใบเสร็จรับเงินและ
กากตั๋ว หรือใบเสร็จ
Itinerary receipt

้ ไป/เทียบเท่า (ชานาญการ, ชานาญงาน, อาวุโส, อานวยการ, บริการ)
การเบิกค่าพาหนะร ับจ้างข้ามเขตจ ังหว ัด ระด ับ 6 ขึน
เดินทางข ้ามจังหวัดระหว่างสถานทีอ
่ ยู่ (ทีพ
่ ัก/ทีป
่ ฏิบัตริ าชการ) สถานียานพาหนะประจาทาง/สถานทีจ
่ ัดยานพาหนะทีต
่ ้องใช ้ในการเดินทาง
ไปยังสถานทีป
่ ฏิบัต ิ และเส ้นทางนัน
้ ไม่มย
ี านพาหนะประจาทางให ้บริการ ให ้เบิกดังนี้
1.ข ้ามจังหวัด ระหว่าง กทม. กับ จังหวัดเขตติดต่อ กทม. ให ้เบิกเท่าทีจ
่ ่ายจริง ไม่เกินเทีย
่ วละ 600.2.ข ้ามจังหวัดอืน
่ นอกเหนือจากข ้อ 1 เบิกได ้เท่าทีจ
่ ่ายจริงไม่เกินเทีย
่ วละ 500.-

สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี งปม. 2557
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สรุปการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
(เริ่มใช้ 18 กันยายน 2555)
การฝึกอบรม

กำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำร/เชิงปฏิบตั ิกำร
กำรสัมมนำวิชำกำร/เชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ
กำรดูงำน กำรฝึกงำน หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นทั้งในและต่ำงประเทศ
โดยมีโครงกำร/หลักสูตรและช่วงเวลำจัดที่แน่นอน
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำน
โดยไม่มีกำรรับปริญญำ/ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
การจัดการฝึ กอบรมและการเข้ ารับการฝึ กอบรมให้
ส่วนราชการพิจารณาอนุมตั ิเฉพาะ
ผู้ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเป็ นประโยชน์
ต่อส่วนราชการนันตามจ
้
านวนที่เห็นสมควรและ
ให้ พิจารณาด้ านการเงินก่อนด้ วย

โครงการ/หลักสูตรการฝึ กอบรม
ที่สว่ นราชการเป็ นผู้จดั / ร่วมจัด
ต้ องได้ รับอนุมัติจาก
“หัวหน้ าส่วนราชการเจ้ าของ งปม.”

ประเภทการฝึกอบรม
ประเภท ก
กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เป็นบุคลำกรของรัฐ ซึ่งเป็น “ข้ำรำชกำร”
 ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
 ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ,
ระดับทรงคุณวุฒิ
 ประเภทอำนวยกำรระดับสูง
 ประเภทบริหำรระดับต้นและระดับสูง
 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ

ประเภท ข
กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เป็นบุคลำกรของรัฐ ซึ่งเป็น “ข้ำรำชกำร” ตำแหน่ง
 ประเภททั่วไป ระดับผู้ปฏิบัติงำน, ชำนำญงำน, อำวุโส
 ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร, ชำนำญกำร,
ชำนำญกำรพิเศษ
 ประเภทอำนวยกำรระดับต้น
 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ

บุคคลภายนอก




กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมเกินกึ่ง
หนึ่ง “ไม่ใช่บุคลำกร
ของรัฐ”
กำรฝึกอบรม
บุคคลภำยนอก ให้จัด
ได้เฉพำะฝึกอบรมใน
ประเทศเท่ำนั้น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

บุคคลที่จะสามารถเบิกค่าใช้จา่ ย

ส่วนรำชกำรผู้จัดอบรม = เป็นผูเ้ บิกจ่ำย



ส่วนรำชกำรต้นสังกัด = เมื่อส่วนรำชกำรผู้จัดอบรมร้องขอ



ส่วนรำชกำรต้นสังกัด





ประธำนในพิธีเปิด – ปิด, แขกผูม้ ีเกียรติ, ผู้ติดตำม
เจ้ำหน้ำที่
วิทยำกร
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ผู้สังเกตกำรณ์
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 การเทียบตาแหน่งของบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคลากรของรัฐ 
ตาแหน่ง

รายละเอียด

 ประธำนในพิธีเปิด-ปิด

 บุคคลที่เคยเป็นบุคลำกรของรัฐมำแล้วให้เทียบตำมระดับตำแหน่ง หรือยศ ครั้งสุดท้ำย ก่อน
ออกจำกรำชกำร หรือออกจำกงำน แล้วแต่กรณี
 บุคคลที่กระทรวงกำรคลังได้เทียบตำแหน่งไว้แล้ว
 กรณีฝึกอบรม ขรก. ประเภท ก = วิทยำกรให้เทียบเท่ำ ขรก. ตำแหน่ง ประเภทบริหำรระดับสูง
 กรณีฝึกอบรม ขรก. ประเภท ข และบุคคลภำยนอก = วิทยำกรให้เทียบเท่ำ ขรก. ตำแหน่ง
ประเภทอำนวยกำรระดับต้น
 นอกเหนือจากนั้น: ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร เจ้ำของงบ พิจำรณำเทียบตำแหน่งตำมควำม
เหมำะสม โดยถือหลักกำรเทียบตำแหน่งตำมกระทรวงกำรคลังเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ

 แขกผู้มีเกียรติ
 ผู้ติดตำม
 เจ้ำหน้ำที่
 วิทยำกร
 ผู้สังเกตกำรณ์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ
ให้ ผู้จัดกำรฝึกอบรมเทียบตำแหน่ง
เพื่อใช้เบิก คชจ. ตำมระเบียบนี้

เข้ำร่วมฝึกอบรม ขรก. ประเภท ก เทียบได้ไม่เกินสิทธิ ขรก. ตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง
เข้ำร่วมฝึกอบรม ขรก. ประเภท ข เทียบได้ไม่เกินสิทธิ ขรก. ตำแหน่งอำนวยกำรระดับต้น

อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร (ไม่เกิน = บาท / ชม.)
วิทยากร
อบรม ขรก. (ก) อบรม ขรก. (ข) อบรม บุคคลภายนอก
วิทยำกรของรัฐ (สังกัดส่วนรำชกำรหรือไม่ก็ตำม)
800
600
600
วิทยำกรไม่ใช่บุคลำกรของรัฐ
1,600
1,200
1,200








กรณีจำเป็นต้องใช้ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษ จะให้วิทยำกรได้รับค่ำ
สมนำคุณสูงกว่ำอัตรำที่กำหนดก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
กำรฝึกอบรม ที่ส่วนรำชกำรเป็นผู้จัด/ร่วมจัดกับหน่วยงำนอื่น ถ้ำวิทยำกรได้รับค่ำสมนำคุณจำกหน่วยงำนอื่น
แล้ว ให้ส่วนรำชกำรผู้จัดงบเบิกค่ำสมนำคุณ
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำสมนำคุณ = ชั่วโมงใดมีวิทยำกรเกินกำหนดให้เฉลี่ยจ่ำยภำยในจำนวนที่จ่ำยตำมเกณฑ์
กำรฝึกอบรม
หลักเกณฑ์
บรรยำย
ให้จ่ำยไม่เกิน 1 คน
อภิปรำย/สัมมนำเป็นคณะ
ให้จ่ำยได้ไม่เกิน 5 คน
โดยรวมถึงผู้ดำเนินกำรอภิปรำย/สัมมนำ
ที่ทำหน้ำที่เช่นเดียวกับวิทยำกร
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หรือ แบ่งกลุ่มอภิปรำย
ให้จ่ำยได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
หรือ แบ่งกลุ่มสัมมนำ หรือ ทำกิจกรรม
(วิทยำกรประจำกลุ่ม)
กำรนับ ชม.ฝึกอบรม ให้นับตำมตำรำงฝึกอบรม โดยไม่หักเวลำรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
แต่ละ ชม. ต้องมีกำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำ 50 นำที ถ้ำไม่ถึง 50 นำที แต่ไม่น้อยกว่ำ 25 นำที
ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณได้กึ่งหนึ่ง
กำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกร ให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยำกร (ตามเอกสารแนบหมายเลข 1)
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ค่าอาหารฝึกอบรม
ประเภทตาแหน่ง
ขรก. ประเภท ก
ขรก. ประเภท ข
บุคคลภำยนอก

ในประเทศ
สถานที่ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
สถานที่เอกชน
ครบทุกมื้อ
ไม่ครบทุกมื้อ
ครบทุกมื้อ
ไม่ครบทุกมื้อ
850
600
500

600
400
300

1,200
950
800

ต่างประเทศ

850
700
600

2,500
2,500
-

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม: ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็น เหมำะสม ประหยัด

การจัดที่พักให้ผู้ฝึกอบรม
ขรก. ประเภท ก
ขรก. ประเภท ข, บุคคลภำยนอก
ประธำนในพิธ,ี แขกผู้มีเกียรติ,
ผู้ติดตำม, วิทยำกร

ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้พักคู่ เว้นแต่ไม่เหมำะสม
หรือมีเหตุจำเป็นไม่อำจพักร่วมกับผู้อื่นได้ หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้จดั อำจจัดให้พักคนเดียวได้
พักเดี่ยวหรือพักคู่กไ็ ด้ เบิกได้ตำมจ่ำยจริง

ค่าที่พัก
ประเภทตาแหน่ง
(ไม่เกิน บำท:คน:วัน)

ในประเทศ
คนเดียว
คู่

ต่างประเทศ
ข

ก
คนเดียว

คู่

คนเดียว

คู่

ขรก. ประเภท ก
2,400
1,300
8,000 5,600 5,100 3,900
ขรก. ประเภท ข
1,450
900
6,000 4,200 4,000 2,800
บุคคลภำยนอก
1,200
750
กรณีจดั ฝึกอบรมบุคคลภำยนอก ส่วนรำชกำรไม่จัดที่พักให้ ให้เหมำจ่ำยที่พัก (บำท:คน:วัน) = 500 บำท

ค
คนเดียว

คู่

3,600
2,400
-

2,500
1,700
-

ค่าพาหนะ
ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัด/
ยานพาหนะประจาทาง / เช่าเหมา
ยืมจากส่วนราชการอื่น
ขรก. ประเภท ก
ขรก. ประเภท ข
บุคคลภายนอก
ตำมสิทธิ ขรก. ตำแหน่ง
ตำมสิทธิ ขรก.
ตำมสิทธิ ขรก.
เบิกค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทบริหำรระดับสูง
ตำแหน่งประเภททั่วไป
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ได้ตำมที่จ่ำยจริง
เครื่องบินชั้นธุรกิจ
ระดับชำนำญงำน
ปฏิบัติกำร
 ทั้งนี้ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจำเป็นเหมำะสมและประหยัด
 กำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงไป-กลับ ระหว่ำงสถำนที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติรำชกำร ไปยังสถำนที่จัดฝึกอบรม ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่จัดฝึกอบรม หรือส่วนรำชกำรต้นสังกัด
 กำรเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงไป-กลับ ให้แก่วิทยำกร หำกมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถำนที่ในกำรจัดฝึกอบรมและส่วนรำชกำรไม่จัดรถ
รับส่ง ให้ใช้ “แบบใบสำคัญรับเงิน” สำหรับวิทยำกร ตามเอกสารหมายเลข 1 ที่แนบเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย
 ส่วนรำชกำรไม่จัดอำหำร ที่พัก ยำนพำหนะ บำงส่วน หรือทั้งหมด ให้ส่วนรำชกำรผู้จัดกำรฝึกอบรมเบิกค่ำใช้จ่ำยให้ทั้งหมด หรือ
ส่วนที่ขำดให้กับบุคคลที่จะเบิกจ่ำย แต่ถ้ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้สังเกตกำรณ์เป็นบุคลำกรของรัฐให้เบิกจำกต้นสังกัดตำม พรฎ.
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ยกเว้น ค่ำที่พักให้เบิกตำมหลักเกณฑ์ระเบียบนี้
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เบี้ยเลี้ยง
ประเภทตาแหน่ง
ขรก. ก
ขรก. ข
บุคคลภำยนอก
กรณีส่วนรำชกำรไม่จดั ที่พัก อำหำร ยำนพำหนะ ทั้งหมด/บำงส่วน

การจัดอาหาร (บาท:คน:วัน)
ไม่จัดอาหาร
จัด 1 มื้อ
จัด 2 มื้อ
270
180
90
240
160
80
120
80
40

 การคานวณเวลาเพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง นับตั้งแต่ออกจำกสถำนที่อยู่ หรือปฏิบัติ
รำชกำร จนกลับถึงสถำนที่อยู่ หรือปฏิบัติรำชกำร โดยนับ 24 ชม. = 1 วัน, ไม่ถึง 24 ชม. หรือ
เกิน 24 ชม. และส่วนที่ไม่ถึง หรือเกินกว่ำ 12 ชม. = 1 วัน
 กรณีโครงการจัดฝึกอบรมที่ส่วนราชการผู้จัด ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ทั้งหมดจำก
หน่วยงำนภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ หรือระหว่ำงประเทศ ให้งดเบิก คชจ. หำกได้รับควำม
ช่วยเหลือบำงส่วน ให้เบิกเฉพำะส่วนที่ขำดตำมหลักเกณฑ์ และอัตรำที่กำหนดในระเบียบนี้
 การจ้างจัดฝึกอบรมตามโครงการ/หลักสูตร ไม่ว่ำทั้งหมด/บำงส่วน ก็ทำได้ตำมหลักเกณฑ์และ
อัตรำ คชจ. ตำมระเบียบนี้ และถ้ำใช้เครื่องบินโดยสำรเป็นยำนพำหนะในกำรเดินทำงไป
ฝึกอบรมต่ำงประเทศให้ปฏิบัตติ ำมมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือกระทรวงกำรคลังที่กำหนดใน
เรื่องดังกล่ำวด้วย ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินผู้รับจ้ำงเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย ถ้ำเป็นกำรจ่ำยโดยตรงจำ
กระทรวงกำรคลังกำหนดเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย
 ให้มีการการประเมินผลฝึกอบรม และรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่จัดภำยใน 60 วันนับแต่
วันสิ้นสุดกำรฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ที่เบิกได้













ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม
ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด
ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่ำประกำศนียบัตร
ค่ำถ่ำยเอกสำรและสิ่งพิมพ์
ค่ำหนังสือสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร
ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม (ทั้งนี้ให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจำเป็นเหมำะสมและประหยัด)
ค่ำกระเป๋ำที่ใช้บรรจุเอกสำรสำหรับผู้เข้ำรับกำรอฝึกอบรม เท่ำที่จ่ำยจริง (ไม่เกินใบละ 300 บำท)
ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน เท่ำที่จ่ำยจริง (ไม่เกินแห่งละ 1,500 บำท
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร/ค่ำอำหำร/ที่พัก/ยำนพำหนะ ตำมอัตรำที่กำหนดในระเบียบนี้
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ค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ส่วนรำชกำรต้นสังกัดต้องพิจำรณำอนุมัตเิ ฉพำะผู้ปฏิบัตหิ น้ำที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรำชกำรนั้น ตำมจำนวนที่เห็นสมควรโดยคำนึงถึงควำมจำเป็นและเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน
 ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม
ค่ำใช้จ่ำยทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออื่น
 หำกค่ำลงทะเบียน
รวมค่ำอำหำร ที่พกั พำหนะ
 ถ้ำค่ำลงทะเบียนไม่รวม
หรือรวมบำงส่วน
 ผู้เข้ำอบรมไปอบรมต่ำงประเทศ
ได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด
 ผู้เข้ำอบรมไปอบรมต่ำงประเทศ
ได้รับเงินช่วยเหลือบำงส่วน

ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ใ ห้ ท า
รายละเอี ย ด คชจ . ที่
ได้ รั บ คว ามช่ ว ยเหลื อ
ตำมเอกสำรหมำยเลข 3
พ ร้ อ ม ทั้ ง แ น บ ส า เ น า
หนังสือของส่วนราชการ/
ห น่ ว ย ง า น ที่ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ (ถ้าหน่วยงานที่
ให้ความช่วยเหลือไม่ระบุ
วงเงินให้ ความช่ว ยเหลือ
ไว้ ให้คานวณเงิน คชจ.ที่
ได้รับตามอัตราระเบียบนี้

เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกินอัตรำที่หน่วยงำนที่จัดเรียกเก็บ
งดเบิก
เบิกได้เฉพำะบำงส่วนขำด ตำมหลักเกณฑ์และอัตรำตำมระเบียบนี้
งดเบิก
เบิกสมทบเฉพำะส่วนไม่ได้รับควำมช่วยเหลือตำม
พ.ร.ฎ.ค่ำเดินทำงไปรำชกำรแต่ต้องไม่เกินวงเงินช่วยเหลือ
ภำยใต้เงื่อนไขดังนี้
1. ค่ำเครื่องบินไป-กลับ ได้รับช่วยเหลือต่ำกว่ำสิทธิให้งดเบิก
2. ได้รับค่ำเครื่องบินเที่ยวเดียว เบิกได้อกี 1เที่ยวในอัตรำชั้นเดียวกับที่ได้รับ
ควำมช่วยเหลือแต่ต้องไม่สูงกว่ำสิทธิที่พงึ ได้รับ
3. จัดที่พักให้ งดเบิก ถ้ำได้ควำมช่วยเหลือต่ำกว่ำเบิกส่วนทีข่ ำดตำมจ่ำยจริง
แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินสิทธิ์ที่พึงได้รับ
4. ได้รับช่วยเหลือค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำกว่ำสิทธิ์ที่พึงได้รับ ให้เบิกได้เฉพำะส่วนขำด
ถ้ำมีกำรจัดอำหำรในระหว่ำงกำรฝึกอบรม กำรเบิกค่ำเบีย้ เลี้ยงให้หักออกตำม
จำนวนมื้อที่ได้รับเลี้ยง (แต่ละมือ้ คิด 1 ใน 3 เบี้ยเลี้ยงต่อวัน)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ/นโยบายของทางราชการ ให้ส่วนราชการ
อนุมัติเบิก คชจ.จัดงาน เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/
ผู้สังเกตการณ์
ที่ส่วนราชการอื่นจัด

ถ้าส่วนราชการที่จัดงาน จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธีแขกผู้มี
เกีย รติ ผู้ติดตาม เจ้ า หน้า ที่ หรือ ผู้เข้ า ร่ ว มงาน หรือ ไม่จั ดให้ หรื อ จ้ า งผู้ อื่ นดาเนินการ
ดังกล่าว (ให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับระเบียบนี้)

รายงานผลการเข้ารับการ
กรณีส่วนราชการจัดประชุมระหว่างประเทศจ้างจัดประชุมทั้งหมด/บางส่วน คชจ.ที่เกิด ฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วน
ก่อน ระหว่าง และหลัง ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด ราชการต้นสังกัดภายใน 60
ยกเว้นค่าวิทยากร เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เบิกได้ วัน นับแต่วันเดินทางกลับ
ตามเกณฑ์นี้
ถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ
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หน้า 6 จาก 6
บุคคลที่เบิกค่ำใช้จ่ำยได้






ประธานในพิธีเปิด-ปิดการประชุม, แขกผู้มีเกียรติ และผูต้ ิดตาม
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานลักษณะพิเศษ
วิทยากร
ผู้เข้าร่วมประชุม

ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรัฐมนตรี, สมาชิกรัฐสภา
เบิกค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง
ตามดุลยพินิจหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ งปม.

 อัตรำทีม่ ีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบ 
อาหารเครื่องดื่ม (บาท:คน:วัน)
ที่พัก (บาท:คน:วัน)
ค่าพาหนะ
ครบทุกมื้อ = 1,200 ไม่ครบทุกมื้อ = 800
2,000
เท่าที่จ่ายจริงในดุลยพินิจหัวหน้าส่วนเจ้าของ งปม.
 ค่าสมมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบนี้





ส่วนอัตราการเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายตามความจาเป็นเหมาะสมในดุลยพินิจหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน จ่ายเงินรางวัลเฉพาะวันที่ปฏิบตั ิงานไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานลักษณะพิเศษให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ งปม. กาหนด
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทานองเดียวกันที่เรียกชือ่ อื่น
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามอัตราทีผ่ ู้จัดประชุมระหว่างประเทศเรียกเก็บ
การจ้างจัดประชุมระหว่างประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจ้างจัดฝึกอบรมตามระเบียบนี้
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เอกสำรหมำยเลข 1

ใบสำคัญรับเงิน
สำหรับวิทยำกร
ชื่อส่วนราชการผู้จดั ฝึกอบรม................................................................................................................................................................
โครงการ/หลักสูตร................................................................................................................................................................................
วันที่.............เดือน............................พ.ศ................
ข้าพเจ้า.........................................................................................อยูบ่ ้านเลขที่...................................ถนน.........................................
ตาบล/แขวง............................. อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด................................................................
ได้รับเงินจาก................................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
รำยกำร
จำนวนเงิน

ตัวอักษร (....................................................................................................................................)

(ลงชื่อ)......................................................................................................ผูร้ ับเงิน
(..........................................................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................................................ผู้จ่ายเงิน
(..........................................................................................)

เอกสำรหมำยเลข 2

แบบใบสำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก
ชื่อส่วนราชการผู้จดั ฝึกอบรม...................................................................................................................................
โครงการ/หลักสูตร...................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่........................................................................... ถึงวันที่.........................................................................
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผูส้ ังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น......................................คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผูส้ ังเกตการณ์ ได้รับเงินจากกรม...........................................................กระทรวง.............................................
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ค่าอาหาร
(บาท)

ค่าเช่าที่พัก
(บาท)

ค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน
(บาท)
(บาท)

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ลงชื่อ.........................................................ผู้จ่ายเงิน
(............................................................................)
............./............./.............

เอกสำรหมำยเลข 3

แบบรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย กรณีที่ได้รับควำมช่วยเหลือ
โครงการ/หลักสูตร................................................................................................................................................................................
ณ ประเทศ ...........................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...................................................................ถึงวันที่................................................................................
ชื่อ..........................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................ระดับ..................กอง....................................................
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ................................................................................................................................
ค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับควำมช่วยเหลือ
1. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง..........................................................................................
2. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ..........................บาท จานวน......................................วัน
3. ค่าเบี้ยเลีย้ ง อัตราวันละ..........................บาท จานวน......................................วัน
4. ........................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................
รวมเป็นเงิน

ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
....................................................บาท

ค่ำใช้จ่ำยทีข่ อเบิกสมทบ
1. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง..........................................................................................
2. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ..........................บาท จานวน......................................วัน
3. ค่าเบี้ยเลีย้ ง อัตราวันละ..........................บาท จานวน......................................วัน
4. ค่าเครื่องแต่งตัว
5. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพัก ถึง สนามบินในประเทศ
6. ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศ
7. ค่าธรรมเนียมสนามบินในต่างประเทศ
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
รวมเป็นเงิน

ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
ในวงเงิน.......................................บาท
....................................................บาท

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

