ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ของสวนราชการ พ.ศ. 2545
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวน
ราชการ พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
สวนราชการ พ.ศ. 2545”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศใชระเบียบนี้เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ.2534
(1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ
(ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2541
(3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และหนังสือสั่งการอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการฝายตุลาการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการ
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ฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย
ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมาย
วาดวย
ระเบียบขาราชการตํารวจและขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางซึ่งไดรับเงินคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย
เวนแตลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง
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“การฝกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการ
ฝกอบรม
สวนใหญมิใชขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของทางราชการ
“คาอาหาร” หมายความวา คาอาหารเชา อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
“การประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ” หมายความวา สวนราชการผู
จัด
ฝกอบรมเปนผูติดตอจัดอาหาร ที่พัก และหรือยานพาหนะ แตไมออกคาใชจายให และเรียกเก็บคาใชจาย
ดังกลาว
จากสวนราชการที่สงผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณ
“ชวงระหวางการฝกอบรม” หมายความวา ชวงเวลาตั้งแตเวลาสิ้นสุดการ
ลงทะเบียน
หรือเวลาเริ่มพิธีเปดการฝกอบรมจนถึงเวลาสิ้นสุดการฝกอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการ
ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
ทั่วไป
ขอ 6 หลักสูตรการฝกอบรมที่สวนราชการเปนผูจัด หรือจัดรวมกับรัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอืน่
ของรัฐ หรือเอกชน ตองไดรบั อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ
-2-

ขอ 7 การจัดฝกอบรม การเดินทางไปจัดและเขารับการฝกอบรม และการเดินทางไปดู
งาน
ในประเทศและหรือตางประเทศตามที่กําหนดในหลักสูตร ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตามระเบียบ
สํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ โดยให
พิจารณา
อนุมัติเฉพาะผูท ี่ปฏิบัติหนาทีเ่ กี่ยวของหรือเปนประโยชนตอสวนราชการนั้น ตามจํานวนที่เห็นสมควร
และ
ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
ขอ 8 กรณีการฝกอบรมที่กําหนดใหมกี ารลงทะเบียน สวนราชการผูจดั ฝกอบรมจะ
กําหนดใหมี
การลงทะเบียนกอนเวลาเริม่ การฝกอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการไดไมเกินกวาหนึ่งวัน
ขอ 9 กรณีสว นราชการมีความจําเปนตองจัดฝกอบรมใหแกขาราชการ พนักงานหรือ
ลูกจาง
ของหนวยงานที่มีกฎหมายจัดตั้งเปนการเฉพาะ ใหเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมตามหลักเกณฑและ
อัตรา
เชนเดียวกับการจัดฝกอบรมใหแกขาราชการและลูกจางตามระเบียบนี้
ขอ 10 การฝกอบรมที่ไดรบั ความชวยเหลือจากหนวยงานภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ
ทั้งหมดไมวาเปนเงิน บริการ หรือสิ่งของ ใหงดเบิกคาใชจายตามระเบียบนี้
กรณีไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภายในประเทศ หรือตางประเทศ
บางสวน
หากจําเปนตองเบิกคาใชจายสมทบใหเบิกคาใชจายสวนที่ไมไดรับความชวยเหลือตามหลักเกณฑของ
ระเบียบนี้
เวนแตการฝกอบรมในตางประเทศใหเบิกคาใชจายสมทบไดไมเกินวงเงินที่ไดรับความชวยเหลือภายใต
เงื่อนไขดังนี้
(1) คาโดยสารเครื่องบิน กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยว
เดียว
ใหเบิกคาโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเทีย่ วในชั้นเดียวกับที่ไดรับความชวยเหลือ แตตองไมสูงกวาสิทธิที่พึง
ไดรับ
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
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วิทยากร ที่บรรยายในหลักสูตรระดับตนหรือระดับกลาง ใหเทียบเทา
(4)
ขาราชการ
ระดับ 8 กรณีบรรยายในหลักสูตรระดับสูงใหเทียบเทาขาราชการระดับ 10 เวนแตบคุ คลตาม (2) ที่มีชั้น
ยศสูงกวา
ใหใชชนั้ ยศทีส่ ูงกวานั้นได
(5) กรณีสวนราชการเห็นสมควรเทียบระดับตําแหนงนอกเหนือจาก (1) ถึง (4) ให
ขอ
เทียบระดับตําแหนงกับกระทรวงการคลัง โดยแจงรายละเอียดตามแบบบัญชีหมายเลข 1
หมวด 2
คาใชจายของสวนราชการผูจัดฝกอบรมทีจ่ ัดในประเทศ
ขอ 14 การพิจารณาหาสถานที่เพื่อจัดฝกอบรม ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวน
ราชการ
เจาของงบประมาณ
ขอ 15 คาใชจายในการจัดฝกอบรม ไดแก
(1) คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม
(2) คาใชจายในพิธีเปด-ปด การฝกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
(4) คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ
(6) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
(7) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม
(8) คาใชจายอืน่ ทีจ่ ําเปนในการจัดฝกอบรม
(9) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(10) คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
(11) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
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คาใชจายตาม (1) ถึง (8) ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินราคามาตรฐานที่
กระทรวงการคลังกําหนด (ถามี)
คาใชจายตาม (9) ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ครั้งละไมเกิน 1,500 บาท
คาใชจายตาม (10) ใหเบิกจายไดเทาทีจ่ ายจริง ไมเกินอัตราใบละ 300 บาท
คาใชจายตาม (11) ใหเบิกจายไดเทาทีจ่ ายจริง ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 2
คาใชจายตาม (12) (13) (14) และ (15) ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา
ตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้
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(4.3) การฝกอบรมระดับกลางและระดับสูง ที่จาํ เปนตองใชวทิ ยากรที่มีความรู
ความสามารถเปนพิเศษและจะเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรสูงกวาอัตราที่กําหนดขางตน ใหอยูในดุลย
พินิจ
ของปลัดกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับ
ปลัดกระทรวงเปนผูใชดุลยพินิจ
(4.4) การฝกอบรมที่สวนราชการจัดรวมกับหนวยงานอื่น ถาวิทยากรไดรับ
คาสมนาคุณจากหนวยงานอืน่ แลว ใหงดเบิกคาสมนาคุณวิทยากรจากทางราชการ
ขอ 17 กรณีที่สวนราชการผูจัดฝกอบรมจัดอาหารใหและออกคาใชจายใหสําหรับบุคคล
ตาม
ขอ 11 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) การจัดอาหารใหจดั ในชวงระหวางการฝกอบรม
(2) กรณีการฝกอบรมที่บุคคลตามขอ 11 เดินทางไป – กลับ ในแตละวัน หามมิให
สวนราชการผูจัดฝกอบรมจัดอาหารใหกอนเวลาเริ่มการฝกอบรมหรือหลังเวลาสิ้นสุดการฝกอบรมในแต
ละวัน
(3) กรณีการฝกอบรมที่บุคคลตามขอ 11 สวนใหญจําเปนตองพักแรมในชวง
ระหวางการฝกอบรม ใหสวนราชการผูจัดฝกอบรมจัดอาหารใหแกผูที่จาํ เปนตองพักแรมได
(4) กรณีที่มีความจําเปนจะตองจัดอาหารใหเฉพาะวิทยากร โดยไมจดั ใหแกบุคคลอื่น
ใหอยูใ นดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดฝกอบรมพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
(5) ใหเบิกคาอาหารไดเทาที่จายจริงตามระดับการฝกอบรมไมเกินอัตราตามบัญชี
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หมายเลข 3
ขอ 18 กรณีที่สวนราชการผูจัดฝกอบรมจัดใหพกั แรมรวมกันและออกคาใชจายเกี่ยวกับ
คาที่พักสําหรับบุคคลตามขอ 11 ใหสวนราชการผูจัดฝกอบรมพิจารณาจัดใหเฉพาะผูที่จําเปนตองพักแรม
ในชวงระหวางการฝกอบรม และใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) กรณีสถานที่พกั แรมของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ ให
หัวหนาสวนราชการผูจดั ฝกอบรมพิจารณาจัดที่พักสําหรับบุคคลตามขอ 11 ตามความจําเปนและ
เหมาะสม
(2) กรณีสถานที่พกั แรมของเอกชน
(2.1) การจัดที่พกั สําหรับผูเขารับการฝกอบรมระดับตนและการฝกอบรม
ระดับกลาง ผูสังเกตการณ ขาราชการและลูกจางที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการจัดฝกอบรมซึ่งมี
ระดับตําแหนงหรือชั้นยศไมสูงกวาระดับ 8 หรือเทียบเทา ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปตอหนึ่งหอง
เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปน ไมอาจพักรวมกับผูอนื่ ได
(2.2) การจัดที่พกั สําหรับบุคคลที่นอกเหนือขอ (2.1) ใหหัวหนาสวนราชการ
ผูจัดฝกอบรมพิจารณาตามความเหมาะสม
(3) อัตราคาเชาที่พัก ใหเบิกจาย ดังนี้
(3.1) กรณีพักแรมรวมกันในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอืน่ ของรัฐ ใหเบิกจายตามอัตราที่สว นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐเรียกเก็บ
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(1.3)การฝกอบรมที่มีการจัดอาหาร 1 มื้อ ใหเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน
2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย
(1.4)การนับเวลาเพือ่ คํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กาํ หนด
ไวในขอ 24 (4)
(2) การเดินทางไปกลับระหวางสถานทีอ่ ยู ที่พัก ที่ปฏิบัติราชการ กับสถานที่
จัดฝกอบรม หามเบิกคาพาหนะรับจาง (รถแท็กซี่)
หมวด 3
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คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมและผูส ังเกตการณ
ขอ 22 คาใชจายในการจัดฝกอบรมตามขอ 15 ที่หนวยงานผูจัดฝกอบรมเรียกเก็บเปน
คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหผูเขารับการฝกอบรม
เบิกจาย
ได ดังนี้
(1) การฝกอบรมที่สวนราชการ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน
รัฐวิสาหกิจทีต่ ั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา จัดหรือรวมกันจัด ใหเบิกจายไดเทาที่จาย
จริง
ในอัตราที่หนวยงานผูจัดเรียกเก็บ
(2) การฝกอบรมที่หนวยงานอืน่ นอกเหนือจาก (1) จัดหรือรวมกันจัด
(2.1)คาลงทะเบียน รวมคาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกินคนละวันละ 400
บาท
(2.2)คาลงทะเบียน รวมคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมเกินคนละ
วันละ 600 บาท
(2.3)การเบิกคาลงทะเบียนตาม (2.1) และ (2.2) ตองมีระยะเวลาการฝกอบรม
ในแตละวันเกินกวา 3 ชั่วโมงครึ่งขึ้นไป หากระยะเวลาการฝกอบรมในแตละวันไมเกิน 3 ชั่วโมงครึ่งให
เบิก
คาลงทะเบียนไดกึ่งหนึ่ง
ขอ 23 กรณีหนวยงานผูจดั ฝกอบรมออกคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาที่พัก และ
คายานพาหนะ ใหทั้งหมด หรือกรณีที่คาลงทะเบียนตามขอ 22 ไดรวมคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาที่
พัก
และคายานพาหนะไวทั้งหมด ใหผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณงดเบิกคาใชจายดังกลาว
ขอ 24 กรณีหนวยงานผูจดั ฝกอบรมออกคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาที่พัก และหรือ
คายานพาหนะบางสวน หรือกรณีที่คาลงทะเบียนไดรวมคาอาหาร คาที่พัก และหรือคายานพาหนะ
บางสวน
ใหผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณเบิกคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมเฉพาะสวนทีห่ นวยงาน
ผูจัด
ฝกอบรมมิไดออกให โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เวนแตการเบิก
เบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) การฝกอบรมที่มีการจัดอาหารทุกมื้อใหงดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
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(2) การฝกอบรมที่มีการจัดอาหาร 2 มื้อ ใหเบิกเบี้ยเลีย้ งเดินทางไดไมเกิน 1 ใน
3
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย
11
หมวด 4
คาใชจา ยเกีย่ วกับการฝกอบรมที่จัดในตางประเทศ
ขอ 28 คาใชจายของสวนราชการผูจัดฝกอบรมที่จัดในตางประเทศ ใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ
ในหมวด 2 เวนแต
(1) คาอาหารวางและเครื่องดื่มใหเบิกจายเพิ่มจากบัญชีหมายเลข 2 หนึ่งเทา
(2) คาอาหาร คนละวันละไมเกิน 2,500 บาท
(3) คาที่พัก ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 5
ขอ 29 คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณ ในการเดินทางไป
ฝกอบรม
ตางประเทศทีห่ นวยงานผูจดั ในประเทศจัด หรือหนวยงานของตางประเทศจัด ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ในหมวด 3 เวนแต
(1) คาลงทะเบียน ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงในอัตราที่หนวยงานผูจัดเรียกเก็บ
(2) กรณีหนวยงานผูจัดประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก และหรือยานพาหนะ ให
เบิก
คาใชจายดังกลาวตามจํานวนเงินตอคนทีห่ นวยงานผูจดั แจงตามหลักเกณฑดังนี้
(2.1)คาอาหาร ใหเบิกจายเทาที่จายจริง คนละวันละไมเกิน 2,500 บาท
(2.2)คาที่พัก ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 5
(2.3)คายานพาหนะตามหลักเกณฑและอัตราตามขอ 19
หมวด 5
คาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมบุคคลภายนอก
ขอ 30 การฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดไดเฉพาะการฝกอบรมภายในประเทศเทานั้น
ขอ 31 คาใชจายในการฝกอบรมบุคคลภายนอกใหเทียบเทาการฝกอบรมระดับตน โดย
ให
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในหมวด 2 เวนแต
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(1) คาอาหาร
กรณีจดั ฝกอบรมในสถานที่ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ครบทุกมื้อ ไมเกินคนละวันละ
150 บาท
ไมครบทุกมื้อ ไมเกินคนละวันละ 75 บาท
กรณีจดั ฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน
ครบทุกมื้อ ไมเกินคนละวันละ
250 บาท
ไมครบทุกมื้อ ไมเกินคนละวันละ 125 บาท
(2) คาที่พัก ใหเบิกจายไดเทาทีจ่ า ยจริง ไมเกินคนละวันละ 300 บาท เวนแต
กรณี
มีความจําเปนหรือไมเหมาะสมที่จะพักสองคนขึ้นไปตอหนึ่งหองใหเบิกจายไดไมเกินคนละวันละ 600
บาท
สําหรับบุคคลตามขอ 11 (1) ถึง (4) ใหหวั หนาสวนราชการผูจัดฝกอบรมใช
ดุลยพินิจ
พิจารณา หากประสงคจะจัดที่พักใหในอัตราสูงกวาที่กําหนดก็ใหเบิกจายได แตอัตราคาที่พักตองไมเกิน
สิทธิ
ที่พึงไดรับตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
13
(2) ใหสวนราชการที่สงผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณ เบิกจายเงินยืม
ใหแกผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามรายการตาม (1) ใหแกสว น
ราชการ
ผูจัดฝกอบรม
กรณีหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรม มีระยะเวลาเกินกวา 60 วัน ใหเบิกจายเงิน
ยืม
ใหแกผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณเปนงวด งวดละไมเกิน 60 วัน
(3) กรณีสวนราชการผูจัดฝกอบรมไดรับใบเสร็จรับเงินเปนคาอาหาร คาที่พักและ
หรือคายานพาหนะที่ออกใหแกผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณเปนรายบุคคลใหผูเขารับการ
ฝกอบรม
หรือผูสังเกตการณนําใบเสร็จรับเงินดังกลาวเปนหลักฐานในการชดใชเงินยืมตอไป
กรณีสวนราชการผูจัดฝกอบรมไดรับใบเสร็จรับเงินเปนคาอาหาร คาที่พัก และ
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หรือคายานพาหนะที่ออกในนามสวนราชการผูจัดฝกอบรมเปนยอดรวม ใหสวนราชการผูจัดฝกอบรม
จัดทํา
รายละเอียดคาใชจายตามแบบใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรมทายระเบียบ พรอมแนบสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเจาหนาทีท่ ี่หัวหนาสวนราชการผูจัดฝกอบรมมอบหมายเปนผูรับรองสําเนา และแจงให
สวนราชการทีส่ งผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณทราบอยางชาไมเกิน 5 วันทําการ นับแตวนั
สิ้นสุด
การฝกอบรม ทั้งนี้ จะแจงรวมหรือเปนรายบุคคลก็ได
กรณีหลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลาเกินกวา 60 วัน ใหจัดทํารายละเอียด
คาใชจายเปนงวด งวดละไมเกิน 60 วัน
(4) หลักเกณฑตาม (2) – (3) ใหใชบังคับกรณีการเบิกคาใชจาย สําหรับบุคคลตาม
ขอ 11 (1) ถึง (4) ดวย
ขอ 37 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมโดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับวิทยากรที่เบิกคาใชจายในการเดินทางจากตนสังกัด และ
สําหรับ
บุคคลตามขอ 11(2) (5) และ (6) ที่เปนขาราชการหรือลูกจางของทางราชการ ใหแนบโครงการหรือ
หลักสูตร
การฝกอบรมและหลักฐานการอนุมัติใหเดินทางไปฝกอบรมเพื่อประกอบการขอเบิกเงิน
ขอ 38 การเบิกคาใชจายสมทบกรณีไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น ใหจดั ทํา
รายละเอียดคาใชจาย ตามแบบรายละเอียดคาใชจายกรณีที่ไดรับความชวยเหลือทายระเบียบ พรอมแนบ
สําเนาหนังสือของหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ เพื่อเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายและกรณี
หนวยงานทีใ่ หความชวยเหลือไมไดระบุวงเงินใหความชวยเหลือไวใหคํานวณเงินคาใชจายทีไ่ ดรับความ
ชวยเหลือโดยอิงอัตราคาใชจายตามระเบียบ
ขอ 39 การเบิกคาใชจายใหบุคคลภายนอก ตามขอ 33 ใหใชแบบใบสําคัญรับเงิน
คาใชจายในการเดินทางมาฝกอบรมสําหรับบุคคลภายนอก พรอมแนบโครงการหรือหลักสูตรการ
ฝกอบรมเพื่อประกอบการเบิกจาย

14

- 10 -

ขอ 40 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมทุกกรณี ไมตองมีเอกสารประกอบ
ฎีกา
เพียงแตหมายเหตุหลังฎีกาวาเบิกเปนคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมหลักสูตรใด จํานวนเงินเทาใด
ตามสัญญาเงินยืมเลขที่เทาใด
ขอ 41 กรณีที่ระเบียบกําหนดใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลเพื่อประกอบการ
เบิกจาย
ใหหวั หนาสวนราชการผูจัดฝกอบรมใชดลุ ยพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายไดตามความจําเปนและหมาะ
สม
ในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรม ผูสังเกตการณ หรือขาราชการและลูกจางที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่
ในการจัดฝกอบรมไมสามารถเขารวมในการฝกอบรมได เนื่องจากมีเหตุจําเปน เจ็บปวย มีราชการ
สําคัญ
เรงดวน เปนตน ทําใหจํานวนเงินคาใชจายที่ขอเบิกไมตรงกับจํานวนลายมือชื่อของบุคคลดังกลาว
ขอ 42 หลักฐานการเบิกคาใชจายกรณีอนื่ ๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และ
การนําเงินสงคลังของสวนราชการ หรือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาทีข่ อง
อําเภอ
และกิ่งอําเภอ แลวแตกรณี
ขอ 43 ใหสวนราชการผูจัดฝกอบรมประเมินผลการฝกอบรม และรายงานตอหัวหนา
สวนราชการผูจัดฝกอบรมภายใน 60 วัน นับแตสิ้นสุดการฝกอบรม
สําหรับผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณที่เขารับการฝกอบรมที่หนวยงานอื่น
เปนผูจัดใหจดั ทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอหัวหนาสวนราชการตนสังกัดภายใน 60 วัน
นับตั้งแตวันเดินทางกลับจากการฝกอบรมถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ
ขอ 44 การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหขอ
ทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545
สมคิด จาตุศรีพิทักษ
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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แบบใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม
หลักสูตร………………………………………………………………………...ในประเทศหรือตางประเทศ
วันที่………..เดือน………………พ.ศ …………...ถึงวันที่………….เดือน……………….พ.ศ. …………..
----------------------------------------1. ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………..
2. การฝกอบรมระดับ…………………………………..จํานวนผูเขารับการฝกอบรมและหรือผูสังเกตการณ
ทั้งหมด………………..คน
3. คาอาหาร
Ο เชา
จํานวน……….มื้อ
อัตรามื้อละ………….. บาท
เปนเงิน……..บาท
Ο กลางวัน จํานวน……… มื้อ
อัตรามื้อละ………….. บาท
เปนเงิน……..บาท
Ο เย็น
จํานวน……… มื้อ
อัตรามื้อละ………….. บาท
เปนเงิน…….บาท
รวมคาอาหาร……….บาท
คาที่พัก
Ο สถานที่พักแรมของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
Ο สถานที่พักแรมของเอกชน
Ο หองพักคู
อัตราคนละ……………บาท
Ο หองพักคนเดียว
อัตราคนละ……………บาท

จํานวน………..วัน เปนเงิน….. …..บาท
จํานวน……….วัน เปนเงิน……….บาท
รวมคาที่พัก……….บาท

4. คายานพาหนะ
Ο เครื่องบิน
อัตราคนละ……………บาท
จํานวน………ครั้ง
เปนเงิน………..บาท
Ο รถยนต
อัตราคนละ……………บาท
จํานวน……...ครั้ง
เปนเงิน………..บาท
Ο รถไฟ
อัตราคนละ……………บาท
จํานวน………ครั้ง เปนเงิน………..บาท
Ο เรือ
อัตราคนละ……………บาท
จํานวน………..ครั้ง เปนเงิน……….บาท
Ο อื่น ๆ …………………………………………………………………………………………….บาท
รวมคายานพาหนะ…….……บาท
ลงชื่อ………………………ผูรับรองหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(……………………. )
ตําแหนง …………………………..
วันที่……..เดือน…………..พ.ศ.
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หมายเหตุ

ประเภท ก. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง
1.
3.
5.
7.
9.

เครือรัฐออสเตรเลีย
ราชอาณาจักรเดนมารก
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
ราชอาณาจักรนอรเวย
สมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอรแลนด)
11. แคนาดา
13. สาธารณรัฐโปรตุเกส
15. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
17. กัมพูชา
19. สาธารณรัฐชิลี
21. ฮองกง
23. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
25. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

27. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
29. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
31. สาธารณรัฐเช็ก
33. ราชรัฐโมนาโก
35. สหพันธรัฐรัสเซีย
37. สหรัฐอเมริกา
ไอรแลนดเหนือ
39. ราชอาณาจักรสเปน
41. สาธารณรัฐสิงคโปร
61. ยูเครน
63. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
65. มาเลเซีย
67. สาธารณรัฐแอฟริกาใต
69. สาธารณรัฐยูกันดา
71. สาธารณรัฐซิมบับเว

2. สาธารณรัฐออสเตรีย
4. สาธารณรัฐฟนแลนด
6. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
8. ราชอาณาจักรสวีเดน
10. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
12. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
14. ไตหวัน
16. สาธารณรัฐโปแลนด
18. ราชรัฐลักเซมเบิรก
20. นิวซีแลนด
22. สาธารณรัฐฟลิปปนส
24. สาธารณรัฐตุรกี
26. สาธารณรัฐฮังการี
28. สาธารณรัฐไอซแลนด
30. มอริเชียส
32. สาธารณรัฐสโลวัก
34. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
36. ญี่ปุน
38. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและ
40. สาธารณรัฐอิตาลี
62. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
64. สหรัฐเม็กซิโก
66. ราชอาณาจักรเนปาล
68. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
70. สาธารณรัฐแซมเบีย
72. สาธารณรัฐตูนิเซีย

ประเภท ค. ไดแก ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และประเภท ข.
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