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บทที่  3   
กฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
  ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน  ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ  ทั้งในวิธีการปฏิบัติงาน  และ
กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง  โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา  ปฏิบัติ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  ตรวจสอบ  และรายงานผลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ  ดังนี้  
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 
1. กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

             (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 8  พ.ศ.  2553) 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  

             และฉบบัท่ี  2  พ.ศ.  2554   
  3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทาง  

              ราชการ  พ.ศ.  2524 

  

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว  ได้แก่ 
 1.  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  

 2.  ค่าเช่าที่พัก  

 3.  ค่าพาหนะ  รวมถึง  ค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง  

                 บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอ่ืน ๆ  ท านองเดยีวกัน 

 4.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  

 

3.  ผู้มีสิทธิในการเบิก  ได้แก่ 
 1.  ข้ารากชาร  8  ประเภท  

 2.  ข้าราชการประเภทอื่น  

 3.  ลูกจ้าง  

 4.  บุคคลภายนอก  
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4.  การเทียบต าแหน่ง 
               การเทียบต าแหน่ง 

ตามหนังสือ ที่  กค. 0406.6/ว.104  ลว.  22  กันยายน  2551  ได้แก่  ข้าราชการการเมือง  พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  ส่วนท้องถิ่น  คณะสื่อมวลชน  ลูกจ้างทุกประเภท  พนักงานราชการ 
 

ต าแหน่ง เทียบเท่าข้าราชการต าแหน่ง/ระดับ 
ก านัน อ านวยการ  ระดับต้น 
ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วไป  ระดับอาวุโส 
แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน 

ทั่วไป  ระดับช านาญงาน 

พนักงานราชการ (แบ่งตามกลุ่มงานและระยะเวลาราชการ) 
ลูกจ้างทุกประเภท ทั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน 
 
การเทียบต าแหน่ง 
ตามหนังสือ ที่  กค. 0406.6/ว.105  ลว.  22  กันยายน  2551  ได้แก่  ข้าราชการท้องถิ่น  ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองของท้องถิ่น 
 

ต าแหน่ง เทียบเท่าข้าราชการต าแหน่ง/ระดับ 
ระดับ 1-2 ทั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน 
ระดับ 3-5 ทั่วไป  ระดับช านาญงาน 
ระดับ 6-7 วิชาการ  ระดับช านาญการ 
ระดับ 8 อ านวยการ  ระดับต้น 
ระดับ 9 อ านวยการ  ระดับสูง 
ระดับ 10 บริหาร  ระดับสูง 
 

 

5. การนับเวลา 
 ตั้งแต่ออกจากที่อยู่หรือที่ท างานปกติ  จนกลับถึงที่อยู่หรือที่ท างานปกติ  

 1. กรณีพักแรม  ให้นับเวลา  24  ชั่วโมงเป็น  1  วัน  เศษท่ีเกิน  12  ชั่วโมง  นับเป็น  1  วัน  

 2. กรณีไม่พักแรม  ให้นับเวลาเกิน  12  ชั่วโมงเป็น  1  วัน เกิน  6  ชั่วโมง  นับเป็นครึ่งวัน  

 3. กรณีลากิจ/ลาพักผ่อน  ก่อนปฏิบัติราชการ  ให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ  

 4.  กรณีลากิจ/พักผ่อน  หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติราชการ ให้นับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ 
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ประเภทต าแหน่ง 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

(บาท) 
ค่าเช่าที่พัก (บาท)  

เลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริงแบบท่ี  1  

    จ่ายจริง เหมาจ่าย 

    

พักคน
เดียว พักคู่   

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน,ช านาญงาน,อาวุโส 240 1,500 850 800 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 240 1,500 850 800 

ประเภทอ านวยการ ระดับต้น (ระดับ 8 ลงมา) 240 1,500 850 800 

-  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

-  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง จ่ายจริงไม่เกินอัตราห้องพักคู่ 
 
 

ประเภทต าแหน่ง 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

(บาท) 
ค่าเช่าที่พัก (บาท)  

เลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริงแบบท่ี  2 

    จ่ายจริง เหมาจ่าย 

ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 270 2,200 1,200 1,200 

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 270 2,200 1,200 1,200 

ประเภทอ านวยการ  ระดับสูง 270 2,200 1,200 1,200 

ประเภทบริหาร ระดับต้น  ระดับสูง (ระดับ 9 ขึ้นไป) 270 2,200 1,200 1,200 

-  จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
 
 

ประเภทต าแหน่ง 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

(บาท) 
ค่าเช่าที่พัก (บาท)  

เลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริงแบบท่ี  3 

    จ่ายจริง เหมาจ่าย 

ประเภทวิชาการ ระดับ ทรงคุณวุฒิ 270 2,500 1,400 1,200 

ประเภทบริหาร ระดับสูง (ระดับ 10 ขึ้นไป) 270 2,500 1,400 1,200 

-  จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 

-  กรณีเดินทางเป็นหัวหน้าคณะและจ าเป็นต้องมีที่พักเพื่อประสานงาน  ให้เบิกได้อีก 1 ห้อง (อัตราห้องคน
เดียว/ห้องชุดไม่เกิน 2 เท่าของอัตราห้องคนเดียว) 

 
 
 



Faculty of Architecture KhonKaen University 
คู่มือ การเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 

4 

 

6.  อัตราค่าเช่าที่พักเบิกได้  2 ลักษณะ  ดังนี้ 
1.  ลักษณะเหมาจ่าย 
2.  ลักษณะจ่ายจริง 
 

7.  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 
   บริหารระดับต้นขึ้นไป  อ านวยการระดับต้นข้ึนไป  วิชาการระดับช านาญการข้ึนไป 
ทั่วไประดับช านาญงาน  หรือ  ระดับ  6  ขึ้นไป 

1.  ไป-กลับระหว่างที่พัก  หรือท่ีท างานหรือสถานี/สถานที่จัดยานพาหนะ 
2.  ไป-กลับระหว่างที่พัก  กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน  
    (ยกเว้นสอบคัดเลือก/รับการคัดเลือก) 
3.  ไปราชการในเขตกรุงเทพฯ 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ  

1.  กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง  

                ประเทศ พ.ศ. 2549 

 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง  

                ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 3. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

2.  ความหมายของการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมหมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ข้อ 8) 

   การอภิปราย  หมายถึง  การที่วิทยากรตั้งแต่  3 – 5  คนข้ึนไป  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือช านาญการด้านใด
ด้านหนึ่งมาร่วมแสดงความคิดเห็น  อาจเป็นการให้ความรู้  ความเข้าใจในเรื่องเดียวกันหรือเสนอแนะแนวทางออกของ
ปัญหา  โดยผู้อภิปรายแต่ละคนจะเตรียมค้นหาความรู้    ข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องตามท่ีได้  
ตกลงกันไว้  โดยมีผู้ด าเนินการอภิปรายเป็นผู้เชิญให้ผู้อภิปรายแสดงความรู้  ความคิด  และให้ข้อเสนอแนะ 
และท าหน้าที่เชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องประสานกันตลอดเวลาของการอภิปราย  
 
3.  ประเภทของการฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้ 
 1. การฝึกอบรมประเภท ก หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่ง
เป็นข้าราชการต าแหน่ง  

     1.1 ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ   
                 1.2 ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ   
     1.3 ประเภทอ านวยการระดับสูง  
    1.4 ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
 2. การฝึกอบรมประเภท ข หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่ง
เป็นข้าราชการต าแหน่ง  

     2.1 ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส  
     2.2 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ  
     2.3 ประเภทอ านวยการระดับต้น  หรือเทียบเท่า 
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 3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ  
ซึ่งการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก  จัดได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น 

 

4.  การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ได้แก่ 
     1. ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในดุลพินิจ  ได้แก่ 
 - ค่าใช้จ่ายที่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายได้โดยให้ค านึงถึงความ  

               จ าเป็น เหมาะสม และประหยดั เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ท่ีไม่มีอัตราก าหนด ไดแ้ก่  
   1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

           2. ค่าใช้ และตกแต่งสถานที่  

           3. ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  แฟ้ม  

           4. ค่าเสื้อ  กระเป๋า  เป้  

           5. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  

           6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดอบรม ค่าพาหนะรับจ้างไป-กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก   

                          หรอืทีป่ฏิบัติงานไปยงัสถานทีอ่บรมของประธานฯ เจา้หน้าที ่วิทยากร ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม  
                          และผูส้ังเกตการณ์ 
 - ในการจัดท าโครงการควรระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนว่า มีรายการอะไรบ้าง พร้อม  

               ระบจุ านวนเงินไว้ในโครงการเพ่ือขออนมัุติค่าใช้จา่ย   

 2. ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ได้แก่  

             1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  

          2. ค่าอาหาร  

          3. ค่าเช่าที่พัก  

          4. ค่าพาหนะ  
             3.  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร มีดังนี้ 
             1. ลักษณะเป็นการบรรยาย จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน 
          2. ลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน 
          3. ลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ/อภิปราย/สัมมนา/ท ากิจกรรม  

                         จ่ายไดไ้ม่เกินกลุม่ละ 2 คน   
 

             4.  อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร      
 การฝึกอบรมประเภท ก การฝึกอบรมประเภท ข  

และบุคคลภายนอก 

วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกินชั่วโมงละ  800  บาท ไม่เกินชั่วโมงละ  600  บาท 

วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ  1,200 บาท 
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            5.  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

          1.  กรณีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ สามารถจ่ายค่าวิทยากร  

                          สูงกว่าอัตราท่ีก าหนดได ้  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหนา้สว่นราชการผู้จดัการอบรม 
          2.  กรณีวิทยากรสังกัดส่วนราชการเดียวกับผู้จัดอบรม  อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่    

                          จะสามารถจ่ายได ้ ตามความจ าเป็น  และเหมาะสม  ทัง้นีไ้ม่เกินอัตราท่ีก าหนด 

            6.  การนับเวลาเพื่อจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
           1.  นับเวลาตามตารางการฝึกอบรม 

             2.  ไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (กรณีท่ีบรรยายต่อเนื่อง) 
             3.  แต่ละชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่า  50  นาที 
             4.  ถ้าชั่วโมงการอบรมไม่ถึง 50 นาท ี แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาทีให้เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่ง  
                 หนึ่ง 

            7.  อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมภายในประเทศ (บาท:วัน:คน)  
 

  การฝึกอบรมประเภท ก การฝึกอบรมประเภท ข 
และบุคคลภายนอก 

ในสถานที่ราชการ 

จัดครบทุกม้ือ 

จัดไม่ครบทุกมื้อ 

 

ไม่เกิน  700  บาท 
ไม่เกิน  500  บาท 

 

ไม่เกิน  500  บาท 
ไม่เกิน  300  บาท 

ในสถานที่ของเอกชน 

จัดครบทุกม้ือ 

จัดไม่ครบทุกมื้อ 

 

ไม่เกิน  1,000  บาท 
ไม่เกิน   700  บาท 

 

ไม่เกิน  800  บาท 
ไม่เกิน  600  บาท 

  
 

             8.  อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ (บาท:วัน:คน) 
  

  การฝึกอบรมประเภท ก การฝึกอบรมประเภท ข  

และบุคคลภายนอก 

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ไม่เกิน  2,000  บาท ไม่เกิน 1,200  บาท 

ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกิน  1,100  บาท ไม่เกิน   750  บาท 
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           9. ค่าพาหนะ 

      1. กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม/ยืมจากส่วนราชการอ่ืนให้เบิกค่าน้ ามัน  

                     เชือ้เพลิงไดเ้ท่าทีจ่่ายจรงิ 
      2. กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ า  

                     เป็นและประหยดั ดังนี้ 
              2.1 การฝึกอบรมประเภท ก ตามสิทธิประเภทบริหารระดับสูง 
              2.2 การฝึกอบรมประเภท ข ตามสิทธิประเภทอ านวยการระดับต้น 
              2.3 การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ตามสิทธิประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
     3. กรณีส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน   

                     ให้สว่นราชการผู้จดัการฝกึอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยทัง้หมดหรือส่วนท่ีขาดให้แก่บุคคลตามข้อ 11 

                     (ประธานฯ เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สังเกตการณ์) แต่ถ้าบุคคลตามข้อ 11  
                     (4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ (5) ผู้สังเกตการณ์ เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตาม  
                     พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ข้อ 20) 
     4. กรณีส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม  จัดอาหารบางมื้อ  ให้หักค่าเบี้ยเลี้ยงที่ค านวณได้ในอัตรามื้อ 

                   ละ  1  ใน  3  ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน 

 
          10.  ค่ายานพาหนะ  ใช้หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย  ดังนี้ 

       1. กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัด  หรือยืมจากส่วนราชการอ่ืน  ให้เบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
           ตามจ่ายจรงิ 
      2.  กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ  ให้จัดยานพาหนะโดยอนุโลมตามสิทธิของ  
          ข้าราชการ  ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ยในการเดนิทางโดยให้เบกิเท่าทีจ่่ายจรงิตามความจ าเป็น 
          และประหยดั 

           11. ประเภทยานพาหนะ  ใช้หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
         1.  การฝึกอบรมประเภท  ก  จัดยานพาหนะตามสิทธิต าแหน่งประเภทบริหาร   ระดับสูง  เว้นแต่   
                      เครือ่งบินให้ใช้ชัน้ธุรกิจ  แตถ้่าเดินทางไม่ไดใ้ห้เดนิทางโดยชัน้หนึ่ง 
        2.  การฝึกอบรมประเภท  ข   จัดยานพาหนะตามสิทธิต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช านาญงาน 
        3.  การฝึกอบรมบุคคลภายนอก  จัดยานพาหนะตามสิทธิต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน 
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5.  การค านวณเบี้ยเลี้ยง  กรณีการฝึกอบรมมีการจัดอาหาร   ใช้หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย   ดังนี้ 
        1. ให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่ออกจากที่อยู่หรือที่ท างาน  จนกลับถึงที่อยู่หรือที่ท างาน  โดยนับเวลา  24  ชั่วโมง    
           คิดเป็น  1  วัน  หรือเกินกว่า  12  ชั่วโมง  คิดเป็น  1  วัน 

        2.  ให้หักเบี้ยเลี้ยงที่ค านวณได้ในอัตรามื้อละ  1  ใน  3  ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน  
 
 
6.  กรณีจัดอบรมบุคคลภายนอก  และผู้จัดไม่จัดอาหาร/ที่พัก/ยานพาหนะ  
 กรณีการจัดอบรมบุคคลภายนอกและผู้จัดไม่จัดอาหาร/ที่พัก/ยานพาหนะ  ให้จ่ายเงินให้กับผู้เข้าอบรม  ดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ไม่จัดอาหารทั้ง  3  มื้อ  จ่ายได้ไม่เกิน  120  บาท/คน/วัน 
จัดอาหารให้      2  มื้อ  จ่ายได้ไม่เกิน   40  บาท/คน/วัน 
จัดอาหารให้      1  มื้อ  จ่ายได้ไม่เกิน  80  บาท/คน/วัน 

2. ค่าเช่าที่พัก  :  เหมาจ่ายได้ไม่เกิน  500  บาท/คน/วัน 
3. ค่ายานพาหนะ  :  จ่ายจริงหรือเหมาจ่าย  แต่ยกเว้นห้ามเบิกค่าเครื่องบิน 
4. ใช้แบบใบส าคัญรับเงินแนบท้ายระเบียบฯ 

7.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม  
1. กรณีหน่วยงานผู้จัดออกค่าอาหาร  ที่พัก  ยานพาหนะให้ทั้งหมด 
2. ค่าลงทะเบียน  รวมค่าอาหาร  ที่พัก  ยานพาหนะให้ทั้งหมด 
3. ผู้เข้าอบรม/ผู้สังเกตการณ์  งดเบิกค่าใช้จ่าย 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ 

การจัดประชุมของทางราชการ  พ.ศ.  2524 
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