การเบิกจาย
คาใชจายในการ
ฝกอบรม
1

การฝกอบรม หมายถึง
การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ
การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
2

1

การฝกอบรม หมายถึง

(ตอ)

มีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่ แนนอน
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ไมใชหลักสูตรการเรียนการสอน
3

ผูเขารับการฝกอบรม
ขาราชการ พนักงาน ลูกจางของทางราชการ
บุคคลภายนอกที่เขารับการฝกอบรมในหลักสูตร
ที่สวนราชการจัดขึ้น
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ผูเขารับการฝกอบรม
☺ ขาราชการ = ขาราชการพลเรือนตาม
ระเบียบ ก.พ ขาราชการครู ขาราชการฝาย
ตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภา
ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร
5

ผูเขารับการฝกอบรม (ตอ)
☺

ลูกจาง = ลูกจางไดรับเงินคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย
ยกเวน ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

การเทียบตําแหนง
แรงงาน/กึ่งฝมือ
ฝมือ/ฝมือพิเศษระดับตน
ฝมือพิเศษระดับกลาง
ฝมือพิเศษระดับสูง
ฝมือพิเศษเฉพาะ

=
=
=
=
=

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1
2
3
3
3
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3

คาใชจายในการฝกอบรม
สวนราชการผูจ ดั

อบรมขาราชการและลูกจาง
อบรมบุคคลภายนอก
ผูเขารับการฝกอบรม

คาลงทะเบียน
คาเดินทาง

7

บุคคลที่มีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
1)ประธานในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม และผูติดตาม
2)ขาราชการ ลูกจางที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ในการจัดฝกอบรม
3)วิทยากร
4)แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
5)ผูเขารับการฝกอบรม
6)ผูสังเกตการณ
8

4

บุคคลที่มีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
บุคคลตามขอ (1) (2) (3) ใหเบิกจากสวนราชการผูจัด
ฝกอบรม ยกเวน
คาใชจายในการเดินทางของบุคคล (3) ใหเบิกจากสวนราชการ
ตนสังกัดได เมื่อสวนราชการผูจัดฝกอบรมรองขอ และสวน
ราชการตนสังกัดตกลงยินยอม
บุคคล (4) เบิกคาใชจายในการเดินทางมาฝกอบรมจากสวน
ราชการตนสังกัดหรือสวนราชการผูจัดก็ได
ผูเขาฝกอบรม เบิกคาใชจาย = คาเดินทาง คาที่พัก
คายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายอืน่ ที่จําเปน
9

ระดับการฝกอบรม
ระดับตน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนขาราชการ
ระดับ 1-2 หรือเทียบเทา
ระดับกลาง ผูเขาอบรมสวนใหญเปนขาราชการ
ระดับ 3-8 หรือเทียบเทา
ระดับสูง ผูเขาอบรมสวนใหญเปนขาราชการ
ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเทา
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5

หนวยงานผูจ ัด
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ จัดหรือจัดรวมกัน
11

การฝกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง
การฝกอบรมที่มีผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญ ไมใช ขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของทางราชการ
หัวหนาสวนราชการ พิจารณาเทียบตําแหนงได กรณี
เห็นควรเทียบเทา ระดับ 1
เทียบตามระดับสุดทายกอนออกจากราชการ
ขอเทียบกับ ก.ค. ไวแลว
วิทยากร ระดับตน = ระดับ 8
ระดับกลาง = ระดับ 8
ระดับสูง = ระดับ 10
12
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คาใชจายในการจัดฝกอบรม ไดแก
1. คาใชจาย การใชและตกแตงสถานที่
2. คาใชจายในพิธีการเปด-ปด การฝกอบรม
3. คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
4. คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร
5. คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ
6. คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
7. คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม
8. คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดฝกอบรม

เบิกจายได
เทาที่จายจริง
ไมเกิดราคา
มาตรฐานที่
กระทรวง
การคลัง
กําหนด
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คาใชจายในการจัดฝกอบรม(ตอ)
9. คาของสมนาคุณในการดูงาน เบิกไดเทาที่จายจริง
ครั้งละไมเกิน 1,500 บาท
10.คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
เบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินใบละ 300 บาท
10.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
11. คาสมนาคุณวิทยากร
12.คาอาหาร
13.คาเชาทีพ่ ัก
14. คาพาหนะ
14
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11. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
การฝกอบรมในสถานที่ราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ

(บาท:ครึ่งวัน:คน)

การฝกอบรมในสถานที่เอกชน

อาหารวางและ
เครื่องดืม่

เครื่องดืม่

อาหารวางและ
เครื่องดืม่

เครื่องดืม่

ไมเกิน 25

ไมเกิน 10

ไมเกิน 50

ไมเกิน 20

สําหรับการฝกอบรม ทุกระดับ
15

12. คาสมนาคุณวิทยากร
วิทยากร หมายความวา ผูบรรยาย ผูอภิปราย หรือ
เรียกชื่ออื่น ซึ่งทําหนาที่ใหความรูแกผูเขารับการ
ฝกอบรมและรวมถึงผูดําเนินการสัมมนา
การบรรยาย
หลักสูตร

เทียบเทาตําแหนงขาราชการ

ระดับตน

ระดับ 8

ระดับกลาง

ระดับ 8

ระดับสูง

ระดับ 10
16
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หลักเกณฑ การจายคาสมนาคุณวิทยากร
1.

วิทยากร สังกัดหนวยงานเดียวกับสวนราชการผูจัด จะตอง
ไมเปนผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เปนวิทยากรประจําสวน
ราชการ
ไมเปนผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่ฝกอบรม ใหคําปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตําแหนงใหแกเจาหนาที่ลําดับรองลงมา หรือ
ใหความรูลักษณะการปฐมนิเทศแกขาราชการหรือลูกจางในสวน
ราชการที่ตนสังกัด
มาตรฐานกําหนดตําแหนงไมมีหนาที่เปนวิทยากรแตลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติปกติจะตองทําหนาที่เปนวิทยากร

2. เปนวิทยากรตางสังกัดกับสวนราชการผูจัด
17

หลักเกณฑ การจายคาสมนาคุณวิทยากร
ลักษณะการฝกอบรม

การจายคาสมนาคุณ (ตอชั่วโมง)

การบรรยาย

ไมเกิน 1 คน

การอภิปราย เปนคณะ หรือสัมมนา

ไมเกิน 5 คน

แบงกลุม (มีวิทยากรประจํากลุม)
ฝกปฏิบัติ
อภิปราย
ทํากิจกรรม

ไมเกินกลุมละ 2 คน

มีวิทยากรเกินกวากําหนด ใหเฉลี่ยจายในจํานวนเงินที่จายตามเกณฑ
18
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อัตราการจายคาสมนาคุณวิทยากร
1. วิทยากรที่เปน
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของสวนราชการ หนวยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐ
- ฝกอบรม ระดับตนและระดับกลาง ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท
ไมเกินชั่วโมงละ 800 บาท
- ฝกอบรม ระดับสูง
2. นอกเหนือจาก (1) จายเพิ่มไดอีก 1 เทา ของแตละระดับ
3. อบรมระดับกลางและระดับสูง จายสูงกวาอัตราที่กําหนดขางตน ใหขออนุมัติ
ปลัดกระทรวง หรือผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจ
19

การนับชั่วโมงการฝกอบรม
เพื่อจายคาสมนาคุณวิทยากร
นับได 60 นาที
=
ถาไมถึง 60 หรือเกิน 60 นาที
นับไดมากกกวา 50 นาที
=
นับไดมากกวา 25
=
แตนอยกวา 50 นาที

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
จายคาสมนาคุณ
กึ่งหนึ่ง
20

10

คาอาหาร
หลักเกณฑการจาย
1.
2.

3.

4.

จัดในชวงระหวางการฝกอบรม
บุคคลที่มีสิทธิเบิกคาใชจายฯ เดินทางไป-กลับ ในแตละวัน หามผู
จัด จัดอาหารใหกอนเวลาเริ่มและหลังสิ้นสุดการฝกอบรม ในแตละ
วัน
บุคคลที่มีสิทธิเบิกคาใชจายฯ สวนใหญจําเปนตองพักแรมในชวง
ระหวางฝกอบรม ผูจัด จัดอาหารใหแกผูที่จาํ เปนตองพักแรมได
กรณีจัดอาหารใหเฉพาะวิทยากร โดยไมจัดใหแกบุคคลอื่น ใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการพิจารณา ตามความจําเปนเหมาะสม
21

อัตราคาอาหารในการฝกอบรม
บาท:วัน:คน
ระดับ
ตน
กลาง
สูง

สถานที่ราชการหรือ
สถานที่เอกชน
รัฐวิสาหกิจ
ครบทุกมื้อ ไมครบทุกมื้อ ครบทุกมื้อ ไมครบทุกมื้อ
300
200
500
250
500
300
800
400
700
400
1,000
500
หมายเหตุ ทุกระดับไมเกินจํานวนที่กําหนด
22
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คาเชาที่พัก

จัดใหเฉพาะผูที่จําเปนตองพักแรม ในชวงระหวางการฝกอบรม
ตามเกณฑดังนี้
1. ที่พักของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ ใหหัวหนาสวน
ราชการพิจารณาจัดที่พัก ตามความจําเปนและเหมาะสม
2. ที่พักเอกชน
2.1 ใหพัก 2 คน ตอ 1 หอง
- ผูเขาอบรม ระดับตนและระดับกลาง ผูสังเกตการณ
- ขาราชการ ลูกจาง ระดับ 8 หรือเทียบเทา ลงมา
เวนแต ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ ื่นได
นอกเหนือจาก 2.1 จัดใหตามความเหมาะสม
- ผูเขาอบรมระดับสูง/ประธาน -- ผูสังเกตการณ/วิทยากร
- แขกผูมีเกียรติ/ผูติดตาม
23

อัตราคาเชาทีพ่ ัก
1.สถานทีร่ าชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ พักแรมรวมกัน
เบิกจายไดตามที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นของรัฐเรียกเก็บ

24
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อัตราคาเชาทีพ่ ัก
2. สถานที่เอกชน

บาท:วัน:คน

เบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกิน
ระดับการฝกอบรม

พักคนเดียว

พักคู

ตน
กลาง
สูง

600
800
1,600

450
550
1,100

หลักสูตร มีระยะเวลา เกิน 3 เดือน เบิกคาเชาที่พัก
ไดเทาที่จายจริง ไมเกิน 3 ใน 4
25

คายานพาหนะ

1. ยานพาหนะของสวนราชการผูจัด /ยืมจากสวนราชการอื่น
ใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง
2. นอกเหนือจาก (1) ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ
- ระดับตน ตามสิทธิขาราชการระดับ 2 หรือเทียบเทา
- ระดับกลาง ตามสิทธิขาราชการระดับ 6 หรือเทียบเทา
- ระดับสูง ตามสิทธิขาราชการระดับ 10 หรือเทียบเทา
ยกเวน เดินทางโดยเครื่องบินใหใชชั้นธุรกิจ
ไมสามารถเดินทางได ใหเดินทางโดยชัน้ หนึ่ง

26
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อัตราคายานพาหนะ
ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง
ตามความจําเปนและประหยัด โดยใหอยูในดุลยพินิจ
ของหัวหนาสวนราชการผูจัดฝกอบรม
**การเดินทางไปกลับระหวาง
สถานที่อยู – ที่พัก – ที่ปฏิบัติราชการ กับ
สถานที่อบรม หามเบิกคาพาหนะรับจาง (รถแท็กซี่)
27

ผูจัดฝกอบรม ประสานงานให
1. อาหาร ที่พัก และยานพาหนะ
(ใหคํานวณคาใชจายเฉลี่ยตอคน แตละระดับ)
2. แจงใหสวนราชการผูสงเขารับการอบรม และผู
สังเกตการณ
3. หลักฐานประกอบการเบิกจาย
ใบเสร็จรับเงินรายบุคคลหรือใบเสร็จรับเงินรวม + ใบแจง
รายการ
หลักสูตร/โครงการ
28
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คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเหตการณ
1. สวนราชการ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ ที่ตั้ง
โดย พ.ร.บ หรือ พ.ร.ฎ จัดหรือรวมกันจัด
เบิกจายไดเทาที่จายจริง
2. หนวยงานอื่น เบิกจายไดเทาที่จายจริงตามที่หนวยงานผูจัดเรียกเก็บ
(ว.51 ลว 18 มี.ค 48) ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ พิจารณาตาม
ความจําเปน เหมาะสม และคํานึงถึงประโยชนตอทางราชการเปนหลัก
* คาลงทะเบียน รวมคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
* คาลงทะเบียน รวมคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
3. ตองมีระยะเวลาฝกอบรมในแตละวัน เกินกวา 3 ชั่วโมงครึ่งขึ้นไป
4. ไมเกิน 3 ชั่วโมงครึ่ง เบิกคาลงทะเบียนไดกึ่งหนึ่ง
29

คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเหตการณ
1. ผูจัดอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก ยานพาหนะใหหรือประสานงานให ใหเบิก
โดยอนุโลมตาม พรฎ.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2. ผูจัดอบรม จัดอาหารให
ผูจัด จัดอาหารทุกมื้อ งดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ผูจัด จัดอาหาร 2 มื้อ ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน
1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางเหมาจาย
ผูจัด จัดอาหาร 1 มื้อ ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน
2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางเหมาจาย
30

15

การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
1. ไมมีการลงทะเบียน

นับตั้งแตเวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู
ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ถึง
เวลาเริ่มการฝกอบรม

2. มีการลงทะเบียน

นับตั้งแตเวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู
ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ถึง
เวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน

3. มีการลงทะเบียนกอน
ลวงหนา ไมมีจัดเลี้ยง
อาหาร

นับเวลาเดินทาง ถึง เวลาเริ่มการ
ฝกอบรม
31

การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (ตอ)
นับตั้งแตสิ้นสุดการ
ฝกอบรม ถึง เวลาเดินทาง
กลับถึงสถานที่อยู ที่พัก
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
นําเวลาจาก 1 หรือ 2 หรือ 3 และ 4
คํานวณรวมกันเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

4. การเดินทางกลับ

32
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คาใชจายการฝกอบรมที่จัดในตางประเทศ
สวนราชการ เปนผูจัด
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดฝกอบรมในประเทศ
เวนแต
1.
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกจายเพิ่ม 1 เทา ของการจัด
ฝกอบรมในประเทศ (บัญชี 2)
2.
คาอาหาร ไมเกิน 2,500 บาท /คน/วัน
3.
คาที่พัก ไมเกิน (บัญชี 5)

33

คาใชจายการฝกอบรมที่จัดในตางประเทศ (ตอ)
คาที่พัก
ขาราชการ
1. ระดับตนและ
ระดับกลาง
2. ระดับสูง

บาท:วัน:คน (บัญชีหมายเลข 5)
ประเภท ก.
ประเภท ข.
ประเภท ค.
พักเดี่ยว พัก พักเดี่ยว พัก พักเดี่ยว พัก
2 คน
2 คน
2 คน
6,000 4,200 4,000 2,800 2,400 1,700
8,000

5,600

5,600

3,900

3,600

2,500

หมายเหตุ ไมเกินอัตราที่กําหนด
34
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คาใชจายการฝกอบรมที่จัดในตางประเทศ (ตอ)
คาลงทะเบียน เบิกจายไดเทาที่จายจริง
ตามที่หนวยงานผูจัดเรียกเก็บ
ผูจัดประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพหานะ ใหเบิก

*อาหาร เบิกจายเทาที่จายจริงไมเกิน 2,500 บาท/คน/วัน
*คาที่พัก ไมเกินอัตรา (บัญชีหมายเลข 5)
*ยานพาหนะ เบิกจายตามหลักเกณฑการจัดฝกอบรม
ภายในประเทศ

35

คาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมบุคคลภายนอก
จัดไดเฉพาะภายในประเทศเทานั้น
คาใชจายในการฝกอบรม ใหเทียบเทาการฝกอบรมระดับตน
เวนแต 1. คาอาหาร
จัดในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ครบทุกมื้อ ไมเกิน 150 บาท/คน/วัน
ไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 75 บาท/คน/วัน
จัดในสถานที่เอกชน
ครบทุกมื้อ ไมเกิน 250 บาท/คน/วัน
ไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 125 บาท/คน/วัน
36
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คาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมบุคคลภายนอก (ตอ)
2. คาที่พัก เบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกิน 300 บาท/คน/วัน
เวนแต มีความจําเปน ไมเหมาะสมที่จะพัก 2 คน/1 หอง
เบิกจายไดไมเกิน 600 บาท/คน/วัน
ประธาน
ขาราชการและลูกจาง
วิทยากร
แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม

ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวน
ราชการผูจัดพิจารณาหากประสงค
จะจัดใหในอัตราสูงกวาที่กําหนด
แตตองไมเกินสิทธิตาม พ.ร.ฎ.
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญ การเทียบเทาขาราชการระดับ 3 ขึ้นไป
ใหผูจัดเบิกจายคาใชจายเทียบเทาการฝกอบรมระดับกลาง
37

คาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมบุคคลภายนอก (ตอ)
กรณี ผูจัด ไมจัดอาหาร ที่พักและยานพาหนะ
เบิกคาใชจายใหแกผูเขาฝกอบรม
1. คาอาหาร
ไมจัดอาหารทั้ง 3 มื้อ ใหเบิกจายไมเกิน 120 บาท/คน/วัน
จัดอาหาร 2 มื้อ ใหเบิกจายไมเกิน 1 ใน 3 ของ 120 บาท
จัดอาหาร 1 มื้อ ใหเบิกจายไมเกิน 2 ใน 3 ของ 120 บาท
2. คายานพาหนะ เบิกจายไดโดยอนุโลมตาม พ.ร.ฎ.คาเดินทางไป
ราชการ เทียบเทาระดับ 1
38
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คาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมบุคคลภายนอก (ตอ)
3. คาที่พัก เบิกจายไดเทาที่จา ยจริง ไมเกิน 300 บาท/คน/วัน
4. การเดินทางไปกลับระหวาง สถานที่อยู-ที่พัก-สถานที่ฝกอบรม
หามเบิกคาพาหนะรับจาง (แท็กซี่)
ขาราชการและลูกจางที่เขารวมอบรมในหลักสูตร ใหถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ การเบิกคาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมและผู
สังเกตการณภายในประเทศ

39

ผูมีสิทธิ์เบิก
ประธาน
วิทยากร
แขกผูมีเกียรติและผูต ิดตาม
ผูเขารับการฝกอบรม

การเบิกจาย
1. คาสมนาคุณวิทยากร เบิกจายเทากับการฝกอบรมระดับตน
2. คาอาหาร คาที่พัก คายานพาหนะสําหรับผูเขารับการฝกอบรมและผูสงั เกตการณ
ทีไมใชขาราชการ/ลูกจาง ขาราชการและลูกจางที่เขารวม
2.1 สวนราชการผูจัดฝกอบรม จัดอาหาร ที่พัก และยานพาหนะ
ใหเบิกเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราแนบทาย
40
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คายานพาหนะ

การเดินทางกอน หลัง ระหวางฝกอบรม/ระหวางดูงาน ปฏิบัติดังนี้
1. ใชยานพาหนะสวนราชการผูจัด/ยืมสวนราชการ/หนวยงานอื่น/เอกชน ใหเบิก
คาน้ํามันเชื้อเพลิงเทาที่จายจริง
2. ใชยานพาหนะประจําทาง ใหเบิกเทากับขาราชการระดับ 1
3. คาเชายานพาหนะ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปนและประหยัด
4. หามเบิกคาพาหนะรับจางไป- กลับ ระหวางที่อยูกับสถานที่ฝกอบรม
2.2 สวนราชการผูจัด ไมจัดอาหาร ที่พักและยานพาหนะ ใหเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปฝกอบรม
อาหาร
ไมจัดอาหารทั้ง 3 มื้อ ใหเบิกคาอาหาร ไมเกิน 100 บาท/คน/วัน
ไมครบทุกมื้อ ใหเบิกคาอาหาร 2ใน 3 ของ 100 บาท
41

การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
สําหรับการอบรมใหบุคคลภายนอก

1. สวนราชการเปน ผูจัดเอง

2. จางสวนราชการอื่น/เอกชนจัดฝกอบรม
(ใหดําเนินการตามระเบียบพัสดุ)
คาใชจายในการฝกอบรม
1. เบิกคาใชจายในการฝกอบรม โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและอัตรา
ของระเบียบ ก.ค. วาดวยการฝกอบรมของสวน ราชการ
(กค 0502/ว 49 ลว 23 มี.ค 35)
2. คาตอบแทนหนวยงานผูร ับจางจัดและคาตอบแทนผูจัดทําโครงการ
ฝกอบรมแตละรายการ ใหเบิกจาย 10% ของคาใชจายตามขอ 1
3. ใชใบเสร็จรับเงินของหนวยงานผูร ับจัด เปนหลักฐานการจาย
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การใชบริการบริษัททัวร
จัดบริการเดินทางไปราชการในตางประเทศตามหลักสูตรฝกอบรมในประเทศ
โดยใหบริการ
จัดอาหาร
ที่พัก
ยานพาหนะ

ไมเกินอัตราที่ ก.ค กําหนด

คาเครื่องบิน

= บ.การบินไทย จํากัด (มหาชน)
= สายการบินอื่น หากอัตราคาโดยสารต่าํ กวาไมนอยกวา
30% และใหแนบใบแจงราคาของ บ.การบินไทยฯ
ประกอบ
คาพาหนะเดินทางภายในของตางประเทศ = ใหเบิกเทาที่จายจริง
คาธรรมเนียมสนามบิน คาวีซา = ใหเบิกเทาที่จายจริง
43

การเบิกคาใชจา ย
ใชใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร
ใบเสร็จรับเงินรายบุคคล
ใบเสร็จรับเงินรวม = แสดงรายการและจํานวนเงิน
คาอาหาร คาที่พัก คาพาหนะ และใหเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการรับรองสําเนา
กากตั๋วโดยสารเครื่องบิน+ สําเนาใบเสร็จรับเงินของสาย
การบิน

44
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การเบิกจายเงินและการรายงาน
สวนราชการผูจัด ออกคาใชจายเกี่ยวกับ อาหาร ที่พัก ยานพาหนะ
ใหใชใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของทางราชการ โดยแนบบัญชี
ลายมือชื่อจํานวนบุคคล เปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย
ประธาน
ยกเวน วิทยากร
แขกผูมีเกียรติและผูติดตาม
2. สวนราชการผูจัดประสานให อาหาร ที่พัก และยานพาหนะ

1.

ใหคํานวณคาใชจายเฉลี่ยตอคน (คาอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ)
แจงผูเขาอบรมทราบ
45

การเบิกจายเงินและการรายงาน (ตอ)
หลักฐานประกอบการเบิกจาย
ใบเสร็จรับเงินรายบุคคล
ใบเสร็จรับเงินยอดรวม – ผูจัดตองมีใบแจงรายการคาใชจาย +
ใบเสร็จรับเงิน
หลักสูตร/โครงการฝกอบรม

การเบิกคาใชจา ยในการเดินทางไปฝกอบรม โดยอนุโลม พ.ร.ฎ คา
เดินทางไปราชการ
4. การเบิกคาใชจา ยในแกบุคคลภายนอก ใชใบสําคัญรับเงิน +
หลักสูตร/โครงการฝกอบรม
5. ผูจัด ประเมินผลการฝกอบรม และรายงานหัวหนาสวนราชการ
ภายใน 60 วัน นับแตสิ้นสุดฝกอบรม
6. ผูเขาฝกอบรม/ผูสังเกตการณ รายงานผลตอหัวหนาสวนราชการตน
สังกัดภายใน 60 วัน นับแตเดินทางกลับ
3.
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ระเบียบที่เกี่ยวของ
กค 0409.6/ว.122 ลว 27 ธ.ค 45 วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
สวนราชการ พ.ศ.2545
กค 0505.4/ว.46 ลว 29 มี.ค 45 การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
กค 0409.7/ว.51 ลว 18 มี.ค 48 การเบิกคาลงทะเบียน
กค 0409.7/ว.56 ลว 22 มี.ค 48 การเทียบตําแหนง
กค 0502/ว 49 ลว 23 มี.ค 35 คาใชจายในการฝกอบรมของสวน
ราชการสําหรับบุคคลภายนอก
กค 0505.4/ว 46 ลว 29 มี.ค 45 การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
กค 0505.4/ว 123 ลว 18 มิ.ย 45 การเบิกคาใชจายในการจางจัด
ฝกอบรมใหกับบุคคลภายนอกของสวนราชการ
47
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