


บคุลากรของรฐั       หมายความว่า  

ขา้ราชการทกุประเภท พนกังาน

ลกูจา้งของสว่นราชการ รฐัวิสาหกิจ

หรอืหน่วยงานอ่ืนของรฐั



เจา้หนา้ท่ี หมายความว่าบคุลากรของรฐัท่ี

ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติังานตามระเบียบ

ฝึกอบรม (ผ ูจ้ดั) และหมายถึงบคุคลอ่ืนท่ีไดร้บั

แต่งตัง้ใหป้ฏิบติังานรวมทัง้ จนท. รปภ. ดว้ย                    



นิยาม  การฝึกอบรม

• อบรม ประชมุ / สมัมนา (วิชาการเชิงปฏิบติัการ)

บรรยายพิเศษ ฝึกศึกษา ฝึกงาน  การดงูาน

• มีโครงการ / หลกัสตูร ซ่ึงมีช่วงเวลาจดัท่ีแน่นอน

• วตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาบคุลากร /เพ่ิมประสิทธิ

ภาพในการปฏิบติังาน

• ไม่มีการรบัปรญิญา / ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ไม่ใช่หลกัสตูรการเรยีนการสอน

ไม่ใช่การประชมุหารอื ประชมุท างาน





การฝึกอบรมประเภท  ก.

การฝึกอบรมบคุคลภายนอก

การฝึกอบรมประเภท  ข.



วิชาการทัว่ไป

ระดบัการฝึกอบรม

ใหพิ้จารณาจากผ ูเ้ขา้อบรมเป็นบคุลากรของรฐัเกินก่ึงหน่ึง 

ของขา้ราชการประเภทใด

อ านวยการ บริหาร

ทกัษะพิเศษ เช่ียวชาญ

ทรงคณุวฒิุ

ระดบัสงู ระดบัตน้

ระดบัสงู



วิชาการทัว่ไป

ระดบัการฝึกอบรม

ใหพิ้จารณาจากผ ูเ้ขา้อบรมเป็นบคุลากรของรฐัเกินก่ึงหน่ึง 

ของขา้ราชการประเภทใด

การฝึกอบรมประเภท ข

อ านวยการ

ปฏิบติังาน

ช านาญงาน

อาวโุส

ปฏิบติัการ

ช านายการ

ช านาญการพิเศษ

ระดบัตน้
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ผ ูจ้ดัฝึกอบรมเดินทางไปจดั และผ ูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม  ตอ้งไดร้บัอนมุติัตามระเบียบส านกั

นายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการอนมุติัเดินทางไป

ราชการและการจดัการประชมุของทางราชการ

พ.ศ.2524

โครง/หลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีสว่นราชการจดัหรือ

จดัรว่มกบัหน่วยงานอ่ืน ตอ้งไดร้บัอนมุติัจาก

หวัหนา้สว่นราชการ           



การเทียบต าแหน่ง ประธาน แขกผ ูมี้เกียรติ  และผ ูติ้ดตาม 

เจา้หนา้ท่ี  วิทยากร ผ ูส้งัเกตการณ ์ ท่ีไม่ไดเ้ป็นบคุลาของรฐั

เพ่ือเบิกค่าใชจ่้ายตามระเบียบฝึกอบรม

1. บคุคลท่ีเคยด ารงต าแหน่งครัง้สดุทา้ยกอ่นออกจากราชการ   

2. บคุคลท่ีเคยขอเทียบต าแหน่งจาก กค.

3. วิทยากรใหพิ้จารณาจากระดบัการฝึกอบรม

ประเภท ก ใหเ้ทียบต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงู

ประเภท ข และการฝึกอบรมบคุคลภายนอกใหเ้ทียบ

วิทยากรต าแหน่งอ านวยการระดบัตน้ (เวน้ถา้เดิมสงูกว่า)  

นอกเหนือจากบุคคลดังกล่าวให้หน.ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะตามหลักการเทียบข้อ 2



การเทียบต าแหน่ง  ผ ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

ท่ีไม่ไดเ้ป็นบคุลากรของรฐั (บคุคลภายนอก)

1. การอบรมประเภท ก  เทียบไดบ้รหิารระดบัสงู

2. การอบรมประเภท ข เทียบไดบ้รหิารระดบัตน้

(อบรมรว่มกบับคุลากรของรฐั)

บคุลากรของรฐัเบิกตามสิทธิตวัเอง
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ค่าใชจ่้ายฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 สว่น

ค่าใชจ่้ายของสว่นราชการ

ผ ูจ้ดั

ค่าจ่ายฝึกอบรมของ

ผ ูเ้ขา้รบัการอบรม
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ปรบัปรงุฉบบัท่ี 3

1. ค่าใชแ้ละตกแต่งสถานท่ี

2. ค่าใชจ้่ายพิธีเปิด-ปิด

3. ค่าวสัด ุเครือ่งเขียนอปุกรณ์

4. ค่าประกาศนียบตัร

5. ค่าถ่ายเอกสาร 

6. ค่าพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพ์

7. ค่าหนงัสือส าหรบัผ ูเ้ขา้อบรม

8. ค่าใชจ้่ายในการติดต่อสื่อสาร 

9. ค่าเช่าอปุกรณ์

10.ค่าอาหาร  อาหารว่าง เครือ่งด่ืม

11. ค่ากระเป๋าหรอืสิ่งท่ีใชบ้รรจเุอกสาร ไมเ่กิน 300.-

12. ค่าของสมนามคณุดงูาน ไมเ่กิน แห่งละ 1,500.-

13. ค่าวิทยากร

14. ค่าท่ีพกั

15. ค่าพาหนะ

นอกเหนือจาก

ท่ีก าหนดใหข้อตกลง

กระทรวงการคลงั
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ค่าอาหารว่าง-เครือ่งด่ืม ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  

ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งด าเนินการตามระเบียบพสัด ุ

(กค.0421.3/ว193 ลว.8 มิย.52)

หลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย        

ใบเสรจ็รบัเงิน

ใบส าคญัรบัเงิน

ใบรบัรองการจ่ายเงิน

(ใบรบัรองแทนใบเสรจ็)



ประธานในพิธีเปิดปิดการฝึกอบรม 

แขกผ ูมี้เกียรติ  และผ ูติ้ดตาม 

เจา้หนา้ท่ี

วิทยากร 

ผ ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ผ ูส้งัเกตการณ ์

บคุคลผ ูมี้สิทธิ (ตามขอ้ 10)

1

2

3

4

5

ค่าใชจ่้ายทัง้หมดผ ูจ้ดัเป็น

ผ ูจ่้าย เวน้แต่ผ ูจ้ดัรอ้งขอ และ

ตน้สงักดัยินยอม



บรรยาย         ไม่เกิน  1 คน

อภิปราย/สมัมนาเป็นคณะ        ไมเ่กิน 5 คน

แบ่งกล ุม่ - ฝึกปฏิบติั

- อภิปราย

- ท ากิจกรรม

ไม่เกินกล ุม่ละ 2 คน

หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าวิทยากร

หากวิทยากรเกินกว่าท่ีก าหนดใหเ้ฉลี่ยจ่าย



การนบัเวลาบรรยาย

นบัตามเวลาท่ีก าหนดในตารางการฝึกอบรม

ไม่ตอ้งหกัเวลาท่ีพกัรบัประทานอาหารว่าง

แต่ละชัว่โมงการฝึกอบรมตอ้งไมน่อ้ยกว่า 50 นาที

ชัว่โมงการฝึกอบรมไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่นอ้ยกว่า

25 นาที ใหเ้บิกค่าสมนาคณุวิทยากรไดก้ึ่งหน่ึง



อตัราค่าสมนาคณุวิทยากร

ประเภทวิทยากร

อตัรา (บาท:ชัว่โมง)

การฝึกอบรมประเภท  ก การฝึกอบรมประเภท ข 

และบคุคลภายนอก

วิทยากรเป็น

บคุลากรของรฐั

และวิทยากรใน

สงักดัเดียวกบัผ ูจ้ดั

ไม่เกิน  800 ไม่เกิน  600

วิทยากรท่ีไมใ่ช่

บคุลากรของรฐั
ไม่เกิน  1,600 ไม่เกิน  1,200

(ปรบัปรงุฉบบัท่ี 3)



หากมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายสงูกว่าก าหนดเน่ืองจากวิทยากร

มีความร ู ้ความสามารถและประสบการณเ์ป็นพิเศษใหอ้ย ูใ่น

ดลุพินิจ หน.สว่นราชการ

วิทยากรท่ีเป็นบคุลากรของรฐัไม่ว่าจะสงักดัสว่นราชการเดียวกบัผ ู้

จดัหรอืไม่ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนวิทยากรไดไ้ม่เกินอตัราท่ีกระทรวง 

การคลงัก าหนด

ใชแ้บบใบส าคญัรบัเงินส าหรบัวิทยากรเป็น 

หลกัฐานการจ่าย

การจ่ายค่าพาหนะรบัจา้งไป–กลบัของวิทยากร กรณีวิทยากรมีถ่ิน

ท่ีอย ูใ่นทอ้งท่ีเดียวกบัสถานท่ีจดัอบรม แทนการจดัรถรบั-สง่



ใบส าคญัรบัเงิน

ส าหรบัวิทยากร

ช่ือสว่นราชการผ ูจ้ดัฝึกอบรม ......................................................................................................................................

โครงการ / หลกัสตูร ...................................................................................................................................................

วนัท่ี.......เดือน..................พ.ศ. ........

ขา้พเจา้...................................................................................อย ูบ่า้นเลขท่ี................................................

ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ.....................................จงัหวดั.....................................................

ไดร้บัเงินจาก...............................................................................................................................ดงัรายการต่อไปน้ี

รายการ จ านวนเงนิ

รวม

จ านวนเงิน ( )

(ลงช่ือ) ...........................................................................................ผ ูร้บัเงิน

(ลงช่ือ) ...........................................................................................ผ ูจ่้ายเงิน



ค่าอาหาร (บาท : วนั : คน) เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน

อตัราค่าอาหารท่ีก าหนด

ระดบั

การฝึกอบรม

สถานท่ีราชการ

ต่างประเทศในประเทศ

ครบม้ือ ไมค่รบม้ือ

การฝึกอบรมประเภท ก 

(ระดบัสงู)

ไมเ่กิน

850

ไมเ่กิน

600

ไมเ่กิน

2,500

การฝึกอบรมประเภท ข ไมเ่กิน 600 ไมเ่กิน 400 ไมเ่กิน   2,500

บคุคลภายนอก                      ไมเ่กิน 500 ไมเ่กิน 300 ไมเ่กิน 2,500

จัดให้ก่อน/ระหว่าง/หลัง การฝึกอบรม ให้อยู่ในดุลพินิจ  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่ก าหนด



ค่าอาหาร (บาท : วนั : คน) เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน

อตัราค่าอาหารท่ีก าหนด

ระดบั

การฝึกอบรม

สถานท่ีเอกชน

ต่างประเทศในประเทศ

ครบม้ือ ไมค่รบม้ือ

การฝึกอบรม

ประเภท ก

ไมเ่กิน

1,200

ไมเ่กิน

850

ไมเ่กิน

2,500

การฝึกอบรม

ประเภท ข 
ไมเ่กิน 950 ไมเ่กิน  700 ไมเ่กิน   2,500

บคุคลภายนอก ไมเ่กิน  800 ไมเ่กิน 600 ไมเ่กิน 2,500

การอบรมต่างประเทศเครื่องแต่งตวัเบิกไดเ้ฉพาะบคุลากรของรฐั/เจา้หนา้ท่ี



ครม. ใหค้วามเห็นชอบปรบัปรงุมาตรการประหยดัเม่ือปี 2552 ตามมติเม่ือ

วนัท่ี 8 มกราคม 2556 ดงัน้ี

ค่าอาหารว่างและเครือ่งด่ืมในการฝึกอบรมและการจดัประชมุ

o อบรม/ประชมุ ในสถานท่ีราชการ เบิกไดไ้มเ่กิน 35 บาท/ม้ือ/คน

o อบรม/ประชมุ ในสถานท่ีเอกชน เบิกไดไ้มเ่กิน 50 บาท/ม้ือ/คน 

ค่าอาหารในการจดัประชมุ

o ประชมุสถานท่ีราชการเบิกไดไ้มเ่กิน 120 บาท/ม้ือ/คน 

o อบรมสถานท่ีราชการ เบิกไดไ้มเ่กิน 150 บาท/ม้ือ/คน (มาตรการเดิม) 

การจดัประชมุขอความรว่มมือจดัในสถานท่ีราชการ



หลกัเกณฑก์ารจดัท่ีพกั/และค่าอาหาร

การจดัท่ีพกัใหผ้ ูส้งัเกตการณห์รอื จนท. ระดบั 8 ลงมา ใหพ้กัค ู ่เวน้

แต่ไมเ่หมาะสม หน.สว่นราชการพิจารณา

การจดัท่ีพกัใหผ้ ูส้งัเกตการณห์รอื จนท. ระดบั 9 ข้ึนไป ใหพ้กัเด่ียวได้

การจดัท่ีพกัใหป้ระธานเปิด-ปิด  แขกผ ูมี้เกียรติ ผ ูติ้ดตามหรอืวิทยากร

ใหพ้กัเด่ียวหรอืค ูก่็ได ้ โดยเบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจรงิไมเ่กินอตัราท่ีกระทรวง

การคลงัก าหนด

การจดัอาหารใหป้ระธานเปิด-ปิด  แขกผ ูมี้เกียรติ ผ ูติ้ดตาม หรอื

วิทยากรใหเ้บิกจ่ายคา่อาหารไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงไมเ่กินอตัราท่ี กค.ก าหนด



ค่าเช่าท่ีพกัอบรมในประเทศ (บาท:วนั:คน)

ระดบัฝึกอบรม พกัเด่ียว พกัค ู่

การฝึกอบรม

ประเภท ก (สงู)
ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน  1,300

ประเภท ข

บคุคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 750

ไม่เกิน 1,450 ไม่เกิน  900
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หลกัเกณฑก์ารจดัยานพาหนะ (บคุคล ขอ้ 10)

ใชย้านพาหนะของสว่นราชการผ ูจ้ดั / ยมืจากสว่นราชการ

อ่ืน/ หน่วยงานอ่ืน เบิกค่าน ้ามนัเท่าท่ีจ่ายจรงิ

ใชย้านพาหนะประจ าทาง / เช่าเหมายานพาหนะ ใหจ้ดัยานพาหนะ

ตามระดบัการฝึกอบรมตามสิทธิกฤษฎีกา คชจ. ดงัน้ี

จดัอบรม ประเภท  ก  ใหจ้ดัยานพาหนะตามสิทธิ ประเภท

บรหิารระดบัสงู เวน้แต่เดินทางโดยเครือ่งบินใหใ้ชช้ัน้ธรุกิจ

แต่ถา้ไม่สาสามารถเดินทางชัน้ธรุกิจไดใ้หใ้ชช้ัน้หน่ึง

จดัอบรม ประเภท  ข  ใหจ้ดัยานพาหนะตามสิทธิ ประเภท 

ทัว่ไปช านาญงาน

จดัอบรม บคุคลภายนอก ใหจ้ดัยานพาหนะตามสิทธิ ประเภท

ทัว่ประดบัปฏิบติังาน 

ทัง้น้ีใหเ้บิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั



การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป-กลบัระหว่าง

ท่ีพกัไปสถานท่ีฝึกอบรม (ของบคุคลตามขอ้ 10) 

ใหอ้ย ูใ่นดลุพินิจของหน.สว่นราชการผ ูจ้ดั

ฝึกอบรมหรอืสว่น

ราชการตน้สงักดั

การเบิกค่าพาหนะในการฝึกอบรม
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ผ ูจ้ดัอบรมไม่จดัอาหาร ท่ีพกั 

ยานพาหนะ ทัง้หมดหรอื

จดับางสว่นส าหรบั 

1. ประธาน แขกผ ูมี้เกรยีติ ผ ูติ้ดตาม 

2. เจา้หนา้ท่ี (ผ ูจ้ดั)

3. วิทยากร 

ผ ูจ้ดัเบิกจ่าย

คชจ.ทัง้หมด

หรอืสว่นท่ีขาดให้

4. ผ ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

5. ผ ูส้งัเกตการณ ์  

ท่ีเป็นบคุลากรของรฐั

ขอ้ 18  (ปรบัปรงุฉบบัท่ี 3)

ใหเ้บิกตน้สงักดั (ผ ูจ้ดัรอ้งขอ)

ตามพรฎ.เดินทาง

ยกเวน้ ค่าท่ีพกัใหเ้บิกจ่ายตามอตัราท่ี กค. ก าหนด

ผ ูจ้ดัเลี้ยงอาหารบางม้ือใหห้กัเบ้ียเลี้ยงม้ือละ1ใน3

ผ ูจ้ดัจดัใหแ้ลว้ตอ้งงดเบิก (รวมสว่นเกินสิทธ์ิดว้ย)

http://s481.photobucket.com/albums/rr177/cochon_ellesj/home/?action=view&current=er16.gif


• ถา้ผ ูจ้ดัไม่จดัอาหาร ท่ีพกั ยานพาหนะ ทัง้หมด

หรอืจดัให ้บางสว่น ใหจ่้ายค่าเบ้ียเลี้ยง  ดงัน้ี

ไม่จดัใหท้ัง้ 3 ม้ือ  ใหจ่้ายไม่เกิน  240  บาท

จดัให ้ 2 ม้ือ        ใหจ่้ายไม่เกิน   80  บาท

จดัให ้ 1 ม้ือ        ใหจ่้ายไม่เกิน   160  บาท

• ท่ีพกัใหเ้บิกเหมาจ่ายไม่เกิน  500 บาท

• ค่าพาหนะจ่ายไดต้ามสิทธิ ขรก.ประเภททัว่ไประดบั

(1-4) (ปรบัปรงุฉบบัท่ี 3)

ค่าอาหาร ท่ีพกั  ยานพาหนะ ส าหรบับคุคลภายนอก

หลกัฐานการจ่ายใชแ้บบใบส าคญัรบัเงินส าหรบับคุคลภายนอก ท่ี กค.ก าหนด

การฝึกอบรมบคุคลภายนอกจดัไดเ้ฉพาะในประเทศเท่านัน้ (ขอ้ 9)



การคิดเบ้ียเลี้ยงในการฝึกอบรม

เลีย้ง
อาหาร

เบีย้
เลีย้ง

เบีย้
เลีย้ง

วันที่สอง

2/3

เลีย้ง
อาหาร

เบีย้
เลีย้ง

วันสุดท้าย

2/3 ส้ินสุดการอบรม

เบี้ย
เลี้ยง

เลีย้ง
อาหาร

เบีย้
เลีย้ง

วันแรก

2/3เบีย้เลีย้ง

เบี้ย
เลี้ยง



ค่าใชจ่้ายของผ ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน  เบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจรงิตามท่ีผ ูจ้ดัเรียกเก็บ

ค่าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพกั พาหนะ 

กรณีค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ท่ีพกั ยานพาหนะ

ของผ ูเ้ขา้อบรมหรอืผ ูส้งัเกตการณ ์หรอืผ ูจ้ดั  จดัอาหาร

ท่ีพกั ยานพาหนะทัง้หมดใหง้ดเบิก หากไมจ่ดัให ้หรอืจดั

ใหบ้างสว่น ใหเ้บิกสว่นท่ีขาดไดท่ี้ตน้สงักดั 

(ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 18)



การจดัฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม

ใหพิ้จารณาอนมุติัเฉพาะผ ูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งหรอืเป็นประโยชนต่์อสว่นราชการ

ตามจ านวนท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึง

ความจ าเป็น และเหมาะสมในการปฏิบติังาน

การพิจารณาผ ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม



ผ ูจ้ดัฝึกอบรมตอ้งประเมินผลการ

ฝึกอบรม และรายงานต่อ หน.สว่น

ราชการผ ูจ้ดัภายใน 60 วนั นบัแต่

สิ้นสดุการฝึกอบรม

ส าหรบัผ ูเ้ขา้รบัการอบรมหรอืผ ูส้งัเกต

การณ ์ตอ้งจดัท ารายงานผลการเขา้รบั

การฝึกอบรมเสนอหน.สว่นราชการภาย

ใน 60 วนั นบัแต่วนัเดินทางกลบัถึง

สถานท่ีปฏิบติัราชการ



เบิกไดเ้ฉพาะผ ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีเป็น

บคุลากรของรฐั/เจา้หนา้ท่ี

ไม่ต ่ากว่า 2ปี/ครัง้



กรณีผ ูเ้ขา้ฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรม

ต่างประเทศ โดยไดร้บัความช่วยเหลือ ใหเ้บิก

ค่าใชจ่้ายสมทบ ไมเ่กินวงเงินท่ีไดร้บัความ

ช่วยเหลือ ดงัน้ี

ค่าเครื่องบิน

ไดร้บัไป – กลบั : งดเบิก 

เท่ียวเดียว : เบิกไดอี้กหน่ึงเท่ียวชัน้เดียวกนั ไม่สงูกว่าสิทธิ

ค่าท่ีพกั

จดัให ้:  งดเบิก

ต ่ากว่าสิทธิ : เบิกเพ่ิมสว่นท่ีขาด ไม่เกินสิทธิ



ค่าเบ้ียเล้ียง

ไดร้บัต ่ากว่าสิทธิ : เบิกสมทบไดไ้ม่เกินสิทธิ

มีการจดัเลี้ยง ระหว่างฝึกอบรม เบ้ียเล้ียง

คิดเหมือนอบรมในประเทศ

ค่าเครือ่งแต่งตวั

ต ่ากว่าสิทธิ : เบิกเพ่ิมสว่นท่ีขาดไม่เกินสิทธิ



การเบิกค่าใชจ่้ายในการจา้ง

จดัฝึกอบรมของสว่นราชการ

การจา้งจดัฝึกอบรม ด าเนินการไดต้าม

หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายตามระเบียบน้ี

โดยใหใ้ชใ้บเสรจ็ของผ ูร้บัจา้ง 



การเบิกค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การจดังาน 

และการประชมุระหว่างประเทศนอกเหนือจาก

ท่ีก าหนดไวห้รอืก าหนดไวแ้ลว้ไม่สามารถปฏิบติั

ไดใ้หห้วัหนา้สว่นราชการขอท าความตกลงกบั

กระทรวงการคลงั



ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายจดั

งานตามแผนงาน

โครงการตามภารกิจ

ปกติ หรอืตามนโยบาย

ของทางราชการซ่ึง

ตอ้งก าหนดไวใ้นแผน 

การปฏิบติัราชการ 

หน.สว่นราชการตอ้งพิจารณาอนมุติัการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดั

งานไดเ้ท่าท่ีจ่ายจรงิตามความจ าเป็น เหมาะสมและ ประหยดั

เช่น

วนัสถาปนาของสว่นราชการ

การจดังานนิทรรศการ

การจดังานแถลงขา่ว

การจดัประกวดหรอืแข่งขนั

การจดักิจกรรมต่างๆ 



กค ๐๔๐๘.๔/ว๔๑๔ ลว.๑๙ ตลุาคม ๕๙

เรื่อง ซอ้มความเขา้ใจการเบิกจ่ายคชจ.ในการจดัโครงการหรอืกิจกรรม

เพ่ือแสดงความอาลยั หรอืจดักิจกรรมเป็นพระบรมราชานสุรณห์รอืถวาย

เป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

การจดัโครงการหรอืกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลยัหรอืจดักิจกรรม

เป็นพระบรมราชานสุรณห์รอืถวายเป็นพระราชกศุลเพ่ือใหป้ชช.รว่ม

กนัถวายสกัการะ ซ่ึงไดมี้นโยบายของรฐัใหด้ าเนินการดงักลา่วไดจึ้ง

เป็นการจดังานตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยคชจ.ในการฝึก

อบรมการจดังาน และการประชมุระหว่างประเทศพ.ศ. 2549และ

แกไ้ขเพ่ิมเติม หวัหนา้สว่นราชการสามารถพพิจารณาอนมุติัการ

เบิกจ่ายคชจ.ในการจดัโครงการหรอืกิจกรรมไดเ้ท่าท่ีจรงิตามความ

จ าเป็น เหมาะสมและประหยดั



กค ๐๔๐๘.๔/ว 2 ลว.๙ มกราคม  ๖๐

เรื่อง การเบิกคา่ใชจ้่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชฯ

เน่ืองจากมีปัญหาในการเบิกจ่ายคชจ.เกี่ยวขอ้งกบังานพระราชพิธี

พระบรมศพฯ กค.จึงอนมุติัในหลกัการใหห้น.สว่นราชการเบิกจ่าย

คชจ.ตามภารกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกบังานพระราชการพิธีพระบรมศพฯ

ไดเ้ท่าท่ีจ่ายจรงิตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั และสมพระ

เกียรติตามโบราณขตัติยราชประเพณี โดยอาศยัอ านาจตามระเบียบ

การเบิกจ่ายเงินจากคลงัการเก็บรกัษาฯปี 51 ร.ค่าใชจ่้ายในการ

บรหิารงานปี 53 และระเบียบฝึกอบรม จดังาน ฯ ปี 49



ตวัอยา่งกิจกรรมการจดังาน

การจดัแข่งขนัรณรงคใ์หช้มุชนเห็นคณุประโยชนใ์นการจดัการสิ่งแวดลอ้ม

ซ่ึงเป็นงานตามแผนงานโครงการของกรมควบคมุมลพิษท่ีไดร้บัจดัสรร

เงินงบประมาณเพ่ือด าเนินการควบคมุมลพิษ สามารถเบิกจ่ายเงินรางวลั

ในการประกวดแข่งขนัได้

กท.พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์ดังานโครงการมหกรรม

สปัดาหผ์ ูส้งูอายแุห่งชาติ และก าหนดใหมี้การประกวดค าขวญั/สนุทรพจน์

จะจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการตดัสินการประกวดและรางวลัผ ูช้นะการ

ประกวดก็สามารถเบิกได้



กรณีสว่นราชการมีภารกิจปกติหรอืไดร้บัมอบหมายจากครม.หรอืนายก

รฐัมนตรใีหด้ าเนินการจดังานหรอืกิจกรรมในงานพระราชพิธี รฐัพิธี และ

พิธีส าคญั การเบิก คชจ. เช่น การท าบญุตกับาตรพระสงฆซ่ึ์งเป็นสว่นหน่ึง

ของการจดังาน

แต่หากการท าบญุตกับาตรหากเป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงคใ์หผ้ ูเ้ขา้

รว่มงานไดบ้ญุรว่มกนัก็ไมค่วรเบิกจ่ายคชจ.สว่นน้ีจากราชการ

กรณีสว่นราชการจดัท าโครงการประกวดจนท.ในดา้นการใหบ้รกิารปชช.

โดยมีการน าเสนอผลงานหรอืมีการประกวดในดา้นใหค้วามร ู ้ไมถื่อเป็นการ

จดังานตามภารกิจปกติเน่ืองจากเป็นลกัษณะการจดังานประกวดแขง่ขนั

ส าหรบัจนท.บคุลากรภายในหน่วยงานของตน ซ่ึงไมใ่ช่การจดังานตาม

ภารกิจหลกัของหน่วยงาน จึงไมส่ามารถเบิกคา่ใชจ้่ายดงักลา่วได้



ส าหรบัการแข่งขนักีฬาสีภายในหน่วยงาน 

หรอืการแข่งขนักีฬาเช่ือมความสมัพนัธห์รอื

ประกวดแข่งขนัภายในหน่วยงาน ไม่ถือเป็น

การจดังานตามภารกิจปกติของสว่นราชการ

แต่เป็นการจดัสวสัดิการใหก้บับคุลากรใน

หน่วยงานตามระเบียบส านนัายกรฐัมนตรว่ีา

ดว้ยการจดัสวสัดิการภายในสว่นราชการ 

พ.ศ. 2547



การจดังานตามนโยบายของทางราชการ

หมายถึง

กรณีท่ีคณะรฐัมนตรมีีมติหรอืนายกรฐัมนตรใีนฐานะผ ูน้ า

ประเทศไดม้อบหมายใหส้ว่นราชการด าเนินการจดังานหรอืรบัผิด

ชอบในการจดังานรว่มกบัสว่นราชการหน่วยงานของรฐัหรอื

ภาคเอกชน  เช่น

เห็นชอบใหก้ระทรวงศึกษาจดังานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ

เห็นชอบใหก้พ.ก าหนดเป็นนโยบายจดัพิธีถวายสตัยป์ฏิญาณ เพ่ือเป็น

ขรก.ท่ีดีและพลงังานของแผ่นดินทกุปี



ลกัษณะค่าใชจ่้ายในการจดังาน

ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าเช่าเตน้  ค่าตกแต่งสถานท่ี

ค่าภตัตาหารเลี้ยงพระ ค่าประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ค่าตอบแทน คกก.ตดัสินการประกวดแข่งขนั (เฉพาะวนัท่ีจดังาน)

ค่าจา้งการแสดงในวนัจดังาน หรอืค่าตอบแทนการแสดง (ไม่ใช่

การจา้งตามร.พสัด)ุ

ค่าของท่ีระลึกใหแ้กผ่ ูเ้ขา้รว่มงาน

ค่าของขวญั/ของรางวลั/เงินรางวลั (กรณีการประกวดแข่งขนั)

ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีในการจดังาน

รายการใดไดม้าซ่ึงพสัดผุ ูจ้ดังานตอ้งด าเนินการตามระเบียบส านกันายก 

รฐัมนตรว่ีาดว้ยการพสัด ุยกเวน้อาหารว่างเครือ่งด่ืม อาหาร และคา่ท่ีพกั



กรณีท่ีสว่นราชการท่ีจดังาน จดัอาหาร ท่ีพกั ยานพาหนะ

ใหป้ระธานพิธีเปิด แขกผ ูมี้เกียรติ ผ ูติ้ดตาม/ เจา้หนา้ท่ีหรอื

ผ ูเ้ขา้รว่มงาน จดัอาหาร ท่ีพกั ยานพาหนะ ตามอตัรา

ฝึกอบรมท่ี กค.ก าหนด  (ตามหลกัเกณฑฝึ์กอบรม)

กรณีไมจ่ดัอาหาร ท่ีพกั ยานพาหนะ ใหถื้อปฏิบติัตาม

ค่าใชจ่้ายฝึกอบรม ขอ้ 18 (เบิกตน้สงักดั)



การจา้งจดังานใหด้ าเนินการไดต้ามหลกัเกณฑ์

และอตัราค่าใชจ่่ายตามระเบียบอบรม(ขอ้ 26)

วิธีการจดัจา้งท าตามระเบียบพสัด ุ

ใชใ้บเสรจ็รบัเงินของผ ูร้บัจา้งเป็นหลกัฐานการจ่าย




