
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระเบียบกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
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* ค ำนิยำมต่ำงๆ และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ

* ค ำนิยำม “ประเภทกำรฝึกอบรม”

* ค ำนิยำมกำรฝึกอบรมและกำรจัดงำน



“ส่วนราชการ”
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ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง กรม

ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็น
หรือเทียบเท่ำกระทรวง กรม

ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ซึ่งไม่มีฐำนะเป็นกรม

แต่มีหัวหน้ำส่วนรำชกำร ซึ่งมีฐำนะเป็นอธิบดี



“บุคลากรของรัฐ”

ข้าราชการทุกประเภท 
รวมทั้งพนักงาน 

ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
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บุคลากรของรัฐท่ีได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้

“เจ้าหน้าที”่

และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่น
ที่ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานและ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย
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การประชุมทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ 

การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ 
การบรรยายพิเศษ 

การฝึกศึกษา การดูงาน 
การฝึกงาน 

หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
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มีโครงการ/หลักสูตร

มีช่วงเวลาจัด

ที่แน่นอน

มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคคล

หรือเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ไม่มีการรับ

ปริญญาหรือ

ประกาศนีย

บัตรวิชาชีพ



โครงการ/หลักสูตร
การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัด
หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ



“การดูงาน”
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การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ 
ซึ่งก าหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือก าหนดไว้
ในแผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ให้มีการดูงาน ก่อน ระหว่าง 
หรือ หลังการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่างประเทศ และหมายความ
รวมถึงโครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะการดูงาน
ภายในประเทศที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น



ประเภทการฝึกอบรม
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1 การฝึกอบรมประเภท ก

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลำกรของรัฐ ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
วิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ และระดับทรงคุณวุฒิ อ ำนวยกำรระดับสูง บริหำรระดับต้นและระดับสูง

2 การฝึกอบรมประเภท ข

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลลำกรของรฐั ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน ระดับ
ช ำนำญงำนและระดับอำวุโส ประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพิเศษ 
ประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น หรือเทียบเท่ำ

3 กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก

กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลำกรของรัฐ



การฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ให้จัดได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 

(ข้อ 9)
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บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้ (ข้อ10)

(1) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ 
และผู้ติดตาม

(2) เจ้าหน้าที่
(3) วิทยากร
(4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(5) ผู้สังเกตการณ์

***ไม่มีสถำนะเป็นบุคคล 5 ประเภทนี้ ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได*้**



(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝกึอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
(4) ค่าประกาศนียบัตร
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์
(6) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม**
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ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ



ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม**
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แม้ค่าใช้จ่ายรายการน้ีจะสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น 
แต่ขณะนี้มาตรการประหยัดยังใช้บังคับอยู่ จึงต้องเป็นไปตามมาตรการประหยัด 
หากส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการประหยัดได้
ต้องขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเพื่อขอเบิกจ่ายเกินกว่า
ที่ก าหนดไว้ตามมาตรการประหยัด

 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว24 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556



(10) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไม่เกิน 300 บาท)
(11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (ไม่เกิน 1,500 บาท)
(12) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(13) ค่าอาหาร
(14) ค่าเช่าที่พัก
(15) ค่ายานพาหนะ
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ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายที่มี
อัตราก าหนด



บรรยาย
จ่ำยได้ไม่เกิน 1 คน

แบ่งกลุ่ม (ฝึกปฏิบัติ อภิปราย ท ากิจกรรม)

*** วิทยากรเกินก าหนดให้เฉลี่ยจ่าย

อภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ
จ่ำยได้ไม่เกิน 5 คน
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จ่ำยได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร



การนับเวลาบรรยาย

￮ ไม่น้อยกว่า 50 นาที = 1 ชั่วโมง

￮ ไม่น้อยกว่า 25 นาที 
แตไ่ม่ถึง 50 นาที = ครึ่งช่ัวโมง
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ค่าสมนาคุณวิทยากร

📌 วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ

ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท

ประเภท ข และบุคคลภายนอก  ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท

📌 วิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ

ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท

ประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท

📌📌 วิทยากรที่มคีวามรู้ความสามารถจะจ่ายสูงกว่าอัตรานี้ก็ได้

โดยให้อยูใ่นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 17



ค่าอาหาร
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สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน หมายเหตุ

ครบมื้อ ไม่ครบมื้อ ครบมื้อ ไม่ครบมื้อ

ฝึกอบรม
ประเภท ก

850 600 1,200 850
หนังสือ
กระทรวงการคลัง
ที่ กค 0406.4/ว5
ลว. 14 มค 56

ฝึกอบรม
ประเภท ข

600 400 950 700

ฝึกอบรม
บุคคลภายนอก

500 300 800 600
ระเบียบอบรม 

ฉ 3



ค่าเช่าที่พัก 

1. ประธานในพิธีเปิดหรือพิธี
ปิดการฝึกอบรม แขกผู้มี
เกียรติ และผู้ติดตาม หรือ
วิทยากร
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พักเดี่ยว หรือพักคู่ก็ได้

** เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราท้ายระเบียบฯ**



ค่าเช่าที่พัก 

2. ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ระดับสูง และต าแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับต้น ระดับสูง
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พักเดี่ยว หรือพักคู่ก็ได้

** เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราท้ายระเบียบฯ**



ค่าเช่าที่พัก 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรม
ประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 
คนขึ้นไป โดยให้พักห้องพักคู่  เว้นแต่
เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็น
ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ 
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พักคู่ (เว้นแต่ ...)

** เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราท้ายระเบียบฯ**



ค่าเช่าที่พัก 

2. ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ และต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ระดับต้น ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยให้พัก
ห้องพักคู่  เว้นแต่ เป็นแต่กรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุ
จ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้
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พักคู่ (เว้นแต่ ...)

** เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราท้ายระเบียบฯ**



ค่าเช่าที่พัก
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ประเภท
การฝึกอบรม

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(บาท/วัน/คน)

ค่าเช่าห้องพักคู่
(บาท/วัน/คน)

หมายเหตุ

ฝึกอบรม
ประเภท ก

2,400 1,300 หนังสือ
กระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0406.4/ว 5 
ลว. 14 มค 56

ฝึกอบรม
ประเภท ข

1,450 900

ฝึกอบรม
บุคคลภายนอก

1,200 750 ระเบียบอบรม ฉ 3



ค่าพาหนะ

กรณใีชย้านพาหนะของส่วนราชการ
ผู้จัดยืมจากส่วนราชการอื่น หรือ
หน่วยงานอื่น เบิกค่าน้ ามันเท่าที่จ่าย
จริง
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ค่าพาหนะ (ต่อ)
กรณีใชย้านพาหนะประจ าทาง/เช่าเหมา
ยานพาหนะ ให้จัดประเภทยานพาหนะ ดังนี้

- การฝึกอบรมประเภท ก จัดตามสิทธิ
ข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง 
ยกเว้น เครื่องบินใช้ชั้นธุรกิจ แตถ่้าเดินทาง
ไม่ได้ให้ใช้ชั้นหนึ่ง
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ค่าพาหนะ (ต่อ)

กรณีใชย้านพาหนะประจ าทาง/เช่าเหมา
ยานพาหนะ ให้จัดประเภทยานพาหนะ 
ดังนี้

- การฝึกอบรมประเภท ข

จัดตามสิทธิข้าราชการประเภททั่วไประดับ
ช านาญงาน
￮

26



ค่าพาหนะ (ต่อ)

กรณีใชย้านพาหนะประจ าทาง/เช่าเหมา
ยานพาหนะ ให้จัดประเภทยานพาหนะ 
ดังนี้

- การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
จัดตามสิทธิข้าราชการ ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
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ค่าพาหนะ (ต่อ)

กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ท้องที่เดียวกับสถานที่
จัดการฝึกอบรม ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
จะจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป–กลับ ให้แก่
วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้

28



ทั้งนี้ ให้เบิกจ่าย
ตามความจ าเป็น เหมาะสม 

และประหยัด
29



30

กรณีที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 

ไมจั่ดอาหาร ที่พัก พาหนะ



ให้ส่วนราชการผู้จัดจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่
- ประธาน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
- วิทยากร
- เจ้าหน้าที่
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ ที่เป็นบุคลากรของรัฐ

ให้เบิกจากต้นสังกัด
31

กรณีที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 
ไม่จัดอาหาร ที่พัก พาหนะ (ข้อ 18)



กรณีไม่จัดพาหนะ (ข้อ 18)

เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ

32



กรณีไม่จัดที่พัก (ข้อ 18)

เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบนี้ !!!

*

33



กรณีไม่จัดอาหาร (ข้อ 18)

ให้นับเวลาตั้งแต่ออกจากที่อยู่/ที่ท างาน จนกลับถึงที่อยู่/ท่ีท างาน
24 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึงหรือเกินกว่า 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึง
หรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้น เกินกว่า 12 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน แล้วน า
จ านวนวันทั้งหมดคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงให้หักค่าเบี้ยเลี้ยงที่ค านวณได้มื้อ
ละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย

34



การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก (ข้อ 19)

35



36

กรณีที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 

ไม่จัดอาหาร ที่พัก พาหนะ

ในการฝึกอบรมประเภทบุคคลภายนอก



การฝึกอบรม
ประเภทบุคคลภายนอก (ต่อ)
กรณีถ้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร 

ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน 

ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายให้แก่

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐ

ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ 18

ตามระเบียบนี้ 37



การฝึกอบรม
ประเภทบคุคลภายนอก (ต่อ)

ให้จ่ายเงินให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมที่มิใช่บุคลากรของรฐั ดังนี้
* ค่าอาหาร

- ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อจ่ายไม่เกิน 240 บาท/วัน/คน
- จัดอาหารให้ 2 มื้อจ่ายไม่เกิน     80 บาท/วัน/คน
- จัดอาหารให้ 1 มื้อจ่ายไม่เกิน 160 บาท/วัน/คน

38



การฝึกอบรมประเภทบุคคลภายนอก (ต่อ)
ให้จ่ายเงินให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ดังนี้

* ค่าเช่าที่พักกรณีไม่จดัที่พักให้ เหมาจ่ายไม่เกิน 500
บาท/วัน/คน

* ค่าพาหนะจ่ายจริงตามสิทธิข้าราชการประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน (ห้ามเบิกค่าเครื่องบิน)

* การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ให้ใช้แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกตามระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการ
จ่าย

39



ค่าเครื่องแต่งตัว

เบิกได้เฉพาะผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ (ข้อ 20)

40



กรณีจ้างจัดฝึกอบรม (ข้อ 22)

41

* หลักเกณฑ์ / อัตรา ตามที่ระเบียบก าหนด
* วิธีการจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560
*ใช้ใบเสร็จรับเงินผู้รับจ้าง เป็นหลักฐานการจ่าย

*จ่ายตรงผู้รับจ้าง/ผู้มีสิทธิ ให้ใช้รายงานในระบบเป็นหลักฐานการจ่าย



ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม 
และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ

ที่จัดการฝึกอบรม
ภายใน 60 วัน

นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม

42



ค่าใช้จ่ายของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม



44

ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
อนุมัตเิฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้น
ตามจ านวนท่ีเหมาะสม
ค านึงถึงความจ าเป็น 
และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน (ข้อ 24)



“ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกได้เท่าที่
จ่ายจริง แตไ่ม่เกินอัตราที่ส่วนราชการ

หรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ 
(ข้อ 25)

45
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กรณีค่าลงทะเบียนรวม ค่าอาหาร ค่าที่พัก 
หรือค่าพาหนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว 
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการ
ฝึกอบรมได้รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก 

หรือค่าพาหนะแล้ว

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งดเบิก



กรณีค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก 
หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน 
หรือส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่จัดกำรฝึกอบรมไม่
รับผิดชอบค่ำอำหำร ค่ำเช่ำท่ีพัก หรือค่ำพำหนะทั้งหมดหรือ
รับผิดชอบให้บำงส่วน ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือผู้
สังเกตกำรณ์เบิกค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดหรือเฉพำะส่วนที่ขำด 
หรือส่วนที่ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีจัดกำรฝึกอบรมมิได้
รับผิดชอบนั้นได้ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 18

47



ค่าเช่าที่พัก เบิกตามระเบียบฝึกอบรม

48

กรณคี่าลงทะเบียน 
ไม่รวมค่าอาหาร ที่พัก หรือค่าพาหนะ  

ค่าอาหาร ค านวณตามระเบียบฝึกอบรม

ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามสิทธิตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ



การจัดงาน
กำรจัดงำนตำมแผนงำนโครงกำร
ตำมภำรกิจปกติหรือตำมนโยบำย
ของทำงรำชกำร ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
พิจำรณำอนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำนได้เท่ำที่จ่ำยจริง 
ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม และ
ประหยัด 49



การจัดงาน (ต่อ)

กรณีที่ส่วนรำชกำรที่จัดงำนจัด
อำหำร ที่พัก หรือพำหนะ ให้เบิกตำม
หลักเกณฑ์กำรฝึกอบรม (ข้อ 15 -17)

กรณีที่ส่วนรำชกำรที่จัดงำนไม่
จัดอำหำร ที่พัก หรือพำหนะ ให้เบิก
ตำมหลักเกณฑ์กำรฝึกอบรม (ข้อ 18)

50



การประชุม
ระหว่างประเทศ

51



การประชุมหรือสัมมนาระหว่าง
ประเทศ ที่ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐ รัฐบำลต่ำงประเทศหรือ
องค์กำรระหว่ำงประเทศจัด หรือจัดร่วมกันในประเทศ
ไทยโดยมีผู้แทนจำกสองประเทศขึ้นไปเข้ำร่วมประชุม

หรือสัมมนำ
52
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“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ตามระเบียบนี้ และให้หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานและ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย

“เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ” 
หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็นบุคลากรของรัฐและ
ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการประชุม
ระหว่างประเทศให้ปฏิบัติงานในการประชุมระหว่างประเทศ 
อาทเิช่น พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานบันทึกข้อมูล 
พนักงานแปล ล่ามและผู้จดบันทึกสรุปประเด็นในการประชุมระหว่างประเทศ เป็นต้น



54

“ผู้แทน” หมายความว่า ผู้แทนประเทศไทยและท่ีปรึกษา
ของผู้แทนดังกล่าวซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
หรือได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ประธานรัฐสภา 
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการของขา้ราชการ
แตล่ะประเภท แล้วแต่กรณี

“ผู้เข้าร่วมประชุม” หมายความวา่ ผู้แทน 
และผู้แทนของต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ



บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ 
ตามระเบียบนี้

55

1. ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการประชุม 

แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม

2. เจ้าหน้าที่

3. เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานลักษณะพิเศษ

4. วิทยากร

5. ผู้เข้าร่วมประชุม



56

ค่าใช้จ่ายก่อน ระหว่าง และหลัง

การจัดประชุมระหว่างประเทศ 
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม

และประหยัด ยกเว้น ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลของ

เจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายตาม

หลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้



การประชุมระดับรัฐมนตรี หรือสมาชิกรัฐสภาขึ้นไป
เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงโดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ

ค่าอาหาร ที่พัก พาหนะ ในการประชุมระหว่างประเทศ

การประชุมระดับต่ ากว่ารัฐมนตรี
*ค่ำอำหำร จัดไม่ครบทุกมื้อไม่เกินคนละ 1,200 บำทต่อวัน จัดไม่ครบทุกมื้อ

ไม่เกิน 800 บำทต่อวัน
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*ค่ำเช่ำที่พักไม่เกินคนละ 2,000 บำทต่อวัน

*ค่ำพำหนะเบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ



บรรยาย จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน

แบ่งกลุ่ม (ฝึกปฏิบัติ อภิปราย ท ากิจกรรม)

***วิทยากรเกินก าหนดให้เฉลี่ยจ่าย

อภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน

58

จ่ายได้ไม่เกินกลุม่ละ 2 คน

หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าสมนาคณุวิทยากร
(ในการประชมุระหว่างประเทศ)

อตัราค่าสมนาคณุวิทยากรให้เบิกจ่ายตามความจ าเป็น
และเหมาะสม โดยให้อยู่ในดลุพินิจ

ของหวัหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ



เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในการ
ประชุมระหว่างประเทศ

ให้ได้รับเงินรางวัลเฉพาะวันท่ี

ปฏิบัติงานคนละ
ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน

59
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เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ
ให้เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน
ตำมหลักเกณฑ์และอัตรำทีห่ัวหน้ำส่วนรำชกำร
เจ้ำของงบประมำณก ำหนด👤



ค่าลงทะเบียน (ในการประชุมระหว่างประเทศ)

ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน 

ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกัน
ทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่
ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศเรียกเก็บ
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ค่าลงทะเบียน (ในการประชุมระหว่างประเทศ)

กรณีค่าลงทะเบียนรวม ค่าอาหาร ค่าที่พัก 

หรือค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมไว้ทั้งหมด 
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานทีจ่ัดการประชุม
ได้ออกค่าใช้จ่ายเกีย่วกับคา่อาหาร ค่าเช่าที่พัก 

หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แกผู่้เข้าร่วมประชุม

ให้ผู้เข้าร่วมประชุม งดเบิก
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ค่าลงทะเบียน (ในการประชุมระหว่างประเทศ)

กรณีค่าลงทะเบียนไม่รวม ค่าอาหาร ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะ 
หรือผู้จัดการประชุมไม่ออกค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมด
หรือออกให้บางส่วน ให้เบิกจ่ายทั้งหมดหรือส่วนท่ีขาด ดังนี้

** ค่ำอำหำร จัดไม่ครบทุกมื้อไม่เกินคนละ 1,200 บำทต่อวัน 
จัดไม่ครบทุกมื้อไมเ่กิน 800 บำทต่อวัน

** ค่ำเช่ำที่พักไม่เกินคนละ 2,000 บำทต่อวัน

** ค่ำพำหนะเบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
โดยให้อยู่ในดุลพินจิของหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ



กรณีส่วนราชการผู้จัด
การประชุมระหว่างประเทศได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
สมทบเฉพาะในส่วนท่ีขาดตามระเบียบนี้
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02-217-7261-2
กองค่ำตอบแทนและ
ประโยชน์เกื้อกูล

กลุ่มงำนบริหำรค่ำใช้จ่ำย
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