
 

 

ที่ ร.ว.ท.ท./อปวช./ ว 7    

       8  มิถุนายน  2560 

เรื่อง ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจ าปี 2560 
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   

เรียน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ก าหนดการประชุม 
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2555  

 ตามท่ี ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย 
และชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจ าปี 2560 ในวันที่ 18 - 19 
กันยายน 2560  ณ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร          
ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายวิชาการทางทันตกรรมที่ก้าวหน้าและลึกซึ้งจากวิทยากรทั้งที่เป็นคณาจารย์และ
ทันตแพทย์เฉพาะทาง  ที่มีประสบการณ์ การน าเสนอผลงานวิชาการของทันตแพทย์ ทันตแพทย์ประจ าบ้าน 
และนักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตร และการประกวดการน าเสนอผลงานวิชาการของทันตแพทย์        
ประจ าบ้าน นั้น 

ราชวิทยาลัยฯ ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ในสังกัดของท่านได้มีโอกาส

เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2555  

  อนึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้ราชวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดค่าลงทะเบียนไว้ดังนี้ 
 

ประชุมวิชาการ (18 - 19 ก.ย.2560)  ภายใน 31 ส.ค.2560 หลัง 31 ส.ค.2560 

สมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ หรือสมาคมปริทันตวิทยาฯ หรือ

ชมรมทันตกรรมหตัถการฯ 

 

4,000  บาท  5,000 บาท  

(รวมอาหารกลางวัน 2 วัน) 

ทันตแพทย์ผู้สนใจท่ัวไปที่ไม่ใช่  สมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ หรือ

สมาชิกของสมาคมปริทันตวิทยาฯ หรือชมรมทันตกรรมหัตถการฯ  

5,000 บาท  6,000 บาท  

(รวมอาหารกลางวัน 2 วัน)  

  



 

  

ประชุมวิชาการ (18-19 ก.ย.2560)  ภายใน 31 ส.ค.2560 หลัง 31 ส.ค.2560 

ทันตแพทย์ประจ าบ้าน หรือนิสิตหรือนักศึกษาหลังปริญญาทุกหลกัสูตร 1,000 บาท  2,000 บาท  

(ไม่รวมอาหารกลางวัน) 

ทันตแพทย์ประจ าบา้นช้ันปีท่ี 3 ลงทะเบียนฟร ี

(ไม่มีอาหารกลางวัน) 

 

อัตราค่าลงทะเบียน  Workshop  (วันที่ 18 กันยายน 2560) 

Workshop : 

 Abutment selection  for dental implant   
ภายใน 31 ส.ค.2560 

 

หลัง 31 ส.ค.2560 

เฉพาะผูล้งทะเบียนเข้าประชุมวิชาการเท่าน้ัน ช าระค่าลงทะเบียนเพิ่ม 500 บาท   

(รับจ านวน 50 คน) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ และขอได้โปรดแจ้งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดของท่านทราบ เพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์) 

ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

งานธุรการ 

โทรศัพท ์ 0 2 9510420 -1      

โทรสาร  0 2 9510422  www.royalthaident.org 

email : royalthaident@gmail.com 

http://www.royalthaident.org/
mailto:royalthaident@gmail.com


* ผู้น�ำเสนอผลงำนและทันตแพทย์ประจ�ำบ้ำนปีสุดท้ำยทุกหลักสูตร ลงทะเบียน ฟรี

อัตรำค่ำลงทะเบียน

Workshop เรื่อง Abutment selection for dental implant 500 บาท (จ�านวนจ�ากัด 50 ท่าน)

ลงทะเบียนและดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ www.royalthaident.org

The 6th Annual Meeting of

The Royal College of Dental Surgeons 
of Thailand

โดย	 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย	

ร่วมกับ	 สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

	 ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 -19 กันยายน 2560 

เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

น�าเสนอผลงาน

ก�าหนดส่งบทความคัดย่อ	ความยาวไม่เกิน	300	ค�า

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

น�าเสนอผลงานและเผยแพร่บทความต้นฉบับ

ก�าหนดส่ง	Manuscrlpt	เพื่อจัดพิมพ์ใน	Proceedings

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลงทะเบียนและช�าระเงิน ภายใน 31 ส.ค. 2560 หลัง 31 ส.ค. 2560
สมาชิกราชวิทยาลัยฯ/ 
สมาคมปริทันตวิทยาฯ/ 
ชมรมทันตกรรมหัตถการฯ

4,000 5,000

(รวมอาหารกลางวัน 2 วัน)

ทันตแพทย์ผู้สนใจทั่วไป
5,000 6,000

(รวมอาหารกลางวัน 2 วัน)

นิสิต/นักศึกษาหลังปริญญา
ทุกหลักสูตร

1,000 2,000

(ไม่รวมอาหารกลางวัน)

งานประชมุวชิาการ RCDS 2017 ในปีน้ี ราชวิทยาลยัทนัตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมอืกบั 
สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยและชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย จัดหัวข้อ 
การบรรยายที่เข้มข้น หลากหลายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาร่วมให้ความรู้กับ 
สมาชิกและทันตแพทย์ผู้สนใจเช่นเคย โดยในวันแรก (18 กันยายน 2560) ท่านจะพบการบรรยาย 
ของทัง้ 3 หน่วยงานหลกัให้เลอืกเข้าฟัง หัวข้อทีน่่าสนใจจากชมรมทนัตกรรมหตัถการฯ อาท ิการออกแบบ
รอยยิม้ทีส่วยงามและการบรูณะฟันด้วยเรซนิคอมโพสติในฟันหน้า หวัข้อจากสมาคมปรทินัตวทิยาฯ  
เช่น Scaling & root planning 4.0 และข้อควรค�านงึในการรักษาปริทนัต์บ�าบดัในผูป่้วยสงูอายุ  
และหวัข้อจากราชวทิยาลยัฯซึง่น�าเสนอเคสผูป่้วยรอยโรคช่องปากทียุ่ง่ยาก และการวางแผนการรกัษา
ผู้ป่วยที่ต้องการความดแูลพิเศษ นอกจากนี้ยังมี Workshop เรื่อง Abutment selection for 
dental implant โดยผศ.ทพ.ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ ซึ่งรับผู้ลงทะเบียนจ�านวนจ�ากัดเพียง 50 ท่าน
เท่านั้น

ส่วนในวันที่ 19 กันยายน 2560 ราชวิทยาลัยฯจัดการบรรยายเต็มทั้ง 3 ห้องในหัวข้อที่ผนวก 
หลากหลายสาขาวิชา เช่น การจัดการกับการบาดเจ็บของฟัน กระดูกและข้อต่อขากรรไกร  
วิธีการจัดการกับ gummy smile และอาการปวดเฉียบพลันในสภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม 
เป็นต้น นอกจากน้ีในงานประชุมยังมีการน�าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาหลังปริญญา และ 
ประกวดผลงานวิชาการของทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรร่วมด้วย 

ทัง้นีผู้้เข้าร่วมประชมุจะได้รบัหน่วยกจิกรรมการศกึษาต่อเนือ่งของ CDEC 12 หน่วยตลอดทัง้งาน  
ในงานมีอาหารว่างช่วงเช้า และอาหารกลางวันให้ทั้ง 2 วัน ในโอกาสนี้ราชวิทยาลัยจึงขอเชิญชวน
ทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ�าปี RCDS 2017



การประชุมวิชาการประจ�าปี 2560
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ ร่วมกับสมาคมปริทันตวิทยาฯและชมรมทันตกรรมหัตถการฯ ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Time/ Place

18 กันยายน 2560

World Ballroom A World Ballroom B World Ballroom C Lotus 
Suite 13

Lotus  
Suite 14

TODS TAP RCDS RCDS RCDS

08.30 - 10.00 Coffee Break

09.00 - 09.15
ประธานช่วงเช้า :  

ผศ.ทพญ.วัชราภรณ์  คูผาสุข
Esthetics and smile design:  

make it happen
อ.ทพ.บุญฑริก  นิยติวัฒน์ชาญชัย

 Periodontal disease:  
Lesson learned  
and unlearned

อ.ทพญ.ดร.วิชญา  วิศิษฐ์รัศมีวงศ์
Puzzle in oral lesion III

ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ  ลาภธนทรัพย์กุล
ผศ.ทพ.ราชัย  จึงสมจิตต์ 

รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ  พิบูลย์รัตนกิจ 
ผศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์  ประพิณจ�ารูญ

Moderator :  
รศ.ดร.ทพญ.สิริบังอร  พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
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09.15 - 09.30

09.30 - 09.45

09.45 - 10.00
Aggressive periodontitis:  

Where are we now? 
ผศ.ทพญ.ศานุตม์   มังกรกาญจน์  

10.00 - 10.15

Anterior resin composite:  
make it simple

ทพ.อภิชัจ  ทองทักษิณ

10.15 - 10.30

10.30 - 10.45

ปาฐกถาโดยผู้ได้รับรางวัล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์ 

อิศระ ยุกตะนันทน์

10.45 - 11.00 สืบจากฟัน
ศ.(เช่ียวชาญพเิศษ) ทพ.ดร.อะนฆั  เอ่ียมอรณุ/ 

ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม  จันทน์หอม 
Moderator :  

รศ.ดร.ทพญ.สิริบังอร  พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

11.00 - 11.15

Onlay restoration:  
make it strong 

 ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี

11.15 - 11.30

11.30 - 11.45

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  
สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย11.45 - 12.00

12.00 - 12.15

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 13.45

ประธานช่วงบ่าย :  
ผศ.ทพญ.ดร.ศิริจันทร์  เจียรพุฒ

Clinical decision making  
in operative dentistry 

รศ.ทพญ.ดร.ชโณทัย  เฮงตระกูล
อ.ทพญ.ดร.สุภาวดี  เนาว์รุ่งโรจน์

 Scaling&root planing 4.0:  
What is the perfect gadget? 

ผศ.ทพญ.พรรณวดี  พันธัย

Holistic oral health care for special  
needs persons

ทพ.พูลพฤกษ์  โสภารัตน์ 
อ.ทพญ.ดร.มัทนา  เกษตระทัต

อ.ทพญ.จิตพิมล  ศิริพันธุ์
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ  เอี่ยมอรุณ

Moderator :  
ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์
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13.45 - 14.00

14.00 - 14.15

14.15 - 14.30

 Medical considerations  
for periodontal 

therapy: The age of elderly 
ทพ.ธนสิน  บุญทวีคุณ

14.30 - 14.45

14.45 - 15.00

15.00 - 15.15

Contemporary  
bonding updates

 ทญ.ดร.อรณิชา  ธนัทวรากรณ์
 อ.ทพ.ดร.สิทธิกร  คุณวโรตม์

 อ.ทพ.ดร.ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร

15.15 - 15.30  Furcation involvement:  
Why is it so important? 
ผศ.ทพญ.ดร.ดุษฎี  หอมดี 15.30 - 15.45

15.45 - 16.00

Q&A โดยวิทยากรช่วงเช้า-ช่วงบ่าย16.00 - 16.15

16.15 - 16.30

Time/ Place

19 กันยายน 2560

World Ballroom A World Ballroom B World Ballroom C Lotus 
Suite 13

Lotus 
Suite 14

RCDS RCDS RCDS RCDS RCDS

08.30 - 10.00 Coffee Break

09.00 - 09.15

How to handle implant  
complication

รศ.ทพ.ดร.ภัททพล  อัศวนันท์
อ.ทพ.ปริย  แก้วประดับ

ผศ.ทพญ.พิณทิพา  บุณยะรัตเวช
Moderator:  

ผศ.ทพ. ร.ท.ชัชชัย  คุณาวิศรุต

How to manage traumatic  
dentoalveolar injuries in adult
อ.ทพญ.ถนอมศุก  เจียรนัยไพศาล 

อ.ทพ.ขนิษฐ์  ธเนศวร
Moderator :  

ทพญ.ธาราธร  สุนทรเกียรติ

The story of dental material
ผศ.ทพ.ดร.นิยม ธ�ารงค์อนันต์สกุล

ผศ.ทพ.อวิรุทธ์ คล้ายศิริ
Moderator : รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
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09.15 - 09.30

09.30 - 09.45

09.45 - 10.00

10.00 - 10.15

10.15 - 10.30

10.30 - 10.45

Comprehensive dentistry for 
the elderly

 ผศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร  ตราชูธรรม
อ.ทพญ.นัยนา  บูรณชาติ

ทพ.บุญชู  สุรีย์พงษ์
Moderator :  

ผศ.ทพ. ร.ท.ชัชชัย  คุณาวิศรุต

10.45 - 11.00

11.00 - 11.15

Revisited trauma in primary teeth
ผศ.ทพญ.ผาณิต  บัณฑิตสิงห์

Moderator :  
ทพญ.ธาราธร  สุนทรเกียรติ

Prevention and screening  
for oral cancer

รศ.ทพ.ดร.สรสัณห์  รังสิยานนท์
ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ  หล�าอุบล

Moderator :  
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ  เอี่ยมอรุณ 

11.15 - 11.30

11.30 - 11.45

11.45 - 12.00

12.00 - 12.15
Lunch

12.30 - 13.30

13.30 - 13.45

Interdisciplinary approaches  
to gummy smile

ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์  สันติวงศ์ 
อ.ทพญ.รชยา  จินตวลากร 
อ.ทพญ.นันทินี  นันทวนิชย์

รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์  เตชะเลิศไพศาล
ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

ผศ.ทพญ.ฐิติวรรณ  บูรณะวิเชษฐกุล
Moderator :  

รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ์

Trauma from teeth to TMJ
I. Solving the mystery of  

masticatory trauma:
 ผศ.ทพญ.สุนี  พงศ์โรจน์เผ่า  

ผศ.ทพญ.ภาณุเพ็ญ  สิทธิสมวงศ์
II: Occlusal trauma  
related to sleep  

disorders: how to approach  
and treat:  

ผศ.ทพญ.ดร.เปรมทิพย์  ชลิดาพงศ์  
และ อ.ทพ.ชัชวิน  อังกุรวสพร

III : Toothache from nerve trauma:  
diagnostic and  

treatment dilemma:  
ผศ.ทพ.ดร.ฑีฆายุ  พลางกูร จอร์นส  

และ  
ผศ.ทพญ.ดร.อทุยัวรรณ อารยตระกลูลิขติ

Moderator :  
อ.ทพญ.อตินุช  มาลากุล ณ อยุธยา

 Partial caries removal:  
Is it acceptable?

รศ.ทพญ.ดร.อารยา  พงษ์หาญยุทธ
รศ.ทพ.ดร.ชลธชา  ห้านิรัติศัย

Moderator :  
รศ.ทพญ.ดร.ศิริรักษ์  นครชัย 

O
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n

13.45 - 14.00

14.00 - 14.15

14.15 - 14.30

14.30 - 14.45

14.45 - 15.00

15.00 - 15.15
Acute pain management  
in emergency dental care

ศ.พญ.ทรงขวัญ  ศิลารักษ์
Moderator :  

รศ.ทพญ.ดร.ศิริรักษ์  นครชัย

15.15 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.00

16.00 - 16.15

16.15 - 16.30
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   
การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๖  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
“การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซ่ึงมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๗  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือกําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๒  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ข้อ  ๘  ถึงข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ส่วนที่  ๑ 
ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 

ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 
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ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด  การฝึกอบรม 
(๓) ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
(๔) ค่าประกาศนียบัตร 
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๗) คา่ใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม 
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(๑๓) ค่าอาหาร 
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก 
(๑๕) ค่ายานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑)  ถึง  (๙)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจําเป็น  เหมาะสม   

และประหยัด 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๐)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินอัตราใบละ  ๓๐๐  บาท 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๑)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แห่งละไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๒)  ถึง  (๑๕)  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 
ข้อ ๙ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น 
ข้อ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ติดตาม 
(๒) เจ้าหน้าที่ 
(๓) วิทยากร 
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๕) ผู้สังเกตการณ์ 
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย  แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจาก

ส่วนราชการต้นสังกัดให้ทําได้เม่ือส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม 



  หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๑ การเทียบตําแหน่งของบุคคลตามข้อ  ๑๐  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๕)  ที่มิได้เป็น
บุคลากรของรัฐ  เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้  
ดังนี้ 

(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับตําแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้าย
ก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน  แล้วแต่กรณี 

(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว 
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ก  ให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภท

บริหารระดับสูง  สําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข  และวิทยากรในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น 

(๔) นอกจาก  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาเทียบ
ตําแหน่งตามความเหมาะสม  โดยถือหลักการเทียบตําแหน่งของกระทรวงการคลังตาม  (๒)  เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การเทียบตําแหน่งของบุคคลตามข้อ  ๑๐  (๔ )   ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ   
เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้  ดังนี้ 

(๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ก  ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิ 
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข  ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิ 
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น 

ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป - กลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก  หรือที่ปฏิบัติราชการ 
ไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ  ๑๐  ให้อยู่ ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่ จัด 
การฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด 

ข้อ ๑๔ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
 (ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน  

๑  คน 
 (ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ  ให้จ่าย 

ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน  ๕  คน  โดยรวมถึงผู้ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทําหน้าที่
เช่นเดยีวกับวิทยากรด้วย 

 (ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มอภิปราย 
หรือสัมมนา  หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม  ซ่ึงได้กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม   
และจําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ  ๒  คน 
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 (ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  
ให้เฉล่ียจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจํานวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 

 (จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม  โดยไม่ต้อง
หักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีกําหนดเวลา 
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที  กรณีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที  แต่ไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบห้านาที  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ึงหนึ่ง 

(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
 (ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่ จัดการฝึกอบรมหรือ 

ไม่ก็ตาม  ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ก  ไม่เกินชั่วโมงละ  ๘๐๐  บาท  
ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข  และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน
ชั่วโมงละ  ๖๐๐  บาท 

 (ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม  (ก)  ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท  ก  ไม่เกินชั่วโมงละ  ๑ ,๖๐๐  บาท  ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข  และ 
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ  ๑,๒๐๐  บาท 

 (ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เป็นพิเศษ  
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด  จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ 
สูงกว่าอัตราที่กําหนดตาม  (ก)  หรือ  (ข)  ก็ได้  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ 

 (ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  ถ้าวิทยากรได้รับ 
ค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรม  เว้นแต่จะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอ่ืน 

(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข  ๑  
ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๑๕ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ  ๑๐   
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชี
หมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล
ตามข้อ  ๑๐  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตรา 
ค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข  ๒  และบัญชีหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้  และตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข   
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่  เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้  หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้
พักห้องพักคนเดียวได้ 
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(๒) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้
พักห้องพักคู่  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้  หัวหน้าส่วนราชการ 
ที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้  ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น  ระดบัสูง  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ระดับทรงคุณวุฒิ  และตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  จะจัดให้ 
พักห้องพักคนเดียวก็ได้ 

(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ติดตาม  
หรือวิทยากร  ให้พักห้องพกัคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้  และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 

ข้อ ๑๗ การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบ
ค่ายานพาหนะสําหรับบุคคลตามข้อ  ๑๐  ให้ส่วนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม  หรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอ่ืน  ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจรงิ 

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ  ให้จัดยานพาหนะตามระดับ 
ของการฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
โดยอนุโลม  ดังนี้ 

 (ก) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ก  ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ  แต่ถ้าไม่สามารถ
เดินทางโดยช้ันธุรกิจได้ให้เดินทางโดยช้ันหนึ่ง 

 (ข) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข  ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน 

 (ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น  เหมาะสม  และประหยัด 
(๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม  ส่วนราชการที่ จัด 

การฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ  ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้   
โดยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๑๘ การ จัดการ ฝึกอบรมที่ ส่ วนราชการที่ จั ดการ ฝึกอบรมไม่ จัดอาหาร   ที่ พั ก   
หรือยานพาหนะ  ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ  ๑๐  แต่ถ้าบุคคลตามข้อ  ๑๐  (๔)  หรือ  (๕)  เป็นบุคลากรของรัฐ  
ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  ยกเว้น 
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(๑) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ  ๑๖ 
(๒) ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ให้คํานวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบ้ียเล้ียงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา 

ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ  จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ  แล้วแต่กรณ ี โดยให้นับยี่สิบส่ีชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน  ถ้าไม่ถึงยี่สิบส่ีชั่วโมงหรือเกิน
ยี่สิบส่ีชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบส่ีชั่วโมงหรือเกินยี่สิบส่ีชั่วโมงนั้นเกินกว่าสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน  
แล้วนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางม้ือ 
ในระหว่างการฝึกอบรม  ให้หักเบ้ียเล้ียงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตราม้ือละ  ๑  ใน  ๓  ของอัตราเบ้ียเล้ียง
เดินทางต่อวัน 

ข้อ ๑๙ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ถ้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร  ที่พัก  
หรือยานพาหนะ  ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘  และให้ส่วนราชการ 
ที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ  
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ค่าอาหาร 
 (ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้  ๒  ม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย 

ได้ไม่เกินคนละ  ๘๐  บาท  ต่อวัน 
 (ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้  ๑  ม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน

คนละ  ๑๖๐  บาท  ต่อวัน 
 (ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง  ๓  ม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย 

ได้ไม่เกินคนละ  ๒๔๐  บาท  ต่อวัน 
(๒) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ  ๕๐๐  บาท  ต่อวัน 
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง  ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้  ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

เอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 
ข้อ ๒๐ การเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ  ให้เบิกจ่ายได้

เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่  ตามบัญชีหมายเลข  ๔  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๒๑ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ  ต่างประเทศ  หรือระหว่างประเทศ  ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ส่วนกรณีที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบ
ในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๒ กรณี ส่วนราชการที่ จัดการฝึกอบรมประสงค์จะจ้าง จัดฝึกอบรมในโครงการ 
หรอืหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้  และถ้าใช้เครื่องบินโดยสารเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ   
ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดังกล่าวด้วย 
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การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย   
แต่ถ้าเป็นการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพื่อเข้าบัญชีให้กับผู้รับจ้าง  หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง   
ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม  และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่ จัด 
การฝึกอบรมภายใน  ๖๐  วันนับแต่วันส้ินสุดการฝึกอบรม 

ส่วนที่  ๒ 
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อ ๒๔ ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึง
ความจําเป็น  และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัด 
การฝึกอบรมเรียกเก็บ 

ข้อ ๒๖ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๒๕  ได้รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ไว้ทั้งหมด  หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม 
ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หรือผู้สังเกตการณ์  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๒๕  ไม่รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะ  หรือรวมไว้บางส่วน  
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะ  
ทั้งหมดหรือรับผิดชอบให้บางส่วน  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด   
หรือเฉพาะส่วนที่ขาด  หรือส่วนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบนั้นได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘ 

ขอ้ ๒๗ กรณีที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศโดยได้รับ 
ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด  ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน  ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
ได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ
ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ  แล้ว  แม้จะต่ํากว่าสิทธิที่ได้รับ 
ก็ให้งดเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว  ให้เบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ  แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ 
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(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้  ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ํากว่า
สิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง  แต่เม่ือรวมกับค่าเช่าที่พัก 
ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว  จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

(๓) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด  แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม  การเบิกค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘ 

การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
กรณีได้รับความช่วยเหลือ  ตามเอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมแนบสําเนาหนังสือของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  แต่ถ้าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้  ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือตามอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๘ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการ   
หรือหน่วยงานอ่ืนจัดการฝึกอบรม  จัดทํารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ต้นสังกัดภายใน  ๖๐  วันนับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๓  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ข้อ  ๒๘  ถึงข้อ  ๒๙  แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๓ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

ขอ้ ๒๙ การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ  
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจําเป็น  
เหมาะสม  และประหยัด 

กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร  ที่พัก  หรือยานพาหนะ  ให้แก่ประธานในพิธี  แขกผู้มีเกียรติ  
ผู้ติดตาม  เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงาน  ให้นําความในข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  มาใช้บังคับ   
แต่ถ้าส่วนราชการที่จัดงานไม่จัดอาหาร  ที่พัก  หรือยานพาหนะ  ให้นําความในข้อ  ๑๘  มาใช้บังคับ  
และถ้าส่วนราชการประสงค์จะจ้างดําเนินการดังกล่าว  ให้นําความในข้อ  ๒๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วย” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๙  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๙  กรณีส่วนราชการที่จัดการประชุมระหว่างประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุมระหว่าง
ประเทศไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ดําเนนิการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ  ๓๑  ถึงข้อ  ๓๖  
โดยให้นําความในข้อ  ๒๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วย” 
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ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานใดที่ได้ดําเนินการตามระเบียบ 
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
ต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 




