
 

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้สอย 
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นางสาวนัตกานต์  วงค์แก้ว 
     16 กุมภาพันธ์ 2561 



 

ค ำน ำ 

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้สอยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  จัดท าขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และบุคลากร
ของโรงเรียนในสังกัดได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่วยให้การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีความถูกต้อง  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับมาตรการประหยัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้สอยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4  เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 4 และบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่จะได้ศึกษารายละเอียด เพ่ือให้ทราบถึงสิทธิของตน และสามารถ
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้การบริหารงบประมาณ      
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

       นางสาวนัตกานต์  วงค์แก้ว 
         16 กุมภาพันธ์  2561 



 

สารบัญ 

 หน้า 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 1 
 สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 
 ลักษณะการเดินทาง  
 - การเดินทางไปราชการชั่วคราว 2 
 - การเดินทางไปราชการประจ า 8 
 - การเดินทางกลับภูมิล าเนา 9 
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 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 19 
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 แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 23 
   
 

 



๑ 

 

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้สอยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 4 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ
และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง เพ่ือมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อน ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่าย
ที่จ าเป็นซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ทางราชการจ่ายให้นี้ มิใช่ค่าตอบแทนในการท างาน แต่เป็นค่าใช้จ่าย 
ทีจ่ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554 
 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่าย         
เนื่องในการเดินทางไปราชการ 

 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร          
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางท าหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน   
สูญหาย 

 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1365/2560 เรื่อง การมอบอ านาจ
อนุมัตเิดินทางไปราชการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 

สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนเดินทาง        

(ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1365/2560 เรื่อง การมอบอ านาจอนุมัติ
เดินทางไปราชการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560) 

 ถ้าเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับส านักงานได้เมื่อเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติงาน 
เพราะเหตุส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อน ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เฉพาะการปฏิบัติราชการตามค าสั่งของราชการและได้มีการปฏิบัติราชการตามค าสั่งของทางราชการแล้ว
เท่านั้น 

ลักษณะการเดินทาง 
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
2. การเดินทางไปราชการประจ า 
3. การเดินทางกลับภูมิล าเนา 

 
 

 



๒ 

 

1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

 ความหมาย 
 การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งส านักงานปกติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
 การไปสอบคัดเลือก/รับการคัดเลือกที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 การไปช่วยราชการ/รักษาราชการในต าแหน่ง/รักษาราชการแทน 
 ข้าราชการประจ าต่างประเทศระหว่างอยู่ในไทย 
 เดินทางข้ามแดนชั่วคราว ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ข้าราชการ 
 ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
 พนักงานราชการ 
 บุคคลภายนอก 
 บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน 

 ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางมีสิทธิเบิก 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 ค่าเช่าที่พัก 
 ค่าพาหนะ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
 หมายถึง ค่าอาหารที่ทางราชการจ่ายให้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางออกนอกพ้ืนที่

ส านักงานปกต ิ
 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 

ประเภท ระดับ อัตรา/บาท 
ทั่วไป 
วิชาการ 
อ านวยการ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
ต้น 

240 

ทั่วไป 
วิชาการ 
อ านวยการ 
บริหาร 

ทักษะพิเศษ 
เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ 
สูง 
ต้น, สูง 

270 

  

 วิธีนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 ให้ เริ่มนับเวลาตั้ งแต่ เริ่มออกเดินทางจากที่ พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ           

จนถึงเวลาเดินทางกลับถึงท่ีพักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ 
 กรณีพักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง 

นับเป็น 1 วัน 



๓ 

 

5 ก.พ.  6 ก.พ.  7 ก.พ.  7 ก.พ.
       06.00        06.00        06.00       18.00

 

       1 วัน             1 วัน       12 ชม. 
 

รวมค านวณเบี้ยเลี้ยงได้ 2 วัน เนื่องจากเศษไมเ่กิน 12 ช่ัวโมง
 

5 ก.พ.
 

7 ก.พ.
 

6 ก.พ.
 

7 ก.พ.
 

 กรณีไม่พักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน 
ส่วนที่ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 6 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน 

 กรณีเดินทางล่วงหน้า เพราะมีเหตุส่วนตัวและลากิจหรือลาพักผ่อน ก่อนการปฏิบัติราชการ   
ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ (08.30 น.) 

 กรณีไม่สามารถเดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น เพราะมีเหตุส่วนตัวและลากิจ  
หรือลาพักผ่อนให้นับเวลาสิ้นสุดหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ (16.30 น.) 

 กรณีเจ็บป่วยและจ าเป็นต้องพักรักษาพยาบาล ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 10 วัน โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง 

 วิธีการค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 การเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได้ 2 วัน 13 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 3 วัน 

เนื่องจาก 13 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง จึงนับได้อีก 1 วัน 
 การเดินทางไปราชการโดยพักแรม  1 วัน และนับได้ 1 วัน 7 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยง ได้ 1 วัน 

เนื่องจาก 7 ชั่วโมง ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้ปัดทิ้ง 
 การเดินทางไปราชการโดยไม่พักแรม และนับเวลาได้ 8 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน 

เนื่องจากเกิน 6 ชั่วโมง 
 การเดินทางไปราชการโดยไม่พักแรม และนับเวลาได้ 13 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้หนึ่งวัน 

เนื่องจากเกิน 12 ชั่วโมง 

 ตัวอย่างที่ 1 
 นาย ก เดินทางออกจากบ้านพักเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. และเดินทางกลับ
ถึงบ้านพักในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ค านวณดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
  
  
  
 
 
 
 



๔ 

 

       06.00        06.00        06.00       19.00

 

       1 วัน             1 วัน       13 ชม. 

รวมค านวณเบี้ยเลี้ยงได้ 3 วัน เนื่องจากเศษเกิน 12 ชม.
 

6 ก.พ.
 

7 ก.พ.
 

8 ก.พ.
 

8 ก.พ.
 

 ตัวอย่างท่ี 2 
 นาย ข เดินทางออกจากบ้านพักเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. และเดินทางกลับ
ถึงบ้านพักในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ค านวณดังนี้ 

 
ค่าเช่าที่พัก 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือพักแรมอ่ืน 

การเบิกค่าเช่าที่พัก มี 2 ลักษณะ 

1. ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 
2. ค่าเช่าที่พักจ่ายจริง 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พัก 

1. การเดินทางไปราชการที่มีความจ าเป็นต้องพักแรม 
2. กรณีเดินทางไปราชการให้เลือกเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริง โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตลอดการเดินทางไปราชการครั้งนั้น 
3. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้เลือกเบิกค่าท่ีพักเหมือนกันทั้งคณะตลอดการเดินทาง 
4. การเดินทางเป็นหมู่คณะ กรณีเลือกเบิกแบบจ่ายจริงให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง เว้นแ ต่ 

เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจ าเป็นไม่เหมาะสมที่จะพักรวมกัน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง    
ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว 

5. กรณีเดินทางไปราชการที่ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ได้แก่ 
 การพักแรมในยานพาหนะ เช่น การเดินทางโดยรถไฟ รถประจ าทาง ที่ต้องค้างคืนในรถ 
 การพักแรมในที่พักท่ีราชการจัดให้ 
 กรณีเจ็บป่วยในระหว่างเดินทางไปราชการและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

6. เหตุความไม่เหมาะสมจะพักร่วมกัน 
 ต่างเพศ มิได้เป็นคู่สมรส 
 หัวหน้าคณะระดับ 8 
 หัวหน้าส านักงาน หรือหน่วยงาน ระดับ 7 – 8 ไม่ต้องพักรวมกับระดับอื่น 
 มีสิทธิการเบิกต่างอัตรากัน 
 ข้อก าหนดพิเศษของทหาร/ต ารวจ 
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อัตราค่าที่พักแบบเหมาจ่าย (บาท : วัน : คน)  
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 

ประเภท ระดับ อัตรา/บาท 
ทั่วไป 
วิชาการ 
อ านวยการ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
ต้น 

800 

ทั่วไป 
วิชาการ 
อ านวยการ 
บริหาร 

ทักษะพิเศษ 
เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ 
สูง 
ต้น, สูง 

1,200 

อัตราค่าที่พักแบบจ่ายจริง (บาท : วัน : คน) 
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 

ประเภท ระดับ ห้องพักคนเดียว ห้องพักคู ่
ทั่วไป 
วิชาการ 
อ านวยการ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
ต้น 

1,500 850 

ทั่วไป 
วิชาการ 
อ านวยการ 
บริหาร 

ทักษะพิเศษ 
เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒ ิ
สูง 
ต้น 

2,200 1,200 

วิชาการ 
บริหาร 

ทรงคุณวุฒิ 
สูง 

2,500 1,400 

ค่าพาหนะ 

หมายถึง ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม เป็นต้น 

ค่าพาหนะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. พาหนะรับจ้าง 
2. พาหนะประจ าทาง  
3. พาหนะส่วนตัว 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 
1. ไม่มีรถประจ าทาง 
2. มีพาหนะประจ าทาง แต่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องชี้แจงไว้เป็นหลักฐาน 
3. การเดินทางไป – กลับ ระหว่างที่พักหรือที่ท างานกับสถานียานพาหนะประจ าทางหรือ         

สถานที่จัดยานพาหนะท่ีต้องใช้ในการเดินทาง 
4. การเดินทางไป – กลับ ระหว่างที่พักกับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน        

วันละ ไม่เกิน 2 เที่ยว  
5. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  
6. กรณีมีสัมภาระเดินทาง 
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7. กรณีข้ามจังหวัด  
 เขตติดต่อหรือผ่านกรุงเทพฯ  เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท 
 เขตติดต่อจังหวัดอ่ืน  เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะประจ าทาง 
1. ยานพาหนะประจ าทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะอ่ืน

ที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจ า มีเส้นทาง ค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน 
2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง รถไฟ ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด 
3. การเดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะ

ระดับ 6 ขึ้นไป 
4. การโดยสารเครื่องบินส าหรับการเดินทางในประเทศ  

ประเภท ระดับ สิทธิการเบิก 
ทั่วไป 
วิชาการ 

ปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติการ  

ไ ม่ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า โ ด ย ส า ร
เครื่องบิน (ยกเว้นกรณีมีความ
จ าเป็น เร่งด่วน เพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการและได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการ) 

ทั่วไป 
วิชาการ 
อ านวยการ 
บริหาร 

ทักษะพิเศษ อาวุโส ช านาญงาน 
ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ 
สูง ต้น 
สูง ต้น  

เบิกค่าโดยสารเครื่องบินชั้น
ประหยัด 

หมายเหตุ :  
ค่าโดยสารเครื่องบิน หมายรวมถึง ค่าสัมภาระและค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่สายการบินเรียกเก็บ 
ยกเว้น ค่าบริการเลือกที่นั่ ง ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าประกันภัยโดยสมัครใจ               
ไม่สามารถเบิกได้ 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะส่วนตัว 
1. พาหนะส่วนตัว หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มิใช่ของทางราชการ 
2. ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนเดินทาง 
3. ค านวณระยะทางของกรมทางหลวงโดยตรงและสั้นที่สุด 
4. อัตราการเบิกชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย 
 รถยนต์   กิโลเมตรละ   4   บาท 
 รถจักรยานยนต์  กิโลเมตรละ   2   บาท 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 ผู้เดินทางไปราชการต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นให้เบิกได้โดยประหยัดและเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่าย ไม่อาจเดินทางถึงจุดหมาย 
2. ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
3. ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานที่ปฏิบัติส่วนราชการ 
 



๗ 

 

การเทียบต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งข้าราชการพลเรือน 
ครูผู้ช่วย ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ครูช านาญการ/ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
ครูช านาญการพิเศษ/ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ครูเชี่ยวชาญ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 

ขั้นตอนการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
1. ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการเพ่ือติดต่อราชการ หรือได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมราชการ 

หรือประสานงานอื่น ๆ 
2. วางแผนการเดินทางทั้งกรณีเดินทางคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะ 
 ใช้ยานพาหนะประเภทใด  
 เบิกค่าที่พักแบบจ่ายจริงหรือเหมาจ่าย 
 วันที่ขออนุมัติเดินทางต้องครอบคลุมระยะเวลาเดินทางออกจากที่พักจนกลับถึงที่พัก 

3. จัดท าหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนเดินทางไปราชการ  โดยระบุ
ชื่อผู้เดินทาง ต าแหน่ง สังกัด วัตถุประสงค์ในการเดินทาง วันที่เดินทาง สถานที่ไปติดต่อราชการ ยานพาหนะ
ในการเดินทางใหค้รบถ้วน 

4. ออกเดินทางไปราชการตามระยะเวลาที่ขออนุญาต 
5. เมื่อการปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นและเดินทางกลับที่พักหรือที่ท าการปกติ จัดท าหลักฐานในการเบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

หลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่1) โดยผู้ขอเบิกต้องระบุรายละเอียด 

ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
2. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวข้างต้น 
3. การเบิกค่าเช่าที่พัก 

3.1 กรณีเบิกจ่ายจริง พักที่โรงแรมใช้ใบเสร็จรับเงินและรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)      
หากพักแรมที่พักอ่ืน ใช้ใบเสร็จรับเงินแสดงรายละเอียดการเข้าพักเป็นหลักฐานการเบิก 

3.2 กรณีเหมาจ่าย ไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน 
4. การเบิกค่าพาหนะ 

4.1 ค่าโดยสารรถประจ าทาง รถรับจ้าง รถไฟ ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 
4.2 ค่าโดยสารรถไฟประเภทรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)    

ให้ใช้กากบัตรโดยสารเป็นหลักฐานการเบิก 
4.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass)   
4.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน (ระบุเลขทะเบียนยานพาหนะ) 
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5. เอกสารประกอบการเบิกท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1 ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ หรือหนังสือเชิญให้ไปราชการ 
5.2 ก าหนดการ (ถ้ามี) 
5.3 หนังสือขออนุญาตไปราชการ 

หมายเหตุ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ แบบ 8708 ส่วนที่ 2 คู่กัน 

2. การเดินทางไปราชการประจ า 
 หมายถึง  

 การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน รักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทน               
เพ่ือด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานแห่งใหม่ 

 การเดินทางไปประจ าส านักงานเดิมในท้องที่ใหม่ในกรณีย้ายส านักงาน 
 การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการ หรือไปช่วยราชการที่ก าหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการ 

หรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีก าหนดเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
 การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีก าหนดเวลาไม่ถึง 1 ปี       

แต่ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องให้อยู่ช่วยราชการ ณ ที่เดิม ให้นับเวลาต่อเนื่องและถือเวลาตั้งแต่        
วันที่ครบก าหนด 1 ปี เป็นการเดินทางไปราชการประจ า 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ า ประกอบด้วย 
 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 ค่าเช่าที่พัก 
 ค่าพาหนะ 
 ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 
 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

 ผู้มีสิทธิในการเบิก 
 ข้าราชการผู้เดินทาง 
 บุคคลในครอบครัว 

- คู่สมรส 
- บุตร 
- บิดามารดา (ของตนเองและคู่สมรส) 
- ผู้ติดตาม 

ประเภทท่ัวไประดับช านาญงานลงมา ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ไม่เกิน 1 คน  
ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป ประเภทอ านวยการระดับต้นและ
ระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ไม่เกิน 2 คน 

 ข้อสังเกต  
1. ผู้เดินทางไปราชการประจ าต้องมิใช่ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานแห่งใหม่    

ตามค าร้องขอของตนเอง 
2. กรณีไปประจ าส านักงานต่างสังกัดให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจ า 
 
 
 



๙ 

 

 

 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ า 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์การเบิก 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้นับตั้งแต่เดินทางออกจากที่อยู่ถึงสถานที่พักแห่งใหม่ 
ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ค่าเช่าที่พัก - ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

- กรณีไม่อาจเข้าบ้านพักหรือบ้านเช่า 
- เบิกได้ไม่เกิน 7 วัน  

(กรณีเกิน 7  วัน ให้ท าความตกลงปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเดิม 
- กรณีโอนย้ายต่างสังกัด ให้สังกัดเดิมอนุมัติและให้สังกัดใหม่รับรอง

ข้อเท็จจริง 
- ไม่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ค่าพาหนะ - ข้าราชการผู้เดินทาง เบิกตามสิทธิ 
- บุคคลในครอบครัวให้เบิกในอัตราเดียวกับผู้มีสิทธิ 
- ผู้ติดตามให้เบิกในระดับต่ าสุด 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น เบิกในลักษณะเดียวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราว 

3. การเดินทางกลับภูมิล าเนา 
 

 หมายถึง การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจ าในกรณีท่ีออกจากราชการ 
หรือถูกสั่งพักราชการ 
 

 ภูมิล าเนาเดิม หมายถึง ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ามารับราชการ หรือได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างครั้งแรก หรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี 
 

 ผู้มีสิทธิเบิก  
1. ข้าราชการซึ่งออกจากราชการหรือถูกเลิกจ้าง 
2. บุคคลในครอบครัว (คู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เดินทางและคู่สมรส ผู้ติดตาม) 

 

สิทธิในการเบิก 
1. ออกจากราชการหรือถูกเลิกจ้าง 
2. ตาย กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิถึงแก่ความตายก่อน ให้ทายาทที่อยู่ด้วย           

ขณะที่ถึงแก่ความตายเป็นผู้ใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ถ้าไม่มีทายาทอยู่ด้วย
ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับตนเองเฉพาะการเดินทางกลับ 

3. ถูกสั่งพักราชการ โดยไม่รอผลสอบสวน 
4. ใช้สิทธิเบิกท้องที่อ่ืน หมายถึง ถ้ามีผู้มีสิทธิต้องการเดินทางไปท้องที่อ่ืน ที่ไม่ใช่ภูมิล าเนาเดิม    

ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่สูงกว่า โดยต้องขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
 

 



๑๐ 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม 
1. ค่าเช่าที่พัก 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 ให้เบิกตามสิทธิของผู้เดินทางในอัตราส าหรับต าแหน่งระดับครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการ

หรือถูกเลิกจ้าง 
 ต้องเดินทางและขนย้ายสิ่งของส่วนตัวภายใน 180 วัน 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
 การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา        
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์       
เพ่ือพัฒนาบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2549 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕2 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๘๑๒ ลงวันที่ ๒๙ 

กันยายน ๒๕๕7 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

 องค์ประกอบของการฝึกอบรม 
1. มีโครงการ/หลักสูตร 
2. ระยะเวลามีก าหนดแน่นอน 
3. วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4. ไม่มีการแจกปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ประเภทการฝึกอบรม 
1. การฝึกอบรมประเภท ก 
2. การฝึกอบรมประเภท ข 
3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

 การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ ง          
เป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่ง ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ        
ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประเภทอ านวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง  



๑๑ 

 

 การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ ง          
เป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส      
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ประเภทอ านวยการระดับต้น 

 การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง   
มิใช่บุคลากรของรัฐ 

 บุคลากรของรัฐ หมายถึง ข้าราชการทุกประเภท พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 โครงการหรือหลักสูตรต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
 การพิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ตามจ านวน     

ที่สมควรและให้พิจารณาด้านการเงินด้วย 
 การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการอบรมในประเทศเท่านั้น 

 ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
1. ประธานในพิธีเปิดหรือปิด แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
2. เจ้าหน้าที ่
3. วิทยากร 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (บุคลากรของรัฐและบุคลากรภายนอก) 
5. ผู้สังเกตการณ์ 
บุคคลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบนี้ได้เฉพาะบุคคลตามที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น บุคคลอ่ืนที่มิได้  

มีฐานะเป็น 1 ใน 5 นี้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้าจะเบิกจากต้นสังกัด

ให้ท าได้เมื่อส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม 

 ค่าใช้จ่ายด้านผู้จัดการฝึกอบรม 

 ค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดการฝึกอบรม มีสิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ปี 2555 แบ่งเป็น 2 ประเภท 

(1) ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด อยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้าส่วนราชการ 

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ 
4. ค่าประกาศนียบัตร  
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
6. ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 



๑๒ 

 

(2) ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
1. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
2. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
4. ค่าอาหาร  
5. ค่าเช่าที่พัก 
6. ค่าพาหนะ 

 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดสัมมนา การจัดงาน 
ตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานในสังกัด มีความเหมาะสม      
กับสภาวะเศรษฐกิจ ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ภายใต้วงเงินที่รับผิดชอบ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๘๑๒  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน ๒๕๕7 
เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังรายการต่อไปนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมภายในประเทศ 

1. รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด  
โดยค านึงถึงความจ าเป็น คุ้มค่า และประหยัด 

1.1 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
1.2 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
1.3 ค่าประกาศนียบัตร 
1.4 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
1.5 ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1.6 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
1.7 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 
1.8 ค่าสมนาคุณวิทยากร 

 

ประเภทการฝึกอบรม วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ วิทยากรไม่เป็นบุคลากรของรัฐ 
ประเภท ก ไม่เกินช่ัวโมงละ 800 บาท ต่อคน ไม่เกินช่ัวโมงละ 1,600 บาท ต่อคน 
ประเภท ข และ 
ประเภทบุคคลภายนอก 

ไม่เกินช่ัวโมงละ 600 บาท ต่อคน ไม่เกินช่ัวโมงละ 1,200 บาท ต่อคน 
 

 กรณีท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าที่ก าหนด ส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ   
หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรม มอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
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 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร แบ่งเป็น 3 ลักษณะ 
ลักษณะ หลักเกณฑ ์

การบรรยาย จ่ายไดไ้ม่เกิน 1 คน 
การอภิปรายหรือ 
การสัมมนา 

จ่ายไดไ้ม่เกิน 5 คน รวมผู้ด าเนนิการอภิปรายที่ท าหน้าที ่
เช่นเดียวกับวิทยากร 

การแบ่งกลุ่ม จ่ายไดไ้ม่เกิน กลุ่มละ 2 คน 

 กรณีที่มีจ านวนวิทยากรเกินกว่าที่ก าหนด ต้องเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินที่เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 
 การนับเวลาเพื่อจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร  
 นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการฝึกอบรม  
 ไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที  
 ถ้าชั่วโมงการฝึกอบรมไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้จ่ายได้กึ่งหนึ่ง 

1.9  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทุกประเภทการอบรม เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 

 กรณจีัดในสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 35 บาท / มื้อ / คน 
 กรณีจัดในสถานที่เอกชน  ไม่เกิน 50 บาท / มื้อ / คน  

1.10 ค่ายานพาหนะ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสิทธิที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ยกเว้น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า 1 วัน การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ 
ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมทุกวัน ให้เบิกเป็นค่าพาหนะประจ าทาง 

 กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัด หรือยืมจากส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน    
เบิกค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 

 กรณใีช้ยานพาหนะประจ าทาง/เช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดประเภทยานพาหนะ ดังนี้ 
1. การฝึกอบรมประเภท ก ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหาร

ระดับสูง 
2. การฝึกอบรมประเภท ข ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป  

ระดับช านาญงาน 
3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป

ระดับช านาญงาน 
ทั้งนีใ้ห้เบิกจ่ายค่ายานพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด 

 กรณีการเช่าเหมายานพาหนะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วย 

 วิทยากรที่มีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม ผู้จัดจะเบิกค่าพาหนะ
รับจ้าง ไป – กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งได้ 
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2. รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนด โดยค านึงถึงความจ าเป็น คุ้มค่าและประหยัด 

1. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราใบละ 200 บาท 
2. ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้ 

ประเภทการฝึกอบรม 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

บาท/วัน/คน 
ค่าเช่าห้องพักคู่ 
บาท/วัน/คน 

ประเภท ก ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300 
ประเภท ข ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 600 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 600 

 
 

  หลักเกณฑ์การจัดที่พัก 
 การจัดที่พักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ก ให้พักห้องพักเดี่ยวหรือพักคู่ก็ได้ 
 การจัดที่ พักให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ข และฝึกอบรมบุคคลภายนอก           

ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยพักห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวม    
กับผู้อ่ืนได ้ผู้จัดอาจจัดให้พักคนเดียวได้ 

 การจัดที่พักให้ประธานในพิธีเปิด แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม หรือวิทยากร ให้พักห้องพัก
คนเดียว หรือห้องพักคู่ก็ได้และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามระดับการฝึกอบรม 

 การจัดที่พักให้ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และต าแหน่งประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยพักห้องคู่ เว้นแต่
เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ผู้จัดอาจจัดให้พักคนเดียวได้ 

3. ค่าอาหารส าหรับการฝึกอบรม เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้ 
 กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

ประเภทการฝึกอบรม 
จัดครบทุกมื้อ 
บาท/วัน/คน 

จัดไม่ครบทุกมื้อ 
บาท/วัน/คน 

ประเภท ก ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 
ประเภท ข ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 400 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 

 

 กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่เอกชน 

ประเภทการฝึกอบรม 
จัดครบทุกมื้อ 
บาท/วัน/คน 

จัดไม่ครบทุกมื้อ 
บาท/วัน/คน 

ประเภท ก ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 850 
ประเภท ข ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 

 

  กรณีจ าเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรม  
มอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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หรือผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งอัตราที่จ าเป็นต้องจ่ายเกินจะต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังและ        
หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วินิจฉัยว่า 
การจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงานและ
ผู้เข้าร่วมประชุมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ       
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ควรหลีกเลี่ยง หรืองดเบิก 
 ค่าใช้สถานที่ หรือค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม 
 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 

กรณีจ าเป็นต้องจ่าย ส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียน      
ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมมอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
หรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 

หลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 

1. หนังสือขออนุญาตจัดฝึกอบรม 
2. โครงการหรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
3. หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม 
4. ก าหนดการฝึกอบรม 
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี) 
6. หลักฐานที่ใช้แนบเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

6.1 ค่าอาหารกลางวัน ใช้ใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจหรือส าเนา 
บัตรประชาชนผู้ขาย 

6.2 ค่าสมนาคุณวิทยากร ใช้ใบส าคัญรับเงินพร้อมส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ 
และแนบหนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับวิทยากร 

6.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 
6.4 ค่าที่พัก ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ แนบใบเสร็จรับเงิน 

และใบแสดงรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)  
6.4.1 กรณีโรงแรมไม่ได้ออกใบ Folio ให้ แต่ในใบเสร็จรับเงินมีวันที่เข้าพัก วันที่ออก   

ให้ใช้เสร็จรับเงินใบเดียวได้ 
6.4.2 กรณีพักแรมในที่พักอ่ืน ๆ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดผู้ เข้าพัก วันที่เข้าพัก วันที่ออก จ านวนเงินตัวเลขและตัวอักษร        
และลายมือชื่อผู้รับเงิน เป็นเอกสารแนบได ้

6.5 ค่ายานพาหนะ ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการแนบ
เอกสารตามประเภทการโดยสาร ดังนี้ 

6.5.1 ค่าโดยสารรถประจ าทาง รถรับจ้าง รถไฟ ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 
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6.5.2 ค่าโดยสารรถไฟประเภทรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) 
ให้ใช้กากบัตรโดยสารเป็นหลักฐานการเบิก 

6.5.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass) 
6.5.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน  

7. ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินแนบส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนของผู้รับเงิน 

 ค่าใช้จ่ายด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสม            
ในการปฏิบัติงาน 

 ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้ารับการการฝึกอบรมมีสิทธิเบิก ได้แก่ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
2. ค่าเช่าที่พัก 
3. ค่าพาหนะ 
4. ค่าลงทะเบียน 

 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

 การนับเวลาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 กรณีผู้จัดการฝึกอบรม จัดเลี้ยงอาหาร 

 ให้นับตั้งแต่เวลาเดินทางออกจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการจนถึงเวลาที่เดินทางกลับที่พัก
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ  

 ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน    
แล้วน าจ านวนวันทั้งหมดคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยง 

 ให้น าจ านวนมื้ออาหารที่ผู้จัดเลี้ยงมาหักออกจากเบี้ยเลี้ยงที่ค านวณได้ โดยคิดได้มื้อละ 1 ใน 3 
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 

ตัวอย่าง 
 นายหนึ่ง ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ได้รับค าสั่งให้เข้าร่วมอบรมที่กรุงเทพฯ 
ก าหนดการอบรมวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายหนึ่งได้เดินทางเข้ารับการฝึกอบรม โดยออกจาก
บ้านพักในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. และกลับถึงบ้านพักวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 22.30 น. ผู้จัดเลี้ยงอาหาร 5 มื้อ  

วิธีค านวณ นับเวลาเดินทางได้ 3 วัน 16 ชั่วโมง 30 นาท ี
ค่าเบี้ยเลี้ยง   = 240 × 4 วัน  = 960 บาท 
หัก ค่าอาหารที่ผู้จัดเลี้ยง  =   80 × 5 มื้อ = 400 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่เบิกได้  = 960 – 400  = 460 บาท 

 ค่าเช่าที่พัก 
 การเบิกค่าเช่าที่พัก ต้องเบิกตามที่จริงไม่เกินอัตราที่ก าหนดเท่านั้น จะเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายไม่ได้ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
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 หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พัก 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก 
ให้พักห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ก็ได้ 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข 
ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป โดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็น

ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ผู้จัดอาจจัดให้พักคนเดียวได้ 

 ค่ายานพาหนะ 

 การเบิกค่าพาหนะประจ าทาง  

 กรณีผู้จัดการฝึกอบรมไม่ได้จัดยานพาหนะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
เบิกค่าพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ 

 การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 

 ให้เบิกค่าพาหนะไป – กลับ จาก ที่อยู่ ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่จัดยานพาหนะ
เพ่ือเดินทางไปฝึกอบรม 

 ค่าลงทะเบียน 

 เบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 
 กรณีค่าลงทะเบียนได้รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม     

ไว้หมดแล้ว หรือผู้จัดออกให้ทั้งหมดแล้วต้องงดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
 กรณีค่าลงทะเบียนไม่ได้รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมไว้ 

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกในส่วนที่ไม่ได้ออกให้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ยกเว้น ค่าเช่าที่พักให้เบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน       
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

หลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมฝึกอบรม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 
2. ค่าที่พัก ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการแนบใบเสร็จรับเงิน

และใบแสดงรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)  
2.1 กรณีโรงแรมไม่ได้ออกใบ Folio ให้ แต่ในใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดครบถ้วน และระบุ

วันที่เข้าพัก วันที่ออก ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินใบเดียวได้ 
2.2 กรณีพักแรมในที่พักอ่ืน ๆ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร        

วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดผู้ เข้าพัก วันที่เข้าพัก วันที่ออก จ านวนเงินตัวเลขและตัวอักษร        
และลายมือชื่อผู้รับเงิน เป็นเอกสารแนบได ้

3. ค่ายานพาหนะ ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการแนบเอกสาร
ตามประเภทการโดยสาร ดังนี้ 

3.1 ค่าโดยสารรถประจ าทาง รถรับจ้าง รถไฟ ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 
3.2 ค่าโดยสารรถไฟประเภทรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)          

ให้ใช้กากบัตรโดยสารเป็นหลักฐานการเบิก 
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3.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass) 
3.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน 

4. ค่าลงทะเบียน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน แนบหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
5. เอกสารประกอบการเบิกท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1 หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมฝึกอบรม 
5.2 ก าหนดการฝึกอบรม 
5.3 หนังสือขออนุญาตไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม   
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กระทรวงการคลังมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามภารกิจของส่วนราชการ ได้เท่าที่จ่ายจริง      
ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2549 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕2 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๘๑๒ ลงวันที่ ๒๙ 

กันยายน ๒๕๕7 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย 
1. เป็นการจัดงานตามแผนงาน/โครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ 
2. หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่าย 
3. ค่าใช้จ่ายเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัดอยู่ในดุลยพินิจของ

หัวหน้าส่วนราชการ 
4. ค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมระหว่างประเทศ เช่น ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 

การจัดงานที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ได้แก่ 
1. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของส่วนราชการ 
2. การจัดงานนิทรรศการ 
3. การจัดงานแถลงข่าว 
4. การจัดการประกวดหรือแข่งขัน 
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ประหยัด และเป็นประโยชน์ต่อราชการ   
ให้เบิกจ่ายได้ดังรายการ ต่อไปนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 กรณีจัดในสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ไม่เกิน 35 บาท / มื้อ / คน 
 กรณีจัดในสถานที่เอกชน  ไม่เกิน 50 บาท / มื้อ / คน 

3. ค่าเช่าที่พัก (ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) 

ประเภทการฝึกอบรม 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

บาท/วัน/คน 
ค่าเช่าห้องพักคู่ 
บาท/วัน/คน 

ประเภท ก ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300 
ประเภท ข ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 600 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 600 

การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในอัตราใด ให้พิจารณาว่าการจัดงานครั้งนั้น ๆ ก าหนดให้มี  
ผู้เข้าร่วมงานเกินกึ่งหนึ่งจัดอยู่ในประเภทใดของการฝึกอบรม ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมงานเกินกึ่งหนึ่งเป็น
บุคลากรของรัฐ ซึ่งด ารงต าแหน่ง ระดับ 3 – 8 ก็จัดอยู่ในการฝึกอบรมประเภท ข เป็นต้น 

กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด   
ส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส าหรับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดงาน มอบให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 

4. ค่าอาหารส าหรับการจัดงาน (ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) 
 กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

ประเภทการฝึกอบรม 
จัดครบทุกมื้อ 
บาท/วัน/คน 

จัดไม่ครบทุกมื้อ 
บาท/วัน/คน 

ประเภท ก ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 
ประเภท ข ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 400 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 

 

 กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่เอกชน 

ประเภทการฝึกอบรม 
จัดครบทุกมื้อ 
บาท/วัน/คน 

จัดไม่ครบทุกมื้อ 
บาท/วัน/คน 

ประเภท ก ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 850 
ประเภท ข ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 

 

  การพิจารณาอัตราการเบิกจ่ายให้พิจารณาเช่นเดียวกันกับข้อ 3 ค่าเช่าที่พักในการจัดงาน 
  กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
ส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส าหรับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรม มอบให้อยู่ในดุลยพินิจ 



๒๐ 

 

ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
ซึ่งอัตราที่จ าเป็นต้องจ่ายเกินจะต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังและหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ กรณีหน่วยงานผู้จัดงานไม่จัดอาหาร ที่พัก และพาหนะให้ 
หรือจัดให้เพียงบางส่วน ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม 

6. ค่าจ้างเหมาพาหนะส าหรับ รับ – ส่ง ครูและนักเรียน ไปร่วมงาน หรือขนส่งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดงาน 
7. ค่าสาธารณูปโภค 
8. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในการจัดงาน 
9. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดที่จัดงาน 
10. ค่าสาธารณูปโภค 
11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการสุขา ให้เบิกตามอัตราที่หน่วยงานให้บริการเรียกเก็บ 
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการพยาบาล ให้เบิกตามอัตราที่หน่วยงานให้บริการเรียกเก็บ 
13. ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน 
14. ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
15. ค่าสมนาคุณวิทยากร หรือพิธีกร หรือผู้ท าหน้าที่ด าเนินรายการ 

 กรณเีป็นบุคลากรของรัฐ  เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท ต่อคน 
 กรณไีม่เป็นบุคลากรของรัฐ เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท ต่อคน 
 กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าก าหนด ส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ        
หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
หรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือผู้อ านวยการโรงเรียน  

16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด หรือการแข่งขัน 
 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ 1,500 บาท ต่อวัน ต่อคน  
กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าก าหนด ส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ        
หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
หรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด หรือการแข่งขัน  
ชิ้นละไม่เกิน 1,500 บาท  

 เงินหรือรางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน 
17. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
18. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดงาน 
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หลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

1. หลักฐานการอนุมัติให้จัดงาน 
2. โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติแล้ว 
3. หนังสือเชิญให้ร่วมงาน 
4. ก าหนดการจัดงาน 
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน (ถ้ามี) 
6. เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ 

6.1 ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง ใช้ใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ
หรือส าเนาบัตรประชาชนผู้ขาย 

6.2 ค่าสมนาคุณวิทยากร ใช้ใบส าคัญรับเงินพร้อมส าเนาบัตรเจ้าหน้าที่รัฐหรือบัตรประชาชน 
และแนบหนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับวิทยากร 

6.3 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินแนบส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
ของผู้รับเงิน  

6.4 เงินรางวัล ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินแนบส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนของผู้รับเงิน 
แนบเอกสารหลักเกณฑ์การพิจารณาการมอบเงินรางวัลและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เป็นต้น 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 

การอนุมัติการเดินทางไปราชการ  
(ตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1365/2560 เรื่อง การมอบอ านาจอนุมัติเดินทางไปราชการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560) 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ ผู้ขออนุญาต การเดินทางไปราชการ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ตนเอง ภายในราชอาณาจักร 

ข้าราชการ  
ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ 
ทุกต าแหน่งในส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

ภายในราชอาณาจักร 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ภายนอกจังหวัดหรือ 
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานการศึกษา ตนเอง ภายในจังหวัดหรือภายใน  
เขตพื้นที่การศึกษา 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ 
ทุกต าแหน่งในสถานศึกษา 

ภายในราชอาณาจักร 

 

  



๒๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 

 

 










