
 

การฝึกอบรม 
ค าถาม การให้ค าปรึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ ที่เกี่ยวข้อง 

1) กรณีอาจารย์ 2 ท่าน (เพศชายทั้ง 2 ท่าน) เดินทางไป
ฝึกอบรม จ านวน 2 วัน แต่พักแรมคนละที่ (ต่างโรงแรม)  จะสามารถ
เบิกจ่ายเงินค่าที่พักคนละ 900 บาท/คืน ได้หรือไม่ ถ้าบิลคนแรก 
1,500.- บาท และบิลคนที่สอง 800.- บาท อัตราเบิกจ่ายจะต้องเบิก
เท่าไร 

ตามระเบียบต้องพักคู่ การฝึกอบรมต้องเบิกจ่ายจริงตามสิทธ์ิ
และมีใบเสรจ็รับเงิน 

การพักแยกของทั้ง 2 ท่าน  

1) ต้องช้ีแจงเหตุผลที่แยกพัก   

2) การเบิกจ่ายเงินต้องเป็นไปตามระเบียบและตามอัตราเรียก
เก็บโดยใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมที่พักประกอบ  

3) ถ้าอาจารย์มีต าแหน่งระดับต่ ากว่าระดับ 9 ต้องนอนคู่และ
ได้สิทธิเบิกไม่เกินคนละ 900 บาทต่อคืน ดังนั้นการเบิกจ่ายค่าที่พัก
ของบิลจ านวน 800.- บาท สามารถเบิกได้ 800.-บาท ส่วนบิล 
1,500.-บาท เบิกได้900 คือ ไม่เกินสิทธิพักคู่ 
 
 

1) ระ เบี ยบกระทรวงการคลั ง  ว่ าด้ วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ 

2) หนังสือ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่  14 
มกราคม 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ าปี 2556 

2) กรณีคณะมีรายวิชาเกี่ยวกับการฝึกงานนักศึกษาต้องออกไป
ฝึกงานนอกสถานท่ี คณะจะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกไป
ฝึกงาน(เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน) ก าหนดการเชิญวิทยากรมา
บรรยายตามหัวข้อเพื่อให้ความรู้ สามารถเบิกค่าอาหารว่าง และอาหาร
กลางวันตามระเบียบอะไร และถ้านักศึกษากลับจากปฏิบัติงานจะมีการ
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาซึ่งเป็นการรายงานผลต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา จะสามารถเบิกค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง ตาม
ระเบียบใด 
 

ระเบียบฝึกอบรม ข้อ 19 โดยโครงการจะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 

 

3) ถ้ากรณีเชิญวิทยากรมาบรรยายเราจ่ายค่าตอบแทนแล้ว ถ้า
เราจะมอบของที่ระลึกให้ด้วยและเบิกจ่ายเงินค่าของที่ระลึกสามารถท า
ได้หรือไม่ 

ระเบียบการฝึกอบรม ข้อ 8 ซึ่งระบุว่าให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ตามความจ าเป็นเหมาะสมและประหยัด ส่วนเรื่องของสมนาคุณเป็น
ข้อ 11 

 
 

 



 

ค าถาม การให้ค าปรึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ ที่เกี่ยวข้อง 
4) การเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากร ตามกรณีต่อไปนี้  
ข้อ 1 วิทยากรเป็นราชการระดับ 9 ขึ้นไปหรือผู้บริหารระดับสูง 

การเบิกค่าตอบแทนวิทยากรเบิกตามอัตราการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
เป็นราชการ ไม่เกินช่ัวโมงละ 600 บาท ถูกหรือไม่ 

ข้อ 2 ค่าเดินทางวิทยากร สามารถเบิกค่าเครื่องบิน ค่ารถรับจ้าง
ได้ตามต าแหน่งของวิทยากร คือ ระดับ 9 ขึ้นไปหรือผู้บริหารระดับสูง 
ถูกหรือไม่ 

ข้อ 3 ค่าที่พักสามารถเบิกจ่ายตามต าแหน่งของวิทยากร คือซี 9 
ขึ้นไป หรือเบิกตามประเภทที่วิทยากรมาบรรยายในการจัดฝึกอบรมซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอก สามารถเบิกได้ 1,200 บาท ตามระเบียบฝึกอบรม 
หรือไม่ 

 

ข้อ 1 การเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากร เบิกจ่ายตาม
ระเบียบฝึกอบรมฯ ข้อ 14 (2) (ก) โดยให้พิจารณาว่าเป็นการ
ฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก (800.-บาท) หรือ ข (600.-บาท) 

ข้อ 2 ถูกต้อง 
ข้อ 3 การเบิกจ่ายเงินค่าท่ีพักของวิทยากรสามารถเบิกจ่ายตาม

ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ตามระเบียบฝึกอบรมฯ ข้อ 16 (3) คือ เบิกจ่าย
ค่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง (ไม่เกินก าหนดอัตราค่าที่พัก) 

(1) ระ เบี ยบกระทรวงการคลั ง  ว่ าด้ วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555 ข้อ 
10  (3)  และ ข้อ 16 (3) 

(2) หนังสือ กค 0406.4/ว 5 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจาการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 
2556  

5) คณะจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์มืออาชีพให้นักศึกษา มี
การฝึกปฏิบัติโดยน านักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคเทศก์ และ
จ าเป็นต้องเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
โดยหนึ่งในสถานท่ีดังกล่าวคือ จังหวัด เพชรบูรณ์  ซึ่งอาจารย์มีการจ้าง
เหมารถตามระเบียบพัสดุจากมหาวิทยาลัย เป็นรถบัสโดยสาร 50 ที่นั่ง 
และระหว่างการฝึกปฏิบัติงานมีการจ้างเหมารถของชาวบ้านเนื่องจาก
รถบัสโดยสารไม่สามารถรับส่งได้   จากประเด็นดังกล่าวขอสอบถาม 

ข้อ 1 สามารถเบิกค่าจ้างเหมารถชาวบ้านเพื่อให้พาขึ้นเขาเพื่อไป
ฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ตามสถานท่ีต่าง ๆ ได้หรือไม่ 

ข้อ 2 เอกสารการจ้างรถของชาวบ้านไม่มีใบเสร็จรับเงิน มีเฉพาะ
ใบส าคัญรับเงิน แนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วน
บุคคล ส าเนาการจดทะเบียนรถ 

ข้อ 3 จากข้อที่ 1 ถ้าเบิกได้ ข้อที่ 2 เอกสารที่แนบไม่เป็นไปตามที่

(1) การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถชาวบ้านเพื่อพาขึ้นเขาตาม
สถานที่ต่างๆ ต้องอธิบายเหตุผลความจ าเป็นในการขอจ้างรถอีก
ทอดหนึ่ง 

(2) กรณีรถรับจ้างไม่จดทะเบียนเป็นรถรับจ้างซึ่งไม่เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องขออนุมัติต่ออธิการบดี ทั้งนี้การ
เดินทางลักษณะนี้ควรมีการส ารวจล่วงหน้าในการเดินทางเพื่อจะ
วางแผนวิธีการเดินทาง  

(3) การฝึกอบรมให้นักศึกษา นักศึกษาไม่ใช่บุคลากรของรัฐ 
ถือเป็นบุคคลภายนอก เบิกจ่ายเงินค่าที่พัก ตามระเบียบฝึกอบรมฯ 
ข้อ 19 (2) โดยเบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายคนละไม่เกิน 500.-
บาท/วัน ส่วนใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (เอกสารหมายเลข 2)  
 

(1) ระ เบี ยบกระทรวงการคลั ง  ว่ าด้ วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555 ข้อ 
19  (1-3)  

 
 



 

ค าถาม การให้ค าปรึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ ที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบก าหนดไว้ จะต้องเสนออนุมัติต่อใคร 

ข้อ 4 การเบิกค่าท่ีพักเป็นลักษณะ โฮมสเตย์ ไม่มีใบเสร็จรับเงิน มี
เฉพาะใบส าคัญรับเงิน ซึ่งการด าเนินการของโฮมสเตย์มีการขออนุญาต
ท าโฮมสเตย์ แต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินให ้

6) คณะจัดโครงการฝึกอบรมให้นักศึกษา โดยมีการก าหนดการ
คือ เวลาเช้าถึงเที่ยง เป็นการบรรยายช่วง13.30 น เป็นต้นไปเป็นการ
น านักศึกษาไปศึกษาดูงานท่ีหน่วยงานเอกชนนอกสถานท่ี กรณีดังกล่าว
สามารถค านวณการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารให้นักศึกษาอย่างไร ถ้าเป็น
การเบิกจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้นักศึกษา 

การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจ่ายตามระเบียบฝึกอบรม ข้อ 
18 (2) ระบุว่า ให้ค านวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยให้
นับตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติแล้วแต่กรณี 

 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555 ข้อ 18  (2) และ
ข้อ 19 (1) 

7) การเบิกค่าอาหารกิจกรรมวันลอยกระทง ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม
ประกอบไปด้วยนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน โดยเบิกค่าอาหาร
หัวละ 40 บาท สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ 

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ โดยใช้ระเบียบฝึกอบรม - หัวข้อ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ซึ่งเทียบเคียงเป็นผู้ เข้าร่วมระดับต้น /
บุคคลภายนอก โดยต้องขออนุมัติต่ออธิการบดี  

 

ระเบียบ กค. คชจ.ฝึกอบรม จัดงาน ประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ข้อ 28 

8) การจัดพิธีทางศาสนา เพื่อร าลึกถึง ผู้ก่อตั้งคณะ และมีการ
ถวายปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ได้หรือไม่ 

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ต้องขออนุมัติต่ออธิการบดี  ส่วนการ
ถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ต้องระบุรายละเอียดมาในโครงการและ
ระบุว่าจะจ่ายอย่างไร พร้อมแจ้งในโครงการด้วยว่าไม่มีระเบียบ
รองรับ 

 

ระเบียบ กค. คชจ.ฝึกอบรม จัดงาน ประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ข้อ 28 

9) ค่าวิทยากร 2 คน บรรยายพร้อมกัน 2 ช่ัวโมง เป็นบุคคลากร
ของรัฐเป็นการอบรมประเภทใด 

เบิกได้ตามระเบียบค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม หลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร อภิปรายได้ไม่เกิน 5 คนใน 1 ช่ัวโมงและ
เบิกจ่ายไม่เกินอัตราคนละ 600 บาท 

 
 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 



 

ค าถาม การให้ค าปรึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ ที่เกี่ยวข้อง 
10) ถ้าเดินทางไปฝึกอบรม ที่ จ.เชียงใหม่ โดยเดินทางจาก จ.

ขอนแก่น-จ.อุดดรธานีและ เดินทางต่อจาก จ.อุดรธานี โดยเครื่องบินไป 
จ.เชียงใหม่ (ไม่มีสิทธิเบิกค่าเครื่อง) ต้องด าเนินการอย่างไร  

ข้อ 1 ต้องท าขออนุมัติเดินทางโดยอ้อมหรือไม่ 
ข้อ 2 การขอเบิกค่าเดินทางเทียบเท่าภาคพื้นดินเป็นค่ารถโดยสาร

ประจ าทาง เทียบอัตราราคาจาก จาก จ.ขอนแก่น ถึง จ.เชียงใหม่ หรือ
จาก จ.อุดรธานี ถึง จ.เชียงใหม ่

(1) ต้องท าหนังสือขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบินโดยอ้อม
และช้ีแจงเหตุผลว่าท าไมถึงเดินทางโดยอ้อม 

(2) อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางเทียบเคียงจากขอนแก่น
ถึงเชียงใหม ่

บันทึกข้อความ (กองคลัง) ศธ 0514.14/2506 
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 


