
กรณี การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

1. ค่าตอบแทนวทิยากร สามารถเบิกจ่ายในลกัษณะเหมา
จ่ายเป็นรายวนั จ านวน 20,000 บาท ได้หรือไม่

ข้อสรุป : ค่าตอบแทนวทิยากร สามารถเบิกจ่ายใน
ลกัษณะเหมาจ่ายเป็นรายวนั จ านวน 20,000 บาท

ข้อเท็จจริง : ไม่ได้ เน่ืองจากค่าวทิยากรจะต้องระบุรายละเอยีดลกัษณะการด าเนิน
ว่าเป็นการบรรยาย อภิปราย และแบ่งกลุ่ม ระบุจ านวนวิทยากร ระบุจ านวน
ช่ัวโมงเพ่ือให้เป็นไปตามอตัราค่าสมมนาคุณวทิยากร

ระดบัผลกระทบต่อการปฏิบัตงิานราชการของหน่วยงาน : มาก

ผลกระทบ : ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามระเบียบฯ จะต้องคืนเงิน

ข้อแนะน า : กรมบัญชีกลาง หรือกลุ่มการเงนิ กองคลงั 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กลุ่มการเงนิ กองคลงั

วนัที่พบข่าว 1 เมษายน 2563

อ้างองิ : 1. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิ
2. ประกาศกรมอนามัย เร่ือง นโยบายประหยดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



กรณี การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

2. โครงการฝึกอบรม เชิญอาจารย์จากมหาวทิยาลยัของรัฐที่ออก
นอกระบบมาเป็นวทิยากร จะจ่ายค่าสมมนาคุณวทิยากรในอตัรา

บุคคลภายนอกหรือบุคลากรของรัฐ ใช่หรือไม่

ข้อสรุป : เชิญอาจารย์จากมหาวทิยาลยัของรัฐที่ออกนอกระบบมา
เป็นวทิยากร จะจ่ายค่าสมมนาคุณวทิยากรในอตัราบุคคลภายนอก

หรือบุคลากรของรัฐ 

ข้อเท็จจริง : เบิกจ่ายตามอตัราบุคลากรของรัฐเน่ืองจาก
มหาวทิยาลยัทีอ่อกนอกระบบยงัอยู่ในก ากบัของรัฐและยงัรับเงนิ

อุดหนุนจากรัฐอยู่

ระดบัผลกระทบต่อการปฏิบัตงิานราชการของหน่วยงาน : มาก

ผลกระทบ : ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามระเบียบฯ จะต้องคืนเงิน

ขอ้แนะน ำ : กรมบญัชีกลำง หรือกลุ่มกำรเงิน กองคลงั 

หน่วยงานทีต่รวจสอบ กลุ่มการเงนิ กองคลงั

อ้างองิ : 1. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 

๒๕๔๙ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
2. ประกาศกรมอนามัย เร่ือง นโยบายประหยดั ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562
วนัที่พบข่าว 1 เมษายน 2563



กรณ ีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

3. การเดนิทางเข้ารับการฝึกอบรมในวนัที ่30 มี.ค. 63 เวลา 08.30 น. ถึงวนัที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 
16.30 น. โดยเดนิทางวนัที่ 29 มี.ค. 63 เวลา 06.00 น. กลบัถงึวนัที่ 4 เม.ย. 63 เวลา 06.00 น. 
และวนัที่ 2 - 3 เม.ย. 63 เดนิทางเพ่ือไปนิเทศติดตามงานต่อ จะนับเบีย้เลีย้งยงัไงและค่าที่พกัใน
คืน วนัที่ 1 - 2 เ.ม.ย 63 จะเบิกในลกัษณะเหมาจ่ายหรือเบิกจ่ายจริง

ข้อสรุป : จะนับเบีย้เลีย้งยงัไงและค่าที่พกัในคืน วนัที่ 1 - 2 เ.ม.ย 63 จะเบิกในลกัษณะเหมาจ่าย
หรือเบิกจ่ายจริง

ข้อเท็จจริง : 1. ค่าเบีย้เลีย้งในการฝึกอบรมนับจากเร่ิมเดินทางจนถึงวันส้ินสุดเวลาฝึกอบรม 
คือวันที่ 29 มี.ค. 63 เวลา 06.00 ถึงวันที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 16.30 น. และหากมีการจัดม้ืออหาร
บางม้ือระหว่างการฝึกอบรมให้หักเบีย้เลีย้งเดินทางต่อวัน ส่วนค่าเบีย้เลี้ยงในการเดินทางไป
ราชการให้นับเวลาปฏิบัติราชการคือ วันที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 16.30 น. จนกลับถึงบ้านพัก คือ
วนัที่ 4 เ.ม.ย 63 เวลา 06.00 น.
2. ค่าที่พักในวันที่ 1 - 2 เม.ย. 63 จะเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริงหรือแบบเหมาจ่ายก็ได้ 
เน่ืองจากเป็นการพกัเพ่ือรอนิเทศติดตามงาน

ระดบัผลกระทบต่อการปฏิบัตงิานราชการของหน่วยงาน : มาก

ผลกระทบ : ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามระเบียบฯ จะต้องคืนเงิน

ข้อแนะน า : กรมบัญชีกลาง หรือกลุ่มการเงนิ กองคลงั 

หน่วยงานทีต่รวจสอบ กลุ่มการเงนิ กองคลงั

อ้างอิง  :  1 .  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
2. พระราชกฏกฏีกาค่าใชจ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ วนัที่พบข่าว 1 เมษายน 2563



เพิม่เติม ปัญหา COVID-19

ค าถาม ค าตอบ อ้างอิง

การจดัโครงการฝึกอบรม 

สามารถจดัในรูปแบบ

ออนไลน์ได้หรอืไม่

ท าได้ เน ือ่งจากระเบยีบฯ ไม่ได้

ระบุรูปแบบการด าเนนิการไว้

แต่ต้องบรรลุวตัถุประสงค์ 

อย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล

1. ระเบยีบกระทรวงการคลงั

ว่าด้วย ค่าใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม การจดังาน และการ

ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 

2549 และทีแ่ก้ไขเพ ิม่เตมิ

การจดัโครงการฝึกอบรม 

สามารถจดัซื้อวสัดุเจลลา้ง

มอื และหนา้กากอนามยัได้

หรอืไม่

จดัซื้อได้ ส าหรบัเจลลางมอืเป็น

วสัดุท ีจ่  าเป็นในช่วง Covid-

19 และกรณหีนา้กากอนามยั 

ต้องซื้อในจ านวนทีเ่หมาะสม 

ท ัง้น ีต้้องค านงึถงึความจ าเป็น 

เหมาะสม ประหยดัและให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

ด้วย

หลกัฐานในการประกอบการ

เบกิจา่ยเก ีย่วกบัจ านวนผูเ้ขา้

รบัการฝึกอบรม กรณจีดั

โครงการฝึกอบรมแบบ

ออนไลน์

อาจจะมกีารถ่ายรูปหนา้จอให้

เหน็ถงึจ  านวนผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม เหน็หนา้ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมหรอืวทิยากร ตาม

เวลาทีก่  าหนดในโครงการ โดย

การถ่ายทอดสด

การเบกิค่าอาหาร อาหาร

ว่างและเครือ่งดืม่ กรณจีดั

โครงการฝึกอบรมแบบ

ออนไลน์ เบกิได้อย่างไร

ค่าอาหาร อาหารว่างและ

เครือ่งดืม่เป็นในส่วนของผูจ้ดั

ฝึกอบรมจดัให้ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม จดัได้ในกรณทีีผู่จ้ดั

และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอยู่ใน

สถานทีเ่ดยีวกนั ส่วนผูท้ ีอ่ยู่ใน

สถานทีอ่ ืน่ท ีร่บัชมผา่นสือ่

ออนไลน์ ไม่สามารถเบกิ

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครือ่งดืม่ได้ แต่สามารถเบกิ

เป็นค่าเบ ีย้เล ีย้ง ตามระเบยีบขอ้ 

18 ได้



เพิม่เติม ปัญหา COVID-19 (ต่อ)

ค าถาม ค าตอบ อ้างอิง

ในสถานการณ์การระบาดของโรค 

Covid-19 กรณทีีม่กีารยกเลกิ

หรอืเล ือ่นการเดนิทาง สามารถเบกิ

ค่าใช้จา่ยอะไรได้บา้ง และด าเนนิการ

อย่างไร

กรณหีวัหนา้ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณ

หรอืหวัหนา้ส่วนราชการต้นสงักดัอนุมตัใิห้

ยกเลกิหรอืเล ือ่นการเดนิทางไปราชการ ให้

เบกิค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัการยกเลกิหรอืเล ือ่น

การเดนิทางได้แก่

1. ค่าธรรมเนยีมในการคนืหรอืเปล ีย่นบตัร

โดยสารยานพาหนะในการเดนิทางไปราชการ

หรอืค่าบตัรโดยสารทีไ่ม่สามารถคนืหรื

เปล ีย่นบตัรได้ หรอืค่าธรรมเนยีมในการ

ยกเลกิการจองยานพาหนะ

2. ค่าธรรมเนยีมในการจอ้งห้องพกั

ลว่งหนา้ หรอืค่าปรบักรณยีกเลกิห้องพกั 

หรอืค่าเช่าท ีพ่กักรณที ีไ่ม่ได้เขา้พกั

3. ค่าใช้จา่ยอืน่ท ีจ่  าเป็นในการเดนิทางทีไ่ด้

เตรยีมการไว้ลว่งหนา้ก่อนการเดนิทาง เช่น 

ค่าธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง ค่าธรรมเนยีม

วซ่ีา เป็นต้น

ใหเ้บกิจา่ยได้เท่าท ีจ่า่ยจรงิ ตามความจ าเป็น

เหมาะสมและประหยดั เพ ือ่ประโยชนข์องทาง

ราชการ โดยใหอ้ยู่ในดุลพนิจิของหวัหนา้ส่วน

ราชการเจา้ของงบประมาณ

1. หนงัสอืกระทรวงการคลงั ด่วน

ทีสุ่ด ที ่กค 0408.4/ ว 35 ลง

วนัท ี ่2 มนีาคม 2563 เรือ่ง การขอ

อนุมตัหิลกัการเบกิจา่ยค่าใช้จา่ยกรณี

ยกเลกิหรอืเล ือ่นการเดนิทางไปราชการ 

การจดัฝึกอบรม การจดังาน และการ

จดัประชุมระหว่างประเทศ อนัเป็นผลสบื

เน ือ่งมาจากการแพร่ระบาดของ

โรคตดิต่อเช ือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(Coronavirus 

Disease 2019: 

COVID-19)

การเดนิทางไปราชการรวมกบัส่วน

ราชการอืน่ ในช่วงทีม่สีถานการณ์การ

ระบาดของโรค Covid-19 แลว้

หวัหนา้ส่วนราชการอืน่ยกเลกิการ

เดนิทางดงักลา่ว สามารถเบกิค่าใช้จา่ย

อะไรได้บา้ง และด าเนนิการอย่างไร

กรณหีวัหนา้ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณ

หรอืหวัหนา้ส่วนราชการต้นสงักดัอนุมตัใิห้

ยกเลกิหรอืเล ือ่นการเดนิทางไปราชการ ให้

เบกิค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัการยกเลกิหรอืเล ือ่น

การเดนิทางได้แก่

1. ค่าธรรมเนยีมในการคนืหรอืเปล ีย่นบตัร

โดยสารยานพาหนะในการเดนิทางไปราชการ

หรอืค่าบตัรโดยสารทีไ่ม่สามารถคนืหรื

เปล ีย่นบตัรได้ หรอืค่าธรรมเนยีมในการ

ยกเลกิการจองยานพาหนะ

2. ค่าธรรมเนยีมในการจอ้งหอ้งพกั

ลว่งหนา้ หรอืค่าปรบักรณยีกเลกิห้องพกั 

หรอืค่าเช่าท ีพ่กักรณที ีไ่ม่ได้เขา้พกั

3. ค่าใช้จา่ยอืน่ท ีจ่  าเป็นในการเดนิทางทีไ่ด้

เตรยีมการไว้ลว่งหนา้ก่อนการเดนิทาง เช่น 

ค่าธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง ค่าธรรมเนยีม

วซ่ีา เป็นต้น

ใหเ้บกิจา่ยได้เท่าท ีจ่า่ยจรงิ ตามความจ าเป็น

เหมาะสมและประหยดั เพ ือ่ประโยชนข์องทาง

ราชการ โดยใหอ้ยู่ในดุลพนิจิของหวัหนา้ส่วน

ราชการเจา้ของงบประมาณ


