
๑ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
              กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ได้ก าหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซี่งประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่                         
๑๘ กันยายน ๒๕๕๕  ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้น ามาเปรียบเทียบกับระเบียบเดิม ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการ
ประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย และมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ปี ๒๕๕๖ โดยมีประเดน็ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ข้อ ๔  
วรรคหนึ่ง - วรรคห้า (ใช้บังคับ) 
วรรคหก – วรรคแปด   (ยกเลิก) 
วรรคเก้า – วรรคสิบสี่ (ใช้บังคับ) 
      
     “ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ร ะ ดั บ ต้ น ”  ห ม า ย ค ว า ม ว่ า                 
การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากร  

ข้อ ๓ ยกเลิกนิยามค าว่า “การฝึกอบรมระดับต้น”               
“การฝึกอบรมระดับกลาง” “การฝึกอบรมระดับสูง” ใน
ข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
     “ ก า รฝึ ก อ บ รม ป ระ เภ ท  ก ”  ห ม าย ค ว าม ว่ า            
การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น 

 



๒ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือมีระดับ

ต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการระดับ ๑ ถึงระดับ ๒   

     “ ก า รฝึ ก อบ รม ระดั บ ก ล า ง ”  ห ม าย ค ว าม ว่ า                   

การฝึกอบรมที่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่ งหนึ่ งเป็น

บุคลากรของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการระดับ ๓ ถึงระดับ ๘หรือ

มีระดับต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการระดับ ๓             ถึง

ระดับ ๘  

     “ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ร ะ ดั บ สู ง ”  ห ม า ย ค ว า ม ว่ า                

การฝึกอบรมที่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่ งหนึ่ งเป็น

บุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป 

หรือมีระดับต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการตั้งแต่ระดับ  ๙ 

ขึ้นไป 

บุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป

ระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการต าแหน่ง

ประเภทอ านวยการระดับสูง ข้าราชการประเภทบริหาร

ระดับต้นและระดับสูง หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 

     “การฝึกอบรมประเภท ข” หมายความว่า การ

ฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากร

ของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับ

ปฏิบัติงาน ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการ

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญ

การ และระดับช านาญการพิเศษ ข้าราชการต าแหน่ง

ประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 

 

 

 

 

 



๓ 

 

   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมระหว่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๖ 

“การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมไิด้ก าหนด ไว้ใน

ระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังก าหนด” 

ข้อ ๗ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้หรือที่ก าหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้
ตามระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ  โดยค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม
และประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับโดยยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก         
                             (ยกเลิก) 
 

 

 

 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ 

“ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้วินิจฉัยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

หรือก าหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้าส่วน

ราชการขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง” 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ข้อ ๘ – ๒๗     

(ยกเลิก) 

 

 

 

 

 

 

ข้ อ  ๘  โค ร ง ก า ร ห รื อ ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ที่                  

ส่วนราชการเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืนต้อง

ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ  

เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

(ยกเลิก) 

 

 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ข้อ ๘  – ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  ใช้ข้อความนี้ 

หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ส่วนที่ ๑ ค่าใช้จ่ายของสว่นราชการที่                      

จัดการฝึกอบรม 

ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการ

จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืนต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

ส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

  
ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายในการฝึกอบรมได้  
๑. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ 
    ฝึกอบรม 
๒. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
๓. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
๔. ค่าประกาศนียบัตร 
๕. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
๖. ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๗. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
๘. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
๙. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (รายการที่ ๑-๙ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตาม           
    ความจ าเป็นเหมาะสม ประหยัด) 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ส า ห รับ ค่ า อ าห ารว่ า งแ ล ะ เค รื่ อ งดื่ ม  มี ม ติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เร่ืองการปรับ
เพิ่มค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมและการ
ประชุม และค่าอาหารในการประชุม ดังนี้  
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมใน
สถานที่ราชการ เบิกได้ไม่เกิน ๓๕ บาท ต่อมื้อต่อคน 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมใน
สถานที่เอกชน เบิกได้ไม่เกิน ๕๐ บาท ต่อมื้อต่อคน 
(หนั งสื อส านั ก เลขาธิการคณ ะรัฐมนตรี  ด่ วนที่ สุ ด                 
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

๑๐. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้า 

     รับการฝึกอบรม เบิกจ่ายไดเ้ท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 

     อัตราใบละ ๓๐๐ บาท 



๗ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

  
๑๑. ค่าของสมนาคุณในการดูงานเบิกจ่ายได้เท่าที่จา่ย 
      จริง แห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 
๑๒. ค่าสมนาคุณวทิยากร 
๑๓. ค่าอาหาร 
๑๔. ค่าเช่าที่พัก 
๑๕. ค่ายานพาหนะ 

     รายการที่ ๑๒ – ๑๕ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และ

อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบ 

 

ข้อ ๙ การจัดการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมให้

ส่วนราชการพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ทีป่ฏิบัติหน้าทีท่ี่

เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนัน้ตามจ านวน

ที่เห็นสมควรและให้พิจารณาในด้านการเงินก่อนดว้ย 

                          (ยกเลิก) 

 

- - 



๘ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ข้อ ๑๐ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการ

ฝึกอบรมในประเทศเท่านัน้   

(ยกเลิก) 

 

 

 

 

(ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๙) 

ข้อ ๙ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการ

ฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น 

 
ข้อ ๑๑ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้แก่ 
•  ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มี
เกียรติและผู้ติดตาม 
•  เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม                      
ผู้สังเกตการณ ์
         ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการผู้จัดการ
ฝึ ก อ บ รม เป็ น ผู้ เบิ ก จ่ า ย  แ ต่ ถ้ า จ ะ เบิ ก จ่ า ย จ า ก             
ส่วนราชการต้นสังกัด ให้ท าได้เมื่อส่วนราชการผู้จัดการ
ฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม  
                        (ยกเลิก) 
 

 (ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๑๐) 
ข้อ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้แก่ 
•  ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มี
เกียรติและผู้ติดตาม 
•  เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม                      
ผู้สังเกตการณ ์
          ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด ให้ท าได้เมื่อส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอ
และส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม 
 
 
 
 



๙ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ข้อ ๑๒ การเทียบต าแหน่งของประธาน  แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม 

เจ้าหน้าที่ วิทยากร  ผู้สังเกตการณ์ ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ 

(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตาม

ระดับต าแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการ

หรือออกจากงาน 

(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบต าแหน่งไว้แล้ว 

(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมระดับต้นและระดับกลาง                 

ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๘ ในการฝึกอบรม 

ระดับสูงให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๑๐ เว้นแต่ 

วิทยากรที่เป็นบุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐที่มีชั้นยศสูง

กว่า ให้ใช้ชั้นยศที่สูงกว่านั้นได้ 

                           (ยกเลิก) 

 

- 

 

 

 

 

 

ข้อ ๔ ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๑๒  

(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ก ให้เทียบเท่า

ข้าราชการ ต าแหน่งบริหารระดับสูง วิทยากรในการ

ฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอกให้เทียบเท่า

ข้าราชการประเภทอ านวยการระดับต้น เว้นแต่วิทยากรที่

เป็นบุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐที่มีระดับต าแหน่งหรือ

ชั้นยศสูงกว่า ให้ใช้ระดับต าแหน่งหรือชั้นยศที่สูงกว่านั้น

ได้       

                          (ยกเลิก) 

(ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๑๑) 

ข้อ ๑๑ การเทียบต าแหน่งของประธาน  แขกผู้มีเกียรติ 

ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ วิทยากร  ผู้สังเกตการณ์ ที่มิได้เป็น

บุคลากรของรัฐ 

(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตาม

ระดับต าแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการ

หรือออกจากงาน 

(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบต าแหน่งไว้แล้ว 

(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ก ให้เทียบเท่า

ข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ส าหรับ

วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอกให้

เทียบเท่าข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

(๔) นอกเหนือจากนี้  ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ

งบประมาณพิจารณาเทียบต าแหน่งตามความเหมาะสม 

โดยถือหลักการเทียบต าแหน่งของกระทรวงการคลังตาม 

(๒) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 



๑๐ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 
ข้อ ๑๓  การเทียบต าแหน่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้
เป็นบุคลากรของรัฐเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย 
 (๑ ) ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมระดับต้น            
ให้เทียบข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๑ ถึงระดับ ๒  
 (๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมระดับกลาง  ให้
เทียบข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ 
 (๓ ) ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมระดับสู ง         
ให้เทียบข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป 

 
(ยกเลิก) 

ข้อ ๕ ยกเลิกความในข้อ ๑๓ 
ข้อ ๑๓  การเทียบต าแหน่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
มิได้เป็นบุคลากรของรัฐเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย 
 (๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก ให้เทียบได้ไม่เกิน
สิทธิของข้าราชการ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
 (๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข ให้เทียบได้ไม่เกิน
สิทธิของข้าราชการ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ             
ระดับต้น 

(ยกเลิก) 

(ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๑๒) 
ข้อ ๑๒  การเทียบต าแหน่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้
เป็นบุคลากรของรัฐเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย 
 (๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก ให้เทียบได้ไม่เกิน
สิทธิของข้าราชการ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
 (๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข ให้เทียบได้ไม่เกิน
สิทธิของข้าราชการ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ             
ระดับต้น 

ข้อ ๑๔  การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหว่าง

สถานที่อยู่ ที่พักหรือที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัด

ฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ ๑๑ ให้อยู่ในดุลพินิจ ของ

หัวหน้าส่วนราชการผูจ้ัดการอบรมหรือต้นสังกัด         

                        (ยกเลิก) 

 (ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๑๓) 

ข้อ ๑๓  การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหว่าง

สถานที่อยู่ ที่พักหรือที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัด

ฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ ๑๐ ให้อยู่ในดุลพินิจ ของ

หัวหน้าส่วนราชการผูจ้ัดการอบรมหรือต้นสังกัด 

 

 



๑๑ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 
ข้อ ๑๖ (๑) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตรา 
(ก) ชั่วโมงการบรรยาย จ่ายได้ไม่เกิน ๑ คน 
(ข) ชั่ วโมงการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณ ะ จ่ายได้            
ไม่เกิน  ๕ คน โดยรวมถึงผู้ด าเนินรายการด้วย 
(ค) ชั่วโมงที่เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ อภิปราย หรือ
สัมมนาหรือแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
ได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน 
(ง) กรณี วิทยากรเกินกว่าหลัก เกณ ฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ให้                
เฉลี่ ยจ่ าย ได้ ไม่ เกิ นภายในจ านวน เงินที่ จ่ าย ได้ ตาม
หลักเกณฑ์ 
(จ) การนับชั่วโมงให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการ
ฝึกอบรมโดยไม่หักเวลาพักรับประทานอาหารว่างฯ แต่ละ
ชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที ถ้าน้อยกว่า 
๕๐ นาที แต่เกิน ๒๕ นาที ให้เบิกได้กึ่งหนึ่ง 

- 
(ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๑๔ (๑) (ก) – (จ)) 
ข้อ ๑๔ (๑)  
(ก) ชั่วโมงการบรรยาย จ่ายได้ไม่เกิน ๑ คน 
(ข) ชั่วโมงการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ จ่ายได้            
ไม่เกิน  ๕ คน โดยรวมถึงผู้ด าเนินรายการด้วย 
(ค) ชั่วโมงที่เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ อภิปราย หรือ
สัมมนาหรือแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
ได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน 
(ง) กรณี วิทยากรเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ ให้                
เฉลี่ ยจ่ ายได้ ไม่ เกินภายในจ านวน เงินที่ จ่ ายได้ตาม
หลักเกณฑ์ 
(จ) การนับชั่วโมงให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการ
ฝึกอบรมโดยไม่หักเวลาพักรับประทานอาหารว่างฯ แต่ละ
ชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที ถ้าน้อยกว่า 
๕๐ นาที แต่เกิน ๒๕ นาที ให้เบิกได้กึ่งหนึ่ง 

 

 

 

(ยกเลิก) 



๑๒ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 
ข้อ ๑๖  (๒) (ก) (ข)  อัตราค่าสมนาคุณ 

 

 

 การฝึกอบรม 

 
 
 
ระดับสูง   

 
ระดับต้น   
ระดับกลาง                                                           
และ
บุคคลภายนอก 
                                                     

 
เป็นบุคลากร         
ของรฐั      

 
ไม่เกิน ช.ม.ละ         
๘๐๐ บาท           
                             
 

 
ไม่เกิน ช.ม.ละ         
๖๐๐ บาท        

 
ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ      

 
ไม่เกิน ช.ม.ละ         
๑,๖๐๐ บาท           
 

 
ไม่เกิน ช.ม.ละ         
๑,๒๐๐ บาท           
 

 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความของข้อ ๑๖ (๒) (ก) (ข) โดย
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
ข้อ ๖ (ก) (ข) อัตราค่าสมนาคุณ 

 การฝึกอบรม 

 
 
 
ประเภท ก   

 
ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก 
                                                     

 
เป็นบุคลากร         
ของรฐั      

 
ไม่เกิน ช.ม.ละ         
๘๐๐ บาท           
                             
 

 
ไม่เกิน ช.ม.ละ         
๖๐๐ บาท        

 
ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ      

 
ไม่เกิน ช.ม.ละ         
๑,๖๐๐ บาท           
 

 
ไม่เกิน ช.ม.ละ         
๑,๒๐๐ บาท           
 

 

ข้อ ๑๔ (๒)  (ก) (ข) อัตราค่าสมนาคุณ 
ก ) วิ ท ย ากรที่ เป็ น บุ ค ล ากรของรั ฐ ไม่ ว่ า จ ะสั งกั ด           
ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือไม่ก็ตามให้ได้รับ        
ค่าสมนาคุณฯ 
   - ฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกิน ช.ม. ละ ๘๐๐ บาท 

-  ฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่เกิน                   
   ช.ม.ละ ๖๐๐ บาท 

(ข) วิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลตาม (ก) 

   - ฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกิน ช.ม. ละ ๑,๖๐๐ บาท 

-  ฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่เกิน                   

      ช.ม.ละ ๑,๒๐๐ บาท 

         (ยกเลิก) 
          (ยกเลิก) 



๑๓ 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ข้อ ๑๖ (๒) (ค) กรณีที่จ าเป็นตอ้งใช้วิทยากรที่มีความรู้ 

ความสามารถและประสบการณเ์ป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์

ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่ก าหนด             

จะให้วิทยากรได้รับคา่สมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่

ก าหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ

งบประมาณ 

                         (ยกเลิก)  

 ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๑๔ (๒) (ค) 

กรณีที่จ าเป็นต้องใช้วทิยากรที่มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์เปน็พิเศษ เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม

ตามโครงการหรือหลักสูตรที่ก าหนด จะให้วิทยากรได้รับ

ค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่ก าหนด ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ (๒) (ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือ
จัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณจาก
หน่วยงานอ่ืนแล้ว ให้ส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมงดเบิก                
ค่าสมนาคุณวิทยากรจากทางราชการ 
                               (ยกเลิก) 

 
 

   ก าหนดใหม่ เป็นข้อ ๑๔ (๒ ) (ง) ถ้าวิทยากรได้รับ         
ค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ให้ส่วนราชการ             
งดเบิกค่าสมนาคุณ เว้นแต่จะท าความตกลงกับ              

  กระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น 
  เพิ่มเติม ข้อ ๑๔ (๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้

แบบใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากรเป็นหลักฐาน                 
การจ่าย 

 



๑๔ 

 

 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการ

ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
ตามมติ ค.ร.ม. ปี ๒๕๕๒ 

(วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรมการจัดงานและการประชมุระหว่างประเทศ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
อบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าฯ ตาม

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที ่                

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

ข้อ ๑๗  ในโครงการหรือหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้แกผู่้เข้าอบรม
ให้เบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่             
ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๑ อัตรา
ค่าอาหารในการฝึกอบรม       

                        (บาท : วัน  : คน)  
    การฝึกอบรมในสถานที่ของราชการ 

รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ         
 จัดในประเทศ ต่างประเทศ 

ครบทุก
มื้อ 

ไม่ครบ
ทุกมื้อ 

 

ระดับสูง      ไม่เกิน 
๗๐๐      

ไม่เกิน  
๕๐๐         

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

ระดับต้น     
ระดับกลาง                                                              
และบุคคล                                                                                     
ภายนอก 

ไม่เกิน 
๕๐๐      

ไม่เกิน 
๓๐๐           

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐                                                          

(ยกเลิก)                          

 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมในสถานที่ของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ         
 จัดในประเทศ 

ครบทุก
มื้อ 

ไม่ครบ
ทุกมื้อ 

ระดับสูง      ไม่เกิน 
๗๐๐      

ไม่เกิน  
๕๐๐         

ระดับต้น     
ระดับกลาง                                                              
และบุคคล                                                                                     
ภายนอก 

ไม่เกิน 
๕๐๐      

ไม่เกิน 
๓๐๐           

(ยกเลิก) 

 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมในสถานที่ของราชการ รฐัวิสาหกิจ   
                    หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ         
 จัดในประเทศ ต่างประเทศ 

ครบทุก
มื้อ 

ไม่ครบ
ทุกมื้อ 

 

ประเภท ก      ไม่เกิน 
๗๐๐      

ไม่เกิน  
๕๐๐         

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

ประเภท ข และ

บุคคลภายนอก 

 

ไม่เกิน 
๕๐๐      

ไม่เกิน 
๓๐๐           

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐                                                          

(ยกเลิก) 

 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมในสถานที่ของราชการ รฐัวิสาหกิจ   
                    หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ         
 จัดในประเทศ ต่างประเทศ 

ครบทุก
มื้อ 

ไม่ครบ
ทุกมื้อ 

 

ประเภท ก      ไม่เกิน 
๗๐๐      

ไม่เกิน  
๕๐๐         

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

ประเภท ข และ

บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 
๕๐๐      

ไม่เกิน 
๓๐๐           

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐                                                           

 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมในสถานที่ของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน              
ของรัฐ         
 จัดในประเทศ 

ครบทุก
มื้อ 

ไม่ครบทุก
มื้อ 

ประเภท ก      ไม่เกิน 
๘๕๐      

ไม่เกิน  
๖๐๐         

ประเภท ข 
 

ไม่เกิน 
๖๐๐      

ไม่เกิน 
๔๐๐            



๑๕ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
ตามมติ ค.ร.ม. ปี ๒๕๕๒ 

(วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรมการจัดงานและการประชมุระหว่างประเทศ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
อบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมือ่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าฯ ตาม

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที ่                 

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
                

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน  

 
 จัดในประเทศ ต่างประเทศ 

ครบทุก
มื้อ 

ไม่ครบ
ทุกมื้อ 

 

ระดับสูง      ไม่เกิน 

๑๐๐๐      

ไม่เกิน  

๗๐๐         

ไม่เกิน 

๒,๕๐๐ 

ระดับต้น     

ระดับกลาง                                                              

และบุคคล                                                                                     

ภายนอก 

ไม่เกิน 

๘๐๐      

ไม่เกิน 

๖๐๐           

ไม่เกิน 

๒,๕๐๐                                                          

 
 

(ยกเลิก) 

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน  
 

 จัดในประเทศ 

ครบทุก
มื้อ 

ไม่ครบ
ทุกมื้อ 

ระดับสูง      ไม่เกิน 

๑๐๐๐      

ไม่เกิน  

๗๐๐        

ระดับต้น     

ระดับกลาง                                                              

และบุคคล                                                                                     

ภายนอก 

ไม่เกิน 

๘๐๐      

ไม่เกิน 

๖๐๐           

 
 

(ยกเลิก) 
 
 
 
 
 

             การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน  
 

 จัดในประเทศ ต่างประเทศ 

ครบทุก
มื้อ 

ไม่ครบ
ทุกมื้อ 

 

ประเภท ก      ไม่เกิน 

๑๐๐๐      

ไม่เกิน 

๗๐๐             

ไม่เกิน 

๒,๕๐๐ 

ประเภท ข และ

บุคคลภายนอก 

 

 

ไม่เกิน 

๘๐๐      

ไม่เกิน 

๖๐๐        

ไม่เกิน 

๒,๕๐๐                                                          

 
 

(ยกเลิก)  

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน  
 

 จัดในประเทศ ต่างประเทศ 

ครบทุก
มื้อ 

ไม่ครบ
ทุกมื้อ 

 

ประเภท ก      ไม่เกิน 

๑๐๐๐      

ไม่เกิน  

๗๐๐         

ไม่เกิน 

๒,๕๐๐ 

ประเภท ข 

และ

บุคคลภายนอก 

 

ไม่เกิน 

๘๐๐       

ไม่เกิน 

๖๐๐           

ไม่เกิน 

๒,๕๐๐                                                          

 

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน  
 

 จัดในประเทศ 

ครบทุก
มื้อ 

ไม่ครบทุก
มื้อ 

ประเภท ก      ไม่เกิน 

๑๒๐๐      

ไม่เกิน  ๘๕๐         

ประเภท ข 

 

 

 

ไม่เกิน 

๙๕๐      

ไม่เกิน ๗๐๐           

 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ข้อ ๑๘ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัด

ที่พักและออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๑ ให้ส่วน

ราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกค่าเช่าที่พักเทา่ที่จ่ายจริงแต่

ไม่เกินอัตราตามบญัชีหมายเลข ๒ และ ๓ และตาม

หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   (๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับต้น 

ระดับกลาง และการฝึกอบรมบุคคลภายนอกพักรวมกัน

ตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยให้พักห้องพักคู่เว้นแต่กรณีที่             

ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็น ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ 

หัวหน้าส่วนราชการอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 

   (๒) การจัดที่พักให้ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ระดับ

ต าแหน่งหรือชั้นยศ ไม่สูงกว่าข้าราชการระดับ ๘ หรือ

เทียบเท่า ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป  

ข้อ ๗ ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ก าหนดใหม่เป็น  
ข้อ ๑๘ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่
พักและออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๑ ให้ส่วน
ราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๒ และ ๓ และตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส าหรับการ
ฝึกอบรมระดับ ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พัก
รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่กรณี
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็น ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ 
หัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพัก
คนเดียวได้ 
(๒) การจัดที่พักให้ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่ง
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  

(ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๑๖) 
ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่
พักและออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๐ ให้ส่วน
ราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงแต่
ไม่ เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๒ และ ๓ และตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส าหรับการ
ฝึกอบรมระดับ ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พัก
รวม กั น ตั้ งแ ต่ ส อ งค น ขึ้ น ไป  โด ย ให้ พั ก ห้ อ งพั ก คู่               
เว้นแต่กรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็น ไม่อาจพักรวม
กับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้
พักห้องพักคนเดียวได้ 
(๒) การจัดที่พักให้ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และ
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ให้พัก
รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 



๑๗ 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

โดยให้พักห้องพักคู่เว้นแต่เป็นกรณีไม่เหมาะสมหรือมีเหตุ

จ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการอาจ

จัดให้พักห้องพั กคนเดียวได้  ส าหรับระดับ  ๙ หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้ 

                       (ยกเลิก) 

ช านาญการ และช านาญการพิ เศษ ต าแหน่งประเภท

อ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า พักรวมกัน

ตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีไม่

เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้า

ส่วนราชการอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ ส าหรับผู้

สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ

ทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและ

ระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 

ต าแหน่งประเภทระดับต้น และระดับสูงหรือต าแหน่ง

เทียบเท่า จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้ 

                       (ยกเลิก) 

 

 

โดยให้พักห้องพักคู่เว้นแต่เป็นกรณีไม่เหมาะสมหรือมีเหตุ

จ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการอาจ

จัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ ส าหรับผู้สังเกตการณ์หรือ

เจ้าหน้าที่ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูง หรือ

ต าแหน่งที่เทียบเท่าต าแหน่งอ านวยการระดับสูง ประเภท

วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง

ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ จะจัดให้พักห้องพักคน

เดียวก็ได้ 

เพิ่มเติม 

ข้อ ๑๖ (๓) ประธานในพิธีเปิด – ปิด แขกผู้มีเกียรติ และ

ผู้ติดตาม หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือห้องพัก

คู่ก็ได้ และเบิกจ่ายคา่เช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 



๑๘ 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรา

ค่าจ้างขั้นต่ าฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง                             

ด่วนที่สุด ที่  กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕                                       

ลงวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

(บัญชีหมายเลข ๒) 
อัตราค่าเชา่ที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ 

                            (บาท : วัน : คน) 

ร
ระดับต้น 
ระดับกลาง และ
บุคคลภายนอก 

พ
พักคนเดียว 

 
พักคู่ 

ไม่เกิน 
๑,๒๐๐ 

ไม่เกิน ๗๕๐ 

ระดับสูง ไม่เกิน 
๒,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๑,๑๐๐ 

(ยกเลิก) 

(บัญชีหมายเลข ๒) 
อัตราค่าเชา่ที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ 

                            (บาท : วัน : คน) 

ป 

 
ประเภท ก 

พ
พักคนเดียว 

 
พักคู่ 

ไม่เกิน  
๒,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๑,๑๐๐ 

ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 
๑,๒๐๐ 

ไม่เกิน  ๗๕๐ 

(ยกเลิก) 

 

(บัญชีหมายเลข ๒) 
อัตราค่าเชา่ที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ 

                            (บาท : วัน : คน) 

ป 

ป
ประเภท ก 

พ
พักคนเดียว 

 
พักคู่ 

ไม่เกิน  
๒,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๑,๑๐๐ 

ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 
๑,๒๐๐ 

ไม่เกิน  ๗๕๐ 

 

(บัญชีหมายเลข ๒) 
อัตราค่าเชา่ที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ 

                            (บาท : วัน : คน) 

ป 

   
ประเภท ก 

พ
พักคนเดียว 

 
พักคู่ 

ไม่เกิน  
๒,๔๐๐ 

ไม่เกิน 
๑,๓๐๐ 

ประเภท ข  ไม่เกิน 
๑,๔๕๐ 

ไม่เกิน  ๙๐๐ 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๙                                                         

(บังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ   

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕                            

(บังคับใช้เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 
(บัญชีหมายเลข ๓) 

อัตราค่าเช่าท่ีพักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

                        รัฐ เมือง ประเภท ก 
 พ

พักคนเดียว 
 
     พักคู่ 

ระดับต้น 
ระดับกลาง  

ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ไม่เกิน ๔,๒๐๐ 

ระดับสูง 
 

ไม่เกิน ๘,๐๐๐ ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 

(ยกเลิก) 

 

 

 

 

 

(บัญชีหมายเลข ๓) 
อัตราค่าเช่าท่ีพักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

                        รัฐ เมือง ประเภท ก 
 พ

พักคนเดียว 
 

พักคู่ 
ประเภท ก 
 

ไม่เกิน ๘,๐๐๐ ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 

ประเภท ข  
 

ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ไม่เกิน ๔,๒๐๐ 

(ยกเลิก) 

 

(บัญชีหมายเลข ๓) 
อัตราค่าเช่าท่ีพักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

                        รัฐ เมือง ประเภท ก 
  

พักคนเดียว 
 

พักคู่ 
ประเภท ก 
 

ไม่เกิน ๘,๐๐๐ ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 

ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก 
 

ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ไม่เกิน ๔,๒๐๐ 

 



๒๐ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙                                                         

(บังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  

(บังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ   

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕                  

         (บังคับใช้เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 
อัตราค่าเช่าท่ีพักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

                        รัฐ เมือง ประเภท ข 
 พ

พักคนเดียว 
 
     พักคู่ 

ระดับต้น 
ระดับกลาง  

ไม่เกิน ๔,๐๐๐ ไม่เกิน ๒,๘๐๐ 

ระดับสูง 
 

ไม่เกิน ๕,๖๐๐ ไม่เกิน ๓,๙๐๐ 

 

 

(ยกเลิก) 

อัตราค่าเช่าท่ีพักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

                        รัฐ เมือง ประเภท ข 
 พ

พักคนเดียว 
 
     พักคู่ 

ประเภท ก 
 

ไม่เกิน ๕,๖๐๐ ไม่เกิน ๓,๙๐๐ 

ประเภท ข  
 

ไม่เกิน ๔,๐๐๐ ไม่เกิน ๒,๘๐๐ 

 

 

(ยกเลิก) 

 

อัตราค่าเช่าท่ีพักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

                        รัฐ เมือง ประเภท ข 
 พ

พักคนเดียว 
 
     พักคู่ 

ประเภท ก 
 

ไม่เกิน ๕,๖๐๐ ไม่เกิน ๓,๙๐๐ 

ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก 
 

ไม่เกิน ๔,๐๐๐ ไม่เกิน ๒,๘๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ               

พ.ศ. ๒๕๔๙                                                         

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

อบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕                           

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 
(บัญชีหมายเลข ๓) 

อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

                        รัฐ เมือง ประเภท ค 

ร
ระดับต้น 
ระดับกลาง  

พ
พักคนเดียว 

 
พักคู่ 

ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ไม่เกิน ๑,๗๐๐ 

ระดับสูง 
 

ไม่เกิน ๓,๖๐๐ ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

 

(ยกเลิก) 

 

 

(บัญชีหมายเลข ๓) 
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

                        รัฐ เมือง ประเภท ค 

 
 
ประเภท ก 

 

พ
พักคนเดียว 

 
พักคู่ 

ไม่เกิน ๓,๖๐๐ ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

ประเภท ข  
 

ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ไม่เกิน ๑,๗๐๐ 

(ยกเลิก) 

 

(บัญชีหมายเลข ๓) 
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

                        รัฐ เมือง ประเภท ค 

 
 
ประเภท ก 

 

พ
พักคนเดียว 

 
พักคู่ 

ไม่เกิน ๓,๖๐๐ ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

ประเภท ข  และ
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ไม่เกิน ๑,๗๐๐ 

 

 

 



๒๒ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 
ข้อ  ๑๙   กรณี ส่ วน ราชการผู้ จั ดการฝึ กอบ รมจั ด
ยานพาหนะในการฝึกอบรมและออกค่าพาหนะ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ 
(๑)  กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดการอบรม 
หรือยืมพาหนะจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ให้เบิก
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 
(๒ )  กรณี ใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่ าเหมา
ยานพาหนะให้จัดโดยอนุโลม ตามสิทธิของข้าราชการตาม 
พรก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยเบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นและประหยัด ดังนี้ 

(ก)  การฝึกอบรมระดับต้นหรือการฝึ กอบรม
บุคคลภายนอก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของ
ข้าราชการระดับ ๕ หรือเทียบเท่า ส าหรับการ
ฝึ กอบ รมระดั บ กล างให้ จั ด ตามสิ ท ธิ ขอ ง
ข้าราชการระดับ ๖ หรือเทียบเท่า  

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ โดยใช้ความต่อไปนี้แทน 
ข้อ ๑๙  กรณีส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะ
ในการฝึกอบรมและออกค่าพาหนะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
(๑)  กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดการอบรม 
หรือยืมพาหนะจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ให้เบิกค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 
(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ
ให้จัดยานพาหนะโดยอนุโลม ตามสิทธิของข้าราชการตาม 
พรก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยเบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นและประหยัด ดังนี้ 

(ก)  การฝึกอบรมประเภท ก ให้จัดตามสิทธิข้าราชการ
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  เว้นแต่กรณี
เดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ กรณีไม่สามารถ
เดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

(ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๑๗) 
ข้อ ๑๗  การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้ หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะ
ตามหลักเกณฑ์ 
(๑) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 
หรือยืมพาหนะจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ให้
เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 
(๒ ) กรณี ใช้ ย านพาหนะประจ าท างหรือ เช่ า เหมา
ยานพาหนะให้จัดตามระดับของการฝึกอบรมตามสิทธิของ
ข้าราชการตาม พรก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
โดยอนุโลม ดังนี้ 

(ก) การฝึกอบรมประเภท ก ให้จัดตามสิทธิข้าราชการ
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  เว้นแต่กรณี
เดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ กรณีไม่สามารถ
เดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

 
 
 
 



๒๓ 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

(ข ) การฝึกอบรมระดับสู ง ให้จัดตามสิทธิ

ข้าราชการระดับ ๑๐ หรอืเทียบเท่า เว้นแต่กรณี

เดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ กรณีไม่

สามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ ให้เดินทางโดย

ชั้นหนึ่ง 

                

 

              (ยกเลิก) 

(ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตาม
สิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น 

(ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้จัดยานพาหนะ
ตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน 

                           

                        (ยกเลิก) 

(ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตาม
สิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ช านาญงาน 

(ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดตามสิทธิของ
ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

        ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

เพิ่มเติม 

(๓)  กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่   

      จัดการฝึกอบรม  ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม  

      จะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป-กลับ ให้แก่  

      วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้ โดยใช้ 

      แบบใบส าคัญรับเงินที่ก าหนด 



๒๔ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ข้อ ๒๐ กรณีส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร 

ที่พักหรือยานพาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน 

∆ ให้ผู้จัดฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาด

ให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๑ แต่ถ้าผู้ เข้ารับการฝึกอบรม/               

ผู้สังเกตการณ์เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น                           

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้ค านวณเวลาตั้งแต่ออก 

    จากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ    

    ตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่  

    ปฏิบัติราชการตามปกติ     

- ก าหนดใหม่ เป็นข้อ ๑๘ 

ข้อ ๑๘ การจัดฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่

จัดอาหารที่พักหรือยานพาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน 

∆ ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วน

ที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๐ แต่ถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรม/

ผู้สังเกตการณ์เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ยกเว้น 

(๑) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ตามข้อ ๑๖ 

 

 

 

 



๒๕ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

    โดยนับ ๒๔ ช.ม.  เป็น ๑ วัน ถ้าไม่ถึง ๒๔ ช.ม. 

    แต่เกิน ๑๒ ช.ม.ให้ถือเป็นหนึ่งวัน แล้วน า   

    จ านวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยง 

    เดินทางเหมาจ่ายต่อวัน    

 ถ้าผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่าง

ฝึกอบรมให้หักเบี้ยเลี้ยงที่ค านวณได้ในอัตรามื้อละ 

๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย                   

ต่อวัน   
 
 

(ยกเลิก) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(๒)    ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้ค านวณเวลาตั้งแต่       

        ออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ  

ตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่ หรือสถานที่    

ปฏิบัติราชการตามปกติ โดยนับ ๒๔ ช.ม.  เป็น 

๑ วัน ถ้าไม่ถึง  ๒๔ ช.ม. แต่เกิน  ๑๒ ช.ม. ให้

ถือเป็นหนึ่งวัน แล้วน าจ านวนวันทั้งหมดมาคูณ

กับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

(๓)    ถ้าผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อใน    

       ระหว่างฝึกอบรมให้หักเบี้ยเลี้ยงที่ค านวณได้ใน 

       อัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง 

       เดินทางต่อวัน 

 

 

 



๒๖ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ข้อ ๒๑   การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
ถ้ า ผู้ จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ไ ม่ จั ด อ า ห า ร  ที่ พั ก                      

ห รื อ ย าน พ าห น ะ  ทั้ ง ห ม ด  ห รื อ จั ด ใ ห้ บ า งส่ ว น                
ให้ผู้จัดการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับอบรม ดังนี้ 

∆  ที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๒๐ 
∆  ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(ก) ไม่จัดอาหารให้ทั้ง ๓ มื้อ เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ได้

ไม่เกินคนละ ๑๒๐ บาท/วัน 
(ข) จั ด อ าห ารให้  ๒  มื้ อ  เบิ ก จ่ ายค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง            

ได้ไม่เกินคนละ ๔๐ บาท/วัน 
(ค) จั ด อ าห ารให้  ๑  มื้ อ  เบิ ก จ่ ายค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง            

ได้ไม่เกินคนละ ๘๐ บาท/วัน 
(๒) ค่าเช่าที่พัก  

ให้เบิกเหมาจ่ายไม่เกินคน ๕๐๐ บาท/วัน 

 
- 

(ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๑๙) 
ข้อ ๑๙   การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ถ้าส่วนราชการที่ จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก                      
หรือยานพาหนะ ทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่
ผู้จัดการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับอบรม ดังนี้ 

∆  ที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑๘ 
∆  ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

แก้ไขใหม ่
(๑) ค่าอาหาร 

(ก) กรณีจัดอาหารให้ ๒ มื้อ เบิกจ่ายค่าอาหารไดไ้ม่เกิน
คนละ ๘๐ บาท/วนั 

(ข) กรณีจัดอาหารให้ ๑ มื้อ เบิกจ่ายค่าอาหารได้       
ไม่เกินคนละ ๑๖๐ บาท/วัน    

(ค) กรณีไม่จัดให้ทั้ง ๓  มื้อ เบิกจ่ายค่าอาหารไดไ้ม่เกิน
คนละ ๒๔๐ บาท/วนั 

(๒)  ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกเหมาจ่ายไม่เกินคน ๕๐๐ บาท/วัน       

 



๒๗ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 
(๓)  ค่าพาหนะเดินทางยกเว้นค่าโดยสารเคร่ืองบิน  ให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดฯ ที่จะพิจารณา 
ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง หรือให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
                        (ยกเลิก) 

                         - แก้ไขใหม ่
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของ

ข้าราชการ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๒ การเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไป
ฝึกอบรมในต่างประเทศให้เบิกจ่ายได้เฉพาะผู้เข้ารับ               
การฝึกอบรมที่ เป็นบุคลากรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่                   
ตามบัญชีหมายเลข ๔ 

(ยกเลิก) 

-  (ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๒๐) 
ข้อ ๒๐ การเบิกค่าเคร่ืองแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรม
ใน ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ใ ห้ เบิ ก จ่ า ย ได้ เฉ พ า ะ ผู้ เข้ า รั บ               
การฝึกอบรมที่ เป็ นบุ คลากรของรัฐ  หรือเจ้ าหน้ าที่                   
ตามบัญชีหมายเลข ๔ 

ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ 

(ยกเลิก) 
 
 
 

- - 



๒๘ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ข้อ ๒๔ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๓ ได้รวมค่าอาหาร             

ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไว้

ทั้งหมด หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรม

ได้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเช่า  ที่พัก หรือ           

ค่าพาหนะทั้ งหมดให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหรือ          

ผู้สังเกตการณ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์

งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

        กรณี ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๓ ไม่รวมค่าอาหาร                     

ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน หรือ             

ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมไม่ออก

ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมดหรือออกให้

บางส่วน ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์              

เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาดหรือส่วนที่มิได้

ออกให้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 

(ยกเลิก) 

- - 



๒๙ 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ข้อ ๒๕ โครงการหรือหลักสูตรที่ส่วนราชการผู้จัดการ

ฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก

หน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ให้งดเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมได้รับ

ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

สมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์

และอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

        กรณีที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เดินทางไป

ฝึกอบรมในต่างประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ให้งดเบิก

ค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 

- (ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๒๑) 

ข้อ ๒๑ โครงการหรือหลักสูตรที่ส่วนราชการที่จัดการ

ฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้ งหมดจาก

หน่วยงานภายในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่าง

ประเทศ ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการที่

จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 



๓๐ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

สม ท บ ใน ส่ วน ที่ ไม่ ได้ รั บ ค วาม ช่ ว ย เห ลื อ ได้ ต าม                    

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             

แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือภายในเงื่อนไข 

(๑) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบิน

ไป-กลับแล้ว แม้จะต่ ากว่าสิทธิที่ได้รับก็ให้งด

เบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้น

เดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือแต่ต้องไม่สูงกว่า

สิทธิที่พึงได้รับ 

(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก 

ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ า 

     กว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก   

     สมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อ 

 

 

 

-  



๓๑ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

รวมกับค่าเช่าที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว 

จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

(๓) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่ า

กว่าสิทธิที่พึ งได้รับ  ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ ยเลี้ ยง

เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ส่วนกรณีมีการ

จัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรมการเบิกจ่าย

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 

(๔) กรณีมิได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว ให้

เบิกจ่ายได้ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้ 

ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวต่ ากว่า

สิทธิที่พึ งได้รับ ให้เบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งตัว

สมทบเฉพาะส่วนที่ขาด 

 

-  



๓๒ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

     การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ให้จัด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียดค่าใช้จ่าย

กรณีได้รับความช่วยเหลือท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบ

ส าเนาหนังสือของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ให้

ความช่วยเหลือเพื่ อเป็นหลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย และกรณีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ              

ไม่ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้ ให้ค านวณเงิน

ค่ าใช้ จ่ ายที่ ได้ รับความช่ วย เหลือโดยอิงอัตรา

ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

   

                        (ยกเลิก) 

 

 

 

-  



๓๓ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 
ข้อ ๒๖ กรณีส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมประสงค์จะจ้างจัด
ฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ และถ้าใช้เครื่องบินโดยสาร
เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
ให้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงการคลังที่ก าหนดในเร่ืองดังกล่าวด้วย 
       ก ารเบิ ก จ่ ายค่ า ใช้ จ่ ายต ามวรรคหนึ่ ง  ให้ ใช้
ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย 

                        (ยกเลิก) 
 

- (ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๒๒) 
ข้อ ๒๒  
        กรณีส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมประสงค์จะจ้าง
ฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ และถ้าใช้เครื่องบินโดยสาร
เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
ให้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงการคลังก าหนดในเร่ืองดังกล่าวด้วย 
        ก ารจ่ าย เงิน ค่ า ใช้ จ่ ายต ามวรรคหนึ่ ง  ให้ ใช้
ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย แต่ถ้า
เป็นการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพื่อเข้าบัญชีให้กับผู้รับ
จ้าง หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงให้ใช้รายงานในระบบ
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

ข้อ ๒๗ ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานต่อ

หัวหน้าส่วนราชการผูจ้ัดการฝึกอบรม ภายใน                 

๖๐ นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 

        ส าหรับผู้เข้าการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้า

รับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็น

ผู้จัดการฝึกอบรม ให้จัดท ารายงานผลการเข้ารับการ

ฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดภายใน ๖๐ 

วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ 

(ยกเลิก) 

 

 

 

 

 

- ก าหนดใหม่เป็นข้อ ๒๓ 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานต่อ
หั วห น้ า ส่ วน ราช ก ารที่ จั ด ก ารฝึ ก อบ รม  ภ าย ใน                 
๖๐ นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 



๓๕ 

 

 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

  ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ข้ อ ๒๔ ใน ก า รส่ งบุ ค ล า ก ร เข้ า รั บ ก า รฝึ ก อ บ ร ม                      
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตาม
จ านวนที่ เห็นสมควร โดยค านึ งถึงความจ าเป็นและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 

  ข้อ ๒๕  ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม เรียกเก็บ  
 



๓๖ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

  ข้อ ๒๖   
   ∆  กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ได้รวมค่าอาหาร ค่า
เช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือ 
ผู้ สั ง เกตการณ์ ไว้ทั้ งหมด หรือส่ วนราชการหรือ
หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมด 
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ ์ให้งดเบิก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
  ∆  กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ไม่รวมค่าอาหาร                  
ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้ งหมด หรือบางส่วน                   
ให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาด หรือส่วน
ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมิได้
รับผิดชอบได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน  ข้อ ๑๘  
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ ๒๗ กรณีที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เดินทางไป
ฝึกอบรมในต่างประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ให้งดเบิก
ค่าใช้จ่าย  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบใน
ส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ต้องไม่เกินวงเงิน
ที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไข 
   (๑)  กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบิน
ไป  - กลับ  แม้ จะต่ ากว่ าสิ ทธิที่ ได้ รับ ก็ ให้ งด เบิ ก                  
ค่าโดยสารเครื่องบิน แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือ                   
ค่ าโดยสารเครื่องบิน เพี ยงเที่ ยวเดียว ให้ เบิ ก อีก                   
หนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวทีได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้อง                 
ไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ 
      
 
         
 
 
                      



๓๘ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

  (๒) กรณีมีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก  
แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ ากว่าสิทธิที่พึง
ได้รับ  ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่
จ่ า ย จ ริ ง  แ ต่ เมื่ อ ร ว ม กั บ ค่ า เช่ า ที่ พั ก ที่ ไ ด้ รั บ                   
ความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

(๓) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงต่ ากว่า
สิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด แต่ถ้ามี
การจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม การเบิกค่า                 
เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน 
ข้อ ๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๒๘  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่
เข้ารับการฝึกอบรม ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน
จั ดก ารฝึ กอบ รม  จั ดท าราย งาน ผลการ เข้ ารับ                   
การฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดภายใน 
๖๐วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ 



๓๙ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

 
หมวด ๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

ข้อ ๒๘ การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ
หรือตามนโยบายของทางราชการ เช่น การจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนาของส่วนราชการ การจัดงานนิทรรศการ การจัด
งานแถลงข่าว การจัดการประกวดหรือแข่งขัน หรือการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่าย
จริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

(ยกเลิก) 
 

ข้อ ๒๙ กรณีส่วนราชการประสงค์จะจ้างด าเนินการตามข้อ 
๒๘ ก็ให้ด าเนินการได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณ โดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้
รับจ้างในการจัดงานเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย 

(ยกเลิก) 
 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓  ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  ข้อ ๒๘ ถึงข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
           หมวด ๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
ข้อ ๒๙  การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจ
ปกติหรือตามนโยบายของทางราชการให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่
จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
∆ กรณี ส่ วนราชการที่ จัดงานจัดอาหาร ที่ พั ก  หรือ
ยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม 
เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงานให้น าความใน ข้อ ๑๕  ๑๖ และ 
๑๗ มาใช้บังคับ แต่ถ้าส่วนราชการที่จัดงานไม่จัดอาหาร ท่ีพัก
หรือยานพาหนะ ให้น าความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับ และถ้า
ส่วนราชการประสงค์จะจ้างด าเนินการดังกล่าว ให้น าความ
ในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับ 



๔๐ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน               

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน                

การอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕) 

หมวด ๔ ค่าใช้จ่ายในการประชมุระหว่างประเทศ 

ข้อ ๓๐ – ๓๘ ใช้บังคับ 

 

  

ข้อ ๓๙ กรณีส่วนราชการประสงค์จะจ้างจัดการประชุม
ระหว่างประเทศ ก็ให้ด าเนินการได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ และให้ใช้ใบเสร็จ  
ของผู้รับจ้างจัดการประชุมระหว่างประเทศเป็นหลักฐานการ
เบิกจ่าย 
 

(ยกเลิก) 
 
 
 
 

 ยกเลิกใช้ข้อความนี้ 
ข้อ ๓๙ กรณีส่วนราชการที่จัดการประชุมระหว่าง
ประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุมระหว่างประเทศ            
ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน ให้ด าเนินการได้ภายใต้
หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๓๑ ถึงข้อ ๓๖ โดยให้             
น าความในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย 

 


