
การเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

   1 



 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

  ภาคของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  ภาคของส่วนราชการผู้จดั 
อบรมข้าราชการและลูกจ้าง 
  อบรมบุคคลภายนอก 

  ค่าลงทะเบียน 
  ค่าใช้จ่ายเดนิทาง 
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อบรม ประชุม สัมมนา 
บรรยายพเิศษ ฝึกศึกษา ดูงาน 
มีโครงการ/หลกัสูตรก าหนดไว้ 
เพือ่พฒันาบุคคล 
ไม่ใช่หลกัสูตรการเรียนการสอน 

นิยาม การฝึกอบรม 
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ขั้นตอนการใช้สิทธิ        ระดบัการฝึกอบรม 
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 ระดบัต้น  ผู้เข้าอบรมเป็นระดบั 1-2  

 

  ระดบัสูง  ผู้เข้าอบรมเป็นระดบั 9 

 ระดบัต้น  ผู้เข้าอบรมเป็นระดบั 1-2 

ระดบักลาง  ผู้เข้าอบรมเป็นระดบั 3-8 



        บุคคลผู้มสิีทธิ 
1. ประธานในพธีิเปิด – ปิด และผู้ตดิตาม.  
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2. ข้าราชการและลูกจ้างผู้จดัอบรม 
3. วทิยากร  

5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
4. แขกผู้มเีกยีรติและผู้ติดตาม 

6. ผู้สังเกตการณ์  

 

  
   

 
          

 
  



ลูกจ้าง 
 จา้งจากเงินงบประมาณ 
  ยกเว้น ชาวต่างประเทศท่ีมีสญัญาจา้ง 
 เทียบต าแหน่ง 

หมวดลูกจ้าง   เทียบเท่าระดบั 
 แรงงาน / กึง่ฝีมือ 

  ฝีมือ / ฝีมือพเิศษระดับต้น 

  ฝีมือพเิศษระดบักลาง สูง และเฉพาะ 

 1 
 2 
 3 
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   บุคคลภายนอก 
 หลกั 

 

หัวหน้าส่วนราชการพจิารณาเทียบได้กรณ ี:- 
เห็นควรเทียบระดบั 1 
เทยีบตามระดบัสุดท้ายก่อนออก 
ขอเทยีบกบั กค. ไว้แล้ว 
วทิยากร 

   

   

   

   

  
      

ระดบัต้น                 =           ระดบั 8 
ระดบักลาง              =           ระดบั 8 
ระดบัสูง                  =           ระดบั 10 
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       1. ค่าใช้และตกแต่งสถานที่ 
       2. ค่าใช้จ่ายพธีิเปิด-ปิด 
       3. ค่าวสัดุ เคร่ืองเขยีน อุปกรณ์ 
           4. ค่าพมิพ์ เขียน ประกาศนียบัตร 
       5. ค่าถ่ายเอกสาร พมิพ์เอกสาร 
       6. ค่าใช้จ่ายติดต่อส่ือสาร 
       7. ค่าเช่าอุปกรณ์ 

   ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการผู้จดั 
                (ในประเทศ) 
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          8.  ค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเป็น 
           9.  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
           10. ค่ากระเป๋าเอกสาร 
               11. ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองดืม่ 
           12. ค่าสมนาคุณวทิยากร 
           13. ค่าอาหาร 
           14. ค่าเช่าทีพ่กั 
           15. ค่ายานพาหนะ 
 

   ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการผู้จดั 
                          (ต่อ) 
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วทิยากร 

 

 นิยาม  
 ผู้บรรยาย ผู้อภปิราย 

ท าหน้าทีใ่ห้ความรู้ 

รวมผู้ด าเนินการสัมมนา 
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        หลกัเกณฑ์การจ่าย  
   บรรยาย  ไม่เกนิ  1  คน 
            อภิปราย  ไม่เกนิ  5  คน 
   แบ่งกลุ่ม 
    ฝึกปฏิบัต ิ
    อภปิราย                ไม่เกนิกลุ่มละ  2  คน 
    ท ากจิกรรม 
   วทิยากรเกนิที่ก าหนดให้เฉลีย่จ่าย   

          ค่าสมนาคุณวทิยากร 
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อตัราค่าสมนาคุณ 
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1. วทิยากรที่เป็น  : 

 

 ข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้าง ส่วนราชการ 

 

 

 องค์กรอสิระ องค์การมหาชน รัฐวสิาหกจิ 
   หน่วยงานอืน่ของรัฐ 

 ระดบัต้น / กลาง ช.ม.ละ 600 บาท 
 ระดบัสูง              ช.ม.ละ 800 บาท 

2. วทิยากรนอกเหนือ ข้อ 1 จ่ายเพิม่ 1 เท่า 
3. ระดบักลาง / สูง จ่ายอตัราสูงกว่าทีก่ าหนด 
    ขออนุมตัปิลดักระทรวง 



ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 
บาท : คร่ึงวนั : คน 

สถานที่ราชการ/รัฐวสิาหกจิ     สถานที่เอกชน 
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อาหารว่าง + เคร่ืองดืม่     25   อาหารว่าง + เคร่ืองดืม่    50   

    เคร่ืองดืม่                         10   เคร่ืองดืม่                        20  

 
   

       
                                  

    
                 

  
      
 

 
 

 



   

ค่าอาหาร 
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 หลกัเกณฑ์การจ่าย 

 
2. บุคคลตามข้อ 11  เดินทางไป-กลบัในแต่ละวนั 
ห้ามจัดอาหารให้ก่อนเวลาเร่ิมและหลงัส้ินสุด     
การอบรมในแต่ละวนั 

3. บุคคลตามข้อ11 ส่วนใหญ่จ าต้องพกัแรมในระหว่าง
อบรม ให้จดัอาหารแก่ผู้ทีจ่ าต้องพกัแรมได้ 

4. จัดอาหารให้วทิยากร 

1. ให้จัดในช่วงระหว่างอบรม 



              อตัราค่าอาหาร 
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สถานที่ราชการ/รัฐวสิาหกจิ สถานที่เอกชน 

ครบมือ้ ไม่ครบมือ้ ครบมือ้ ไม่ครบมือ้ 

ต้น 

กลาง 

สูง 

300 

500 

700 

200 

300 

400 

 

500 

800 

1,000 
 

250 

400 

500 

   บาท : วนั : คน 

 ระดบั 



ค่าเช่าท่ีพกั 
 

 
  
 

   
  

 
 
 
 
  
   

   
   
     
 

   
      

ที่พกัเอกชน 

  1. จัดให้พกั  2  คน  ต่อ 1 ห้อง 
ผู้เข้าอบรมระดบัต้น / กลาง 
ข้าราชการ / ลูกจ้างผู้จัด 8 ลงมา 

  2. จัดให้พกัตามความเหมาะสม 

ผู้สังเกตการณ์ / วทิยากร 
แขกผู้มเีกยีรต ิ/ ผู้ตดิตาม 
ผู้เข้าอบรมระดบัสูง / ประธาน 
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อตัราค่าเช่าที่พกัเอกชน 
     บาท : วนั : คน 
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          ต้น                      600                   450 

 ระดบั  พกัคู่  พกัคนเดยีว 

          กลาง                     800                   550  
            สูง                    1,600                 1,100 

         หลกัสูตรเกนิ 3 เดอืน เบิกไม่เกนิ 3 ใน 4 



 ที่พกัของส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ 

  

                 ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้จดั 

        จัดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 

 

อตัราการเบิกจ่าย 
  ตามที่ส่วนราชการ / รัฐวสิาหกจิ เรียกเกบ็ 

   
          

  
                             

          
   19 



ค่ายานพาหนะ 
1.      ยานพาหนะของส่วนราชการผูจ้ดั 
         ยมืจากส่วนราชการอ่ืน / เอกชน 

         เบิกค่าน า้มันเท่าที่จ่ายจริง 
2. เช่าเหมายานพาหนะจากเอกชน 

ระดบัตน้         ใชสิ้ทธิเทียบระดบั       2 
ระดบักลาง       ใชสิ้ทธิเทียบระดบั      6 
ระดบัสูง          ใชสิ้ทธิเทียบระดบั     10 

   
ยกเวน้  เคร่ืองบินใช้ช้ันธุรกิจ 

        เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
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   ค่าใช้จ่ายเดนิทาง 

  ค่าพาหนะ 
  ห้ามเบิกพาหนะรับจ้างไป-กลบั ระหว่างทีอ่ยู่ 

ที่พกั ที่ท างาน กบัสถานที่จัดอบรม ในแต่ละวนั 
  ค่าเช่าที่พกั 
  ค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง 
  ค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเป็นเน่ืองในการเดินทาง 
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ของผู้เข้าอบรม 



 ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทางของผู้เข้าอบรม 

  ผู้จัดอบรมจัดอาหารให้ 

  ผู้จัดอบรมไม่จัดอาหาร  ใหเ้บิกโดยอนุโลม พรฎ.  
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

 ใหค้  านวณเบ้ียเล้ียง นบัเวลาจากท่ีอยู ่ท่ีพกั ท่ีท างาน 
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 ถึงเวลาส้ินสุดลงทะเบียน/พิธีเปิด รวมกบั เวลาส้ินสุดอบรม 
 จนกลบัถึงท่ีอยูท่ี่ พกั ท่ีท างาน 

      ในระหวา่งวนั 
  - จดัให ้   1    ม้ือ      เบิก    2/3    ต่อวนั 
  - จดัให ้   2    ม้ือ      เบิก    1/3    ต่อวนั 
  - จดัให ้   3    ม้ือ      ใหง้ดเบิก 
  - เบ้ียเล้ียงม้ือแรกและม้ือสุดทา้ย งดเบิก 



 
ตัวอย่างค านวณเบีย้เลีย้ง 

 อบรม 2-4 พ.ค. 49 ลงทะเบียน 2 พ.ค. 49 (8.00-9.00 น.) เปิด 9.00 น.  

ปิด 4 พ.ค. 49 (16.00 น.) เลีย้งอาหารกลางวนัระหว่างอบรม ออกจากบ้าน 

1 พ.ค. 49 (19.00 น.) กลบัถึงบ้าน 5 พ.ค. 49 (6.00 น.) 
วธีิค านวณ 

 
 

1. บ้าน              พธีิเปิด  14  ชม.        
2. พธีิปิด           บ้าน      14  ชม.      
3. วนัที ่2           เบิก    1/3       =        60      บาท         
4. วนัที ่3           เบิก    2/3       =       120     บาท  
5. วนัที ่4           เบิก    1/3       =         60     บาท 
 รวมทั้งส้ิน  180+60+120+60  =   420     บาท 
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 +  =  28  ชม.  =  180  บาท  



    ค่าลงทะเบียน 

   ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคก์าร
มหาชน รัฐวสิาหกิจ ตั้งตาม พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ 

 หน่วยงานอ่ืน 

    เบิกได้เท่าทีจ่่ายจริง 
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ผู้จดัตดิต่อประสานให้ 
1.       ค านวณค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน 

- รายการอาหาร / ท่ีพัก / ยานพาหนะ 

2.       แจ้งผู้ส่ง เพือ่เบิกค่าใช้จ่าย 
3.       หลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย 

- ใบเสร็จรับเงินรายบุคคล หรือ 
- ใบเสร็จรับเงินรวม + ใบแจ้งรายการ 
- หลกัสูตร / โครงการ 

25 



ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการผู้จัด 
กรณอีบรมบุคคลภายนอก 

หลกัเกณฑ์ 1. เป็นการจัดและดูงานในประเทศ 

2. เบิกค่าใช้จ่ายเทยีบระดับต้น 

ข้อยกเว้น  ค่าอาหาร / ทีพ่กั 

       เบิกตามที ่กค. ก าหนด 

 ส่วนใหญ่เทยีบเท่าระดบั 3 

       เบิกค่าใช้จ่ายเทยีบระดับกลาง 
26 
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ค่าอาหาร 

ค่าที่พกั 

สถานที่ราชการ        ครบมือ้       150    บาท/วนั/คน 
รัฐวสิาหกจิ               ไม่ครบมือ้    75    บาท/วนั/คน  
                              ครบมือ้        250   บาท/วนั/คน สถานที่เอกชน  ไม่ครบมือ้   125    บาท/วนั/คน  

                                   พกั 2 คนต่อห้อง  300  บาท/วนั/คน 
                              พกัคนเดยีว          600  บาท/วนั/คน 

 

 



ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรม 
กรณเีป็นบุคคลภายนอก 

ผู้จดัไม่จดัอาหาร / ทีพ่กั / พาหนะให้ 

 ไม่จัด 3 มือ้ เบิก 120 บาท / วนั / คน 
        1. ค่าอาหาร 

 จัดให้ 1 มือ้ เบิก 2/3 ของ 120 บาท 
 จัดให้ 2 มือ้ เบิก 1/3 ของ 120 บาท 
 จัดให้ 3 มือ้ งดเบิก 

2. ค่าทีพ่กั  ไม่เกนิ 300 บาท / คน / วนั 
3. ค่าพาหนะ เบิกเท่าระดบั 1 
4. ใช้ใบส าคญัรับเงนิเป็นหลกัฐานการจ่าย 
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ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการผู้จดั 
(ในต่างประเทศ) 

1.   เบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 15 
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ยกเว้น 
อาหารว่าง/เคร่ืองดืม่ 
เบิกเพิม่จากบัญชี 2 อกีหน่ึงเท่า 

2.   กรณผู้ีจดัออกให้ /ประสานให้ 
- ค่าอาหาร 
  ไม่เกนิ 2,500 บาท / คน / วนั 
- ทีพ่กั ไม่เกนิบัญชี 5 



ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรม 
ในต่างประเทศ 

1.  ค่าลงทะเบียน 

2.  ค่าใช้จ่ายเดนิทาง 
     เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง    

     ค่าพาหนะ 
     ค่าเช่าท่ีพกั 
     ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง - จดัอาหารให ้1 ม้ือ เบิก 2/3 ต่อวนั 

- จดัอาหารให ้2 ม้ือ เบิก 1/3 ต่อวนั 
- จดัอาหารให ้3 ม้ือ งดเบิก 
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