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เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม
หนังสือขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
กรณีเบิกค่าพาหนะแนบแบบแสดงค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ (แบบ8708)
ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ฉบับจริง)
ใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร (พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน)
ใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักพร้อมใบแสดง
รายชื่อผู้เข้าพัก (folio)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) กรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้
หนังสือเชิญวิทยากร
เกร็ดความรู้

เกร็ดความ
ประเภทวิทยากร
บุคลากรภาครัฐ
ที่มิใช่บุคลากรภาครัฐ
(เอกชน)

ค่าสมนาคุณวิทยากร
อัตรา
600 บาท/ช.ม.

หมายเหตุ
กรณีวิทยากรมีความรู้ความสามารถเป็น
พิเศษจะเบิกจ่ายเกินกว่าอัตราที่กาหนด
1,200 บาท/ช.ม. ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วน
ราชการที่จะพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย

** หลักเกณฑ์การจ่าย **
1. การบรรยาย ไม่เกิน 1 คน
2. การอภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ ไม่เกิน 5 คน
3. การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ/แบ่งกลุ่มทากิจกรรม ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
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ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในสถานที่ราชการ
รายการ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

มาตรการบรรเทาผลกระทบฯ
SMEs

จัดครบทุกมื้อ 500 บาท/วัน/คน จัดครบทุกมื้อ 600 บาท/วัน/คน
ไม่ครบทุกมื้อ 300 บาท/วัน/คน ไม่ครบทุกมื้อ 400 บาท/วัน/คน
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตาม
35 บาท/มื้อ/คน
ค่าอาหารว่างและ
ความจาเป็น เหมาะสม
เครื่องดื่ม
และประหยัด
*มาตรการประหยัด ค่าอาหาร 1 มื้อ 150บาท , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท/มื้อ*

ค่าอาหาร

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในสถานเอกชน
รายการ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

มาตรการบรรเทาผลกระทบฯ
SMEs

จัดครบทุกมื้อ 800 บาท/วัน/คน จัดครบทุกมื้อ 950 บาท/วัน/คน
ไม่ครบทุกมื้อ 600 บาท/วัน/คน ไม่ครบทุกมื้อ 700 บาท/วัน/คน
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตาม
50 บาท/มื้อ/คน
ค่าอาหารว่างและ
ความจาเป็น เหมาะสม
เครื่องดื่ม
และประหยัด
*มาตรการประหยัด ค่าอาหาร 1 มื้อ 400บาท , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท/มื้อ*

ค่าอาหาร

ค่ายานพาหนะ
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
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ค่าที่พัก
รายการ
ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
หมายเหตุ

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
1,200 บาท/วัน/คน
750 บาท/วัน/คน

ตามมาตรการบรรเทา
ผลกระทบฯ SMEs
1,450 บาท/วัน/คน
900 บาท/วัน/คน

1. การจัดที่พักผู้เข้าอบรม ให้จัดพักสองคนเป็นห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม
หรือมีความจาเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
2. การจัดที่พักให้แก่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้สังเกตการณ์ อาจจัดให้ พักห้องพักคนเดียวได้
3. การจัดที่พักสาหรับประธานในพิธีหรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียว หรือพักห้องคู่
ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
***** ค่าใช้จ่ายที่ต้องดาเนินการจั ดซื้ อจั ดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ *****
- ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
- ค่าจ้างดาเนินการในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน เอกสาร และหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ค่าประกาศนียบัตรสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม
- ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่เกินใบละ 300 บาท
- ค่าของสมนาคุณในการดูงาน แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท
- ค่าเช่ารถสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
หนังสือขออนุมัติจัดประชุม พร้อมวาระการประชุม
สาเนาหนังสือเชิญประชุม
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ฉบับจริง)
ใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) กรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้

ใบสาคัญรับเงิน (พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง)
รายงานการประชุมฉบับจริง กรณีไม่แนบฉบับจริงให้ บันทึกว่าเอกสารฉบับจริงอยู่ที่ไหน

กรณีเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการให้แนบ แบบ 8708
(ดูเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ)
เกร็ดความรู้

เกร็ดความ
รายการ
ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ตามมาตรการ
ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบฯ
ประหยัด
SMEs
80บาท/มื้อ/คน
120บาท/มื้อ/คน
25บาท/มื้อ/คน
35บาท/มื้อ/คน

**โดยขอความร่วมมือให้จัดประชุมภายในสถานที่ราชการ**


เอกสารประกอบการเบิ กค่ าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการในราชอาณาจักร
 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 แบบแสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708)
- ส่วนที่ 1 สาหรับเดินทางคนเดียว
- ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 สาหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ
 ค่าที่พัก
- เบิกจ่ายตามจริงแนบใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบแสดงรายการเข้าพัก(Folio)
- แบบเหมาจ่ายไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน
 ค่าพาหนะ
- ใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ แนบแบบ บก. 111)
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ประกอบด้วย
- กากตั๋วโดยสาร (Boarding-pass) , ใบเสร็จรับเงิน , E-ticket
เกร็ดความรู้

ค่าเบี้ยเลี้ยง
เกร็ดความ
ประเภทตาแหน่ง
อัตราการเบิก
ระดับชานาญการพิเศษลงมา
240 บาท/วัน/คน
ระดับเชี่ยวชาญ หรืออานวยการสูงหรือบริหาร 270 บาท/วัน/คน
กรณีพักแรม การคานวณเบี้ยเลี้ยง นับตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงสิ้นสุดการเดินทาง
โดยนับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึ ง 24 ชั่วโมง แต่เกิน 12 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 1 วัน
กรณีไม่พักแรม การคานวณเบี้ยเลี้ยง นับตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงสิ้นสุดการเดินทาง
ถ้าเกิน 12 ชั่วโมงให้นับเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงให้นับเป็นครึ่งวัน
ค่าชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัว
ประเภทการเดินทาง
อัตราการเบิก
รถยนต์ส่วนบุคคล
กิโลเมตรละ 4 บาท
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
กิโลเมตรละ 2 บาท
*****โดยใช้เอกสารแสดงระยะทางของกรมทางหลวง*****
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ค่าพาหนะรับจ้าง
ประเภทการเดินทาง
อัตราการเบิก
ข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯกับจังหวัด ที่มี เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท
เขตติดต่อกับกรุงเทพฯหรือผ่านเขตกรุง เทพฯ
ข้ามเขตจังหวัดอื่นๆ
เทีย่ วละไม่เกิน 500 บาท
ค่าที่พักเบิกจ่ายตามจริง
ประเภทข้าราชการ
ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
ระดับชานาญการพิเศษลงมา
1,500บาท/วัน/คน 850 บาท/วัน/คน
ระดับเชี่ยวชาญ หรืออานวยการ
2,200บาท/วัน/คน 1,200บาท/วัน/คน
ระดับสูง หรือบริหารระดับต้น
บริหารระดับสูง
2,500บาท/วัน/คน 1,400 บาท/วัน/คน
*****ในการเดินทางเป็นหมู่คณะให้จัดห้องพักคู่ก่ อนยกเว้น กรณีไ ม่เหมาะสม*****
ค่าที่พักแบบเหมาจ่าย
ประเภทตาแหน่ง
อัตราการเบิก
ระดับชานาญการพิเศษลงมา
800 บาท/วัน/คน
ระดับเชี่ยวชาญ หรืออานวยการระดับสูง
1,200 บาท/วัน/คน
*****กรณีที่มีเอกสารสูญหายและไม่สามารถนาเอกสารตัวจริงมาเป็นหลักฐานการเบิ กได้
ให้ผู้เบิกรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมระบุหมายเหตุว่า “ขอรับรองว่าได้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการในวันเวลาดังกล่าวจริง แต่เอกสารฉบับจริงสูญหาย หากพบเอกสารดังกล่าวจะไม่
นามาเบิกซ้าอีก” *****
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เอกสารประกอบการเบิ กค่ าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการนอกราชอาณาจักร
 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 แบบแสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708)
- ส่วนที่ 1 สาหรับเดินทางคนเดียว
- ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 สาหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ
 ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ
- ใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ แนบแบบ บก. 111)
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ประกอบด้วย
- กากตั๋วโดยสาร (Boarding-pass) , ใบเสร็จรับเงิน , E-ticket
 ค่าที่พัก
- เบิกจ่ายตามจริงแนบใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบแสดงรายการเข้าพัก(Folio)
 ค่าเครื่องแต่งตัว แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111)
 การคานวณอัตราแลกเปลี่ยน
เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู ้

ค่าเบี้ยเลี้ยง
ประเภทข้าราชการ
อัตราการเบิก
ตาแหน่งชานาญการพิเศษลงมา หรืออานวยการระดับต้น
2,100 บาท/วัน/คน
ตาแหน่งเชี่ยวชาญ หรืออานวยการระดับสูงขึ้นไป
3,100 บาท/วัน/คน
***** การคานวณเวลาให้นับตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากประเทศไทย จนถึงเวลากลับ
ถึงประเทศไทย โดยให้นับ 24 ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน และส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือส่วนที่
เกิน 24 ชั่วโมงนั้น หากนับเกิน 12 ชั่ วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน *****
ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
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ค่าเดินทางโดยเครื่องบิ นโดยสาร
ประเภทข้าราชการ
ระดับชานาญการพิเศษลงมา
บริหารระดับต้นหรืออานวยการระดับสูง
บริหารระดับสูง

(การเดินทางตั้งแต่เก้าชั่ว โมงขึ้นไป)
อัตราการเบิก
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง (ชั้นประหยัด)
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง (ชั้นธุรกิจ)
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง (ชั้นหนึ่ง)

ค่าเดินทางโดยเครื่องบิ นโดยสาร (การเดินทางต่ากว่าเก้าชั่ว โมง)
ประเภทข้าราชการ
อัตราการเบิก
ระดับบริหารระดับต้นลงมา
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง (ชั้นประหยัด)
บริหารระดับสูง
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง (ชั้นธุรกิจ)
หมายเหตุ : ให้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจาก บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ก่อน หากกรณี
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ไม่ ส ามารถแจ้ ง ให้ ท ราบภายในระยะเวลา 3 วั น ท าการ
นับแต่วันที่ได้สอบถาม หรือแจ้งว่าไม่สามารถจัดบัตรโดยสารให้ได้ หรือราคาค่าบั ต รโดยสารของ
สายการบินอื่นมีราคาต่ากว่าราคาค่าบัตรโดยสารที่ ซื้ อของบริ ษั ท การบิ น ไทย จากั ด (มหาชน)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หัวหน้าส่วนราชการสามารถจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบิ นอื่นได้

ค่าที่พัก
ประเภท ก
7,500

ประเภทข้าราชการ
ประเภท ข ประเภท ค
ระดับชานาญการพิเศษลงมา
5,000
3,100
หรืออานวยการระดับต้น
ระดับเชี่ยวชาญ
10,000
7,000
4,500
หรืออานวยการระดับสูง
หรือบริหาร
หมายเหตุ : รายชื่อ ประเทศ รัฐ เมือง แบ่งตามประเภท ก. ข. ค. ง. และ จ.
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยอัตราค่าเช่าที่พักประเภท ง. และ จ. เบิกเพิ่มขึ้น
จากประเภท ก. ได้อีก 40% และ 25% ตามลาดับ
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ค่าเครื่องแต่งตัว
ประเภทข้าราชการ
อัตราการเบิก
ระดับปฏิบัติการลงมา
7,500 บาท/คน
ระดับชานาญการขึ้นไป
9,000 บาท/ คน
หมายเหตุ : สามารถเบิกค่าแต่งตัว ได้ กรณีจาเป็นต้องใช้เครื่องแต่ง ตัวพิเศษ หรือกรณี
จาเป็นอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่ว นราชการ หากเคยได้รับแล้ว จะรับใหม่ต้อง
เกิน 2 ปีนับจากวันที่ที่เดินทางกลั บมา และต้องไม่ใช่ประเทศที่ห้ามเบิก
***** ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นต้ องจ่าย (เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง) *****
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (Passport)
- ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (VISA)
- ค่าของที่ระลึก
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักรโดยตรง
*****กรณีที่มีเอกสารสูญหายและไม่สามารถนาเอกสารตัวจริงมาเป็นหลักฐานการเบิ กได้
ให้ผู้เบิกรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมระบุหมายเหตุว่า “ขอรับรองว่าได้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการในวันเวลาดังกล่าวจริง แต่เอกสารฉบับจริงสูญหาย หากพบเอกสารดังกล่าวจะ
ไม่นามาเบิกซ้าอีก” *****


เอกสารประกอบการยืมเงิน
สั ญ ญาการยื มเงิ น 2 ฉบั บ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ ย ื มและผู้ รั บ เงิ น ให้ ค รบถ้ ว น
สาเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ/ส าเนาการจั ด ประชุ ม/ส าเนาหนั ง สื อ ขออนุ มัติ
เดินทาง/ สาเนาหนั ง สื อ ขออนุ มั ต ิ ใ ห้ ด า เนิ น กา ร ที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ มั ต ิ แ ล้ ว รั บ ร อง
สาเนาถู ก ต้ อ งทุ ก ฉบั บ
เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู ้

* ส่งเอกสารการยืมเงิน ล่วงหน้าก่อนวันที่จะดาเนินการไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
** ให้ยืมเงินสาหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าพาหนะ
*** ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างต่างๆ ให้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
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