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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เป น การสมควรปรั บปรุงหลั กเกณฑเ กี่ยวกับ การเบิก จายคาใชจาย ในการฝกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้เ รีย กวา “ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว าด ว ยค าใชจ ายในการฝก อบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาหลักเกณฑ หรือแนวปฏิบัติใดที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สวนราชการ” หมายความวา สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเปนหรือเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งไมมีฐานะ
เปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี
“บุคลากรของรัฐ” หมายความวา ขาราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน ลูกจางของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
“เจาหนาที่” หมายความวา บุคลากรของรัฐ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามระเบียบนี้
และใหหมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดวย
“เจ า หนา ที่ ป ฏิบั ติ ง านลั ก ษณะพิ เ ศษ” หมายความวา บุค คลซึ่ งมิ ไ ด เป น บุ คลากรของรั ฐ
และไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการผูจัดการประชุมระหวางประเทศใหปฏิบัติงานในการประชุม
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ระหวางประเทศ อาทิเชน พนักงานพิมพดีด พนักงานบันทึกขอมูล พนักงานแปล ลามและผูจดบันทึก
สรุปประเด็นในการประชุมระหวางประเทศ เปนตน
“การฝ ก อบรม” หมายความว า การอบรม การประชุ ม ทางวิ ช าการหรื อ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การสัมมนาทางวิช าการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน
หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอน
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“การฝกอบรมระดับตน ” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิน กึ่งหนึ่ ง
เปนบุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือมีระดับตําแหนงเทียบเทาขาราชการ
ระดับ ๑ ถึงระดับ ๒
“การฝกอบรมระดับกลาง” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เปนบุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือมีระดับตําแหนงเทียบเทาขาราชการ
ระดับ ๓ ถึงระดับ ๘
“การฝกอบรมระดับสู ง” หมายความวา การฝก อบรมที่ผูเ ขารับการฝกอบรมเกิน กึ่งหนึ่ ง
เปนบุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป หรือมีระดับตําแหนงเทียบเทาขาราชการ
ตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป
“การฝกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
มิใชบุคลากรของรัฐ
“ผูเขารับการฝกอบรม” หมายความรวมถึง บุคลากรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใชบุคลากรของรัฐ
ที่เขารับการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม
“การประชุ ม ระหว างประเทศ” หมายความวา การประชุ ม หรือสั มมนาระหวา งประเทศ
ที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศจัด หรือจัดรวมกัน
ในประเทศไทยโดยมีผูแทนจากสองประเทศขึ้นไปเขารวมประชุมหรือสัมมนา
“การดู ง าน” หมายความว า การเพิ่ ม พู น ความรู ห รื อ ประสบการณด ว ยการสัง เกตการณ
ซึ่ง กํ า หนดไวใ นโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝก อบรม หรือ กํ า หนดไวใ นแผนการจัด การประชุ ม
ระหวางประเทศ ใหมีการดูงาน กอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมหรือการประชุมระหวางประเทศ
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และหมายความรวมถึงโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หนวยงาน
ของรัฐจัดขึ้น
“ผูแทน” หมายความวา ผูแทนประเทศไทยและที่ปรึกษาของผูแทนดังกลาวซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐ มนตรี หรือไดรับอนุมัติจากรัฐ มนตรีเจาสังกัด ประธานรัฐ สภา หัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการของขาราชการ
แตละประเภท แลวแตกรณี
“ผูเขารวมประชุม” หมายความวา ผูแทน และผูแทนของตางประเทศที่เขารวมการประชุม
ระหวางประเทศ
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๗ การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือที่กําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัติไดตามระเบียบนี้
ใหอยูใ นดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม
และประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ โดยยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
หมวด ๒
คาใชจายในการฝกอบรม
ขอ ๘ โครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมที่ ส ว นราชการเป น ผู จั ด หรื อ จั ด ร ว มกั บ
หนวยงานอื่น ต องไดรับอนุมัติ จากหัวหนาสว นราชการเจ าของงบประมาณ เพื่อ เบิก จายคาใชจา ย
ตามระเบียบนี้
ขอ ๙ การจัดการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมใหสวนราชการพิจารณาอนุมัติเฉพาะ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของหรือเปน ประโยชนตอสวนราชการนั้น ตามจํานวนที่เห็นสมควรและให
พิจารณาในดานการเงินกอนดวย
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ขอ ๑๐ การฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดไดเฉพาะการฝกอบรมในประเทศเทานั้น
ขอ ๑๑ บุคคลที่จะเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบนี้ ไดแก
(๑) ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
(๒) เจาหนาที่
(๓) วิทยากร
(๔) ผูเขารับการฝกอบรม
(๕) ผูสังเกตการณ
คาใชจายตามวรรคหนึ่งใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเปนผูเบิกจาย แตถาจะเบิกจายจาก
สวนราชการตนสังกัด ใหทําไดเมื่อสวนราชการผูจัดการฝกอบรมรองขอและสวนราชการตนสังกัด
ตกลงยินยอม
ขอ ๑๒ การเที ยบตํา แหนง ของบุ คคลตามขอ ๑๑ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่มิ ไดเป น
บุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเทียบตําแหนงได ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเปนบุคลากรของรัฐมาแลว ใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศครั้งสุดทาย
กอนออกจากราชการหรือออกจากงาน แลวแตกรณี
(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว
(๓) วิทยากรในการฝ กอบรมระดั บตน และระดั บกลาง ใหเที ยบเทา ขาราชการระดับ ๘
ในการฝกอบรมระดับสูงใหเทียบเทาขาราชการระดับ ๑๐ เวนแตวิทยากรที่เปนบุคคลตาม (๑) ที่มีชั้นยศ
สูงกวา ใหใชชั้นยศที่สูงกวานั้นได
(๔) นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาเทียบ
ตํ า แหน ง ตามความเหมาะสม โดยถื อ หลั ก การเที ย บตํ า แหน ง ของกระทรวงการคลั ง ตาม (๒)
เปนเกณฑในการพิจารณา
ขอ ๑๓ การเที ย บตํ า แหน ง ของบุ ค คลตามข อ ๑๑ (๔) ที่ มิ ไ ด เ ป น บุ ค ลากรของรั ฐ
เพื่อเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเทียบตําแหนงไดดังนี้
(๑) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมระดับตน ใหเทียบเทาขาราชการตั้งแตระดับ ๑
ถึงระดับ ๒
(๒) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมระดับกลาง ใหเทียบเทาขาราชการตั้งแตระดับ ๓
ถึงระดับ ๘
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(๓) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมระดับสูง ใหเทียบเทาขาราชการตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป
ขอ ๑๔ การเบิกจายคาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการ
ไปยังสถานที่จัดฝกอบรมของบุคคลตามขอ ๑๑ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดการ
ฝกอบรมหรือตนสังกัด
ขอ ๑๕ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมใชดุลพินิจเบิกจายคาใชจายในการจัดฝกอบรม
ไดเทาที่จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนของทางราชการ
ยกเวนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก และคาพาหนะ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๑๖ การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการบรรยาย ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรได
ไมเกิน ๑ คน
(ข) ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการอภิปรายหรือสัมมนาเปนคณะ ใหจายคาสมนาคุณ
วิทยากรไดไมเกิน ๕ คน โดยรวมถึงผูดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทําหนาที่เชนเดียวกับวิทยากรดวย
(ค) ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ แบงกลุมอภิปราย
หรื อสั ม มนา หรือ แบ งกลุม ทํา กิ จกรรม ซึ่ งได กํา หนดไวใ นโครงการหรือ หลั ก สูต รการฝก อบรม
และจําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุม ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกินกลุมละ ๒ คน
(ง) ชั่วโมงการฝกอบรมใดมีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ใหเฉลี่ยจายคาสมนาคุณวิทยากรไมเกินภายในจํานวนเงินที่จายไดตามหลักเกณฑ
(จ) เพื่อประโยชนใ นการเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร การนับชั่วโมงการฝกอบรม
ใหนับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรม โดยไมตองหักเวลาที่พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
แตละชั่วโมงการฝกอบรมตองมีกําหนดเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาหาสิบ นาที กรณีกําหนดเวลา
การฝกอบรมไมถึงหาสิบนาทีแตไมนอยกวายี่สิบหานาทีใหเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง
(๒) อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ ใหไดรับคาสมนาคุณวิทยากรสําหรับการฝกอบรม
ระดับตน การฝกอบรมระดับกลาง และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกิน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
และสําหรับการฝกอบรมระดับสูงไมเกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
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(ข) วิทยากรที่มิใชบุคคลตาม (ก) ใหไดรับคาสมนาคุณวิทยากร ในการฝกอบรมระดับตน
การฝกอบรมระดับกลาง และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท และสําหรับ
การฝกอบรมระดับสูงไมเกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท
(ค) กรณีที่จําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณเปนพิเศษ
เพื่อประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณ
วิทยากรสูงกวาอัตราที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณ
(ง) การฝกอบรมที่สวนราชการเปนผูจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น ถาวิทยากรไดรับ
คาสมนาคุณวิทยากรจากหนวยงานอื่นแลว ใหสว นราชการผูจัดการฝกอบรมงดเบิกคาสมนาคุณวิทยากร
จากทางราชการ
(จ) กรณีวิทยากรสังกัดสวนราชการผูจัดการฝกอบรม ใหอยูใ นดุลพินิจของหัวหนา
สวนราชการผูจัดการฝกอบรม ที่จะพิจารณาจายคาสมนาคุณวิทยากรไดตามความจําเปน และในอัตรา
ที่เหมาะสม แตตองไมเกินอัตราตาม (ก)
ขอ ๑๗ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่มีการจัดอาหารใหแ กบุคคลตามขอ ๑๑
ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกคาอาหารไดเทาที่จายจริงแตไมเกิน อัตราตามบัญชีหมายเลข ๑
ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๘ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่มีการจัดที่พักและออกคาเชาที่พักใหแ ก
บุคคลตามขอ ๑๑ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตรา
คาเชาที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ทายระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) การจัดที่พัก ใหแ กผูเข ารับการฝ กอบรมสํา หรับการฝ กอบรมระดับตน การฝกอบรม
ระดับกลาง และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกัน ตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู
เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการผูจัดการ
ฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได
(๒) การจัดที่พักใหแกผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่ซึ่งมีระดับตําแหนงหรือชั้นยศ ไมสูงกวา
ขาราชการระดับ ๘ หรือเทียบเทา ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณี
ที่ไม เหมาะสมหรือ มีเหตุจํ าเป น ไมอาจพั กรวมกั บผูอื่ น ได หัวหนา สวนราชการผู จัดการฝกอบรม
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อาจจัดใหพัก หองพักคนเดี ยวได สวนผูสัง เกตการณหรื อเจ าหน าที่ซึ่ งมีร ะดับ ตําแหนง หรือ ชั้น ยศ
ตั้งแตขาราชการระดับ ๙ หรือเทียบเทาขึ้นไป จะจัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได
ขอ ๑๙ กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรม จัดยานพาหนะในการฝกอบรม และออกคา
พาหนะสําหรับบุคคลตามขอ ๑๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) กรณีใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัดฝกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากสวนราชการ
หรือหนวยงานอื่นใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง
(๒) กรณีใชยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะใหจัดยานพาหนะโดยอนุโลม
ตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดิน ทางไปราชการ โดยใหเบิกจายได
เทาที่จายจริงตามความจําเปนและประหยัด ดังนี้
(ก) การฝกอบรมระดับตนหรือการฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ
ของขาราชการระดับ ๕ หรือเทียบเทา สําหรับการฝกอบรมระดับกลางใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ
ของขาราชการระดับ ๖ หรือเทียบเทา
(ข) การฝกอบรมระดับสูง ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา
เวน แตกรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหใชชั้นธุรกิจ กรณีที่ไมสามารถเดิน ทางโดยชั้น ธุรกิจใหเดิน ทาง
โดยชั้นหนึ่ง
ขอ ๒๐ กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมด
หรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดใหแกบุคคล
ตามขอ ๑๑ แตถาบุคคลตามขอ ๑๑ (๔) และ (๕) เปนบุคลากรของรัฐใหเบิกจายจากตนสังกัด ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
การคํ า นวณเวลาเพื่ อ เบิ ก เบี้ ยเลี้ ยงเดิ น ทางให นับ ตั้ งแตเ วลาที่เ ดิ น ทางออกจากสถานที่ อ ยู
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี
แลวนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจายตอวัน เพื่อเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ในกรณีที่ผูจัดการฝกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหวางการฝกอบรม ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได
ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจายตอวัน
การคํ า นวณเวลาตามวรรคสองให นั บ ยี่ สิ บ สี่ชั่ ว โมงเป น หนึ่ ง วั น ถ า ไม ถึ ง ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกิน ยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นมากกวาสิบสองชั่วโมง
ใหถือเปนหนึ่งวัน
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ขอ ๒๑ กรณีเปนการจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก ถาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร
ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรม เบิกจายคาใชจาย
ใหแกผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๒๐ และใหสว นราชการ
ผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดใหแกผูเขารับการฝกอบรมที่มิไดเปนบุคลากร
ของรัฐตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง
(ก) การฝกอบรมที่ไมจัดอาหารทั้ง ๓ มื้อ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงไดไมเกินคนละ ๑๒๐ บาท
ตอวัน
(ข) การฝกอบรมที่จัดอาหารให ๒ มื้อ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงไดไมเกินคนละ ๔๐ บาท
ตอวัน
(ค) การฝกอบรมที่จัดอาหารให ๑ มื้อ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงไดไมเกินคนละ ๘๐ บาท
ตอวัน
(๒) คาเชาที่พัก ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไมเกินคนละ ๕๐๐ บาท ตอวัน
(๓) คาพาหนะเดินทางยกเวนคาโดยสารเครื่องบิน ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
ผูจัดการฝกอบรมที่จะพิจารณาใหเบิกจายตามที่จายจริง หรือใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามความจําเปน
และเหมาะสม
การเบิกจายคาใชจายตามขอนี้ใหใชแบบใบสําคัญรับเงินทายระเบียบนี้
ขอ ๒๒ การเบิกคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ ใหเบิกจายไดเฉพาะ
ผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุคลากรของรัฐ หรือเจาหนาที่ ตามบัญชีหมายเลข ๔ ทายระเบียบนี้
ขอ ๒๓ คาใชจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่น สําหรับผูเขารับการฝกอบรม ใหเบิกจายเทาที่จายจริงในอัตราที่สวนราชการหรือหนวยงาน
ผูจัดการฝกอบรมเรียกเก็บ
ขอ ๒๔ กรณีคาใชจายตามขอ ๒๓ ไดรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะของผูเขารับ
การฝกอบรมไวทั้งหมด หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมไดออกคาใชจายเกี่ยวกับ
คาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดใหแกผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณ ใหผูเขารับ
การฝกอบรมหรือผูสังเกตการณงดเบิกจายคาใชจายดังกลาว

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

กรณีคาใชจายตามขอ ๒๓ ไมรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ หรือรวมไวบางสวน
หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมไมออกคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมด
หรื อ ออกให บ างส ว น ให ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมหรื อ ผู สั ง เกตการณ เ บิ ก จ า ยคา ใช จ า ยทั้ ง หมดหรื อ
เฉพาะสวนที่ขาดหรือสวนที่มิไดออกใหตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๒๐
ขอ ๒๕ โครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมที่ ส ว นราชการผู จั ด การฝ ก อบรมได รั บ
ความชวยเหลือคาใชจายทั้งหมดจากหนวยงานภายในประเทศหรือตางประเทศ ใหงดเบิกจายคาใชจาย
สวนกรณีที่สวนราชการผูจัดการฝกอบรมไดรับความชวยเหลือคาใชจายบางสวน ใหเบิกจายคาใชจายสมทบ
ในสวนที่ไมไดรับความชวยเหลือตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนี้
กรณี ที่ บุ ค ลากรของรั ฐ ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห เ ดิ น ทางไปฝ ก อบรมในต า งประเทศโดยได รั บ
ความชวยเหลือคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมทั้งหมด ใหงดเบิกจายคาใชจาย สวนกรณีไดรับ
ความชวยเหลือคาใชจายในการเดิน ทางไปฝกอบรมบางสวน ใหเบิกจายคาใชจายสมทบในสวนที่
ไมไดรับความชวยเหลือไดตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แตตองไมเกิน
วงเงินที่ไดรับความชวยเหลือ ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินไป-กลับแลว แมจะต่ํากวาสิทธิที่ไดรับ
ก็ใหงดเบิกจายคาโดยสารเครื่องบิน สวนกรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว
ใหเบิกจายคาโดยสารเครื่องบิน อีกหนึ่งเที่ยวในชั้น เดียวกับที่ไดรับความชวยเหลือ แตตองไมสูงกวา
สิทธิที่พึงไดรับ
(๒) กรณีมีการจัดที่พักให ใหงดเบิกจายคาเช าที่พัก ถาไดรับความชวยเหลือคาเชาที่พั ก
ต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกจายคาเชาที่พักสมทบเฉพาะสวนที่ขาดตามที่จายจริง แตเมื่อรวมกับคาเชา
ที่พกั ที่ไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ
(๓) กรณีไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสมทบเฉพาะสวนที่ขาด สวนกรณีมีการจัดอาหารในระหวางการฝกอบรมการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๒๐
(๔) กรณี มิ ไ ด รั บความช ว ยเหลื อ ค า เครื่ อ งแต ง ตัว ให เ บิก จ า ยได ตามบั ญ ชี ห มายเลข ๔
ทายระเบียบนี้ ถาไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัวต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกจายคาเครื่องแตงตัว
สมทบเฉพาะสวนที่ขาด

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

การเบิก จา ยค าใชจ ายตามวรรคสอง ใหจั ด ทํา รายละเอีย ดค าใชจ า ยตามแบบรายละเอี ย ด
ค า ใช จ า ยกรณี ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ ท า ยระเบี ย บนี้ พร อ มแนบสํ า เนาหนั ง สื อ ของส ว นราชการ
หรือหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเพื่อเปน หลักฐานประกอบการเบิกจาย และกรณีหนวยงานที่ใ ห
ความชวยเหลือไมไดระบุวงเงินใหความชวยเหลือไว ใหคํานวณเงินคาใชจายที่ไดรับความชวยเหลือ
โดยอิงอัตราคาใชจายตามระเบียบนี้
ขอ ๒๖ กรณี ส ว นราชการผู จั ด การฝ ก อบรมประสงค จ ะจ า งจั ด ฝ ก อบรมในโครงการ
หรือหลั กสูตรการฝกอบรมไมวาทั้ง หมดหรื อบางสวน ใหดําเนิน การไดตามหลักเกณฑแ ละอัตรา
คาใชจายตามระเบียบนี้ และถาใชเครื่องบินโดยสารเปน ยานพาหนะในการเดิน ทางไปฝกอบรมใน
ตางประเทศ ใหปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดังกลาวดวย
การเบิกจายคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการเบิกจาย
ขอ ๒๗ ใหมีการประเมิน ผลการฝกอบรม และรายงานตอหัวหนาสวนราชการผูจัดการ
ฝกอบรมภายใน ๖๐ วัน นับแตสิ้นสุดการฝกอบรม
สํ า หรั บ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมหรื อ ผู สั ง เกตการณ ที่ เ ข า รั บ การฝ ก อบรมที่ ส ว นราชการ
หรือหนวยงานอื่นเปนผูจัดการฝกอบรม ใหจัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอหัวหนาสวนราชการ
ตนสังกัดภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ
หมวด ๓
คาใชจายในการจัดงาน
ขอ ๒๘ การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ
เชน การจัดงานวัน คลายวันสถาปนาของสวนราชการ การจัดงานนิทรรศการ การจัดงานแถลงขาว
การจัดการประกวดหรือแขงขัน หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนตน ใหหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาใชจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
ขอ ๒๙ กรณี ส ว นราชการประสงค จ ะจ า งดํ า เนิ น การตามข อ ๒๘ ก็ ใ ห ดํ า เนิ น การได
โดยอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ โดยใหใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจาง
ในการจัดงานเปนหลักฐานการเบิกจาย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

หมวด ๔
คาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ
ขอ ๓๐ บุคคลที่จะเบิกจายคาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ ตามระเบียบนี้ ไดแก
(๑) ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการประชุม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
(๒) เจาหนาที่
(๓) เจาหนาที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ
(๔) วิทยากร
(๕) ผูเขารวมประชุม
ขอ ๓๑ คาใชจายกอน ระหวาง และหลังการจัดประชุมระหวางประเทศ ใหเบิกจายได
เทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด ยกเวนคาสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลของเจาหนาที่
คาอาหาร คาเชาที่พัก และคาพาหนะ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๓๒ การประชุมระหวางประเทศที่มีการจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะใหแ กบุคคล
ตามขอ ๓๐ ใหสวนราชการผูจัดการประชุมระหวางประเทศเบิกจายคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะได
ดังนี้
(๑) การประชุม ระหวางประเทศที่กําหนดผูเขารวมประชุมเปนบุคคลระดับรัฐ มนตรีหรือ
สมาชิกรัฐสภาขึ้นไป ใหเบิกจายคาใชจายไดเทาที่จายจริงโดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณ
(๒) การประชุมระหวางประเทศนอกจาก (๑) ใหเบิกจายคาใชจายไดเทาที่จายจริง ไมเกิน
อัตรา ดังนี้
(ก) คาอาหารและเครื่ องดื่ม กรณีจั ดครบทุ กมื้ อไม เกิ น คนละ ๑,๒๐๐ บาทต อวั น
กรณีจัดไมครบทุกมื้อไมเกินคนละ ๘๐๐ บาทตอวัน
(ข) คาเชาที่พักไมเกินคนละ ๒,๐๐๐ บาทตอวัน
(ค) คาพาหนะใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๓๓ การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหเปนไปตามหลักเกณฑขอ ๑๖ สวนอัตราคาสมนาคุณ
วิทยากรใหเบิ กจายตามความจําเป น และเหมาะสม โดยใหอ ยูใ นดุล พินิจของหัวหน าสวนราชการ
เจาของงบประมาณ
ขอ ๓๔ เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานในการประชุมระหวางประเทศใหไดรับเงินรางวัลเฉพาะวันที่
ปฏิบัติงานคนละไมเกิน ๒๐๐ บาทตอวัน
ขอ ๓๕ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานลักษณะพิเศษใหเบิกจายคาตอบแทนเฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑและอัตราที่หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกําหนด
ขอ ๓๖ ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ค า ลงทะเบี ย น ค า ธรรมเนี ย ม หรื อ ค า ใช จ า ยทํ า นองเดี ย วกั น
ที่เรียกชื่ออยางอื่นสําหรับผูเขารวมประชุม ใหเบิกจายเทาที่จายจริงในอัตราที่ผูจัดการประชุมระหวางประเทศ
เรียกเก็บ
ขอ ๓๗ กรณี ค า ใช จ า ยตามข อ ๓๖ ได ร วมค า อาหาร ค า เช า ที่ พั ก หรื อ ค า พาหนะ
ของผูเขารวมประชุม ไวทั้งหมด หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการประชุม ไดออกคาใชจาย
เกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดใหแ กผูเขารวมประชุม ใหผูเขารวมประชุม
งดเบิกจายคาใชจาย
กรณีคาใชจายตามขอ ๓๖ ไมรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ หรือรวมไวบางสวน
หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการประชุมไมออกคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมด
หรือออกใหบางสวน ใหผูเขารวมประชุมเบิกจายคาใชจายทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่ขาด หรือสวนที่มิได
ออกใหจากสวนราชการตนสังกัดไดตามขอ ๓๒
ขอ ๓๘ กรณีสวนราชการผูจัดการประชุมระหวางประเทศไดรับความชวยเหลือ คาใชจาย
จากสวนราชการหรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ ใหเบิกจายคาใชจายสมทบเฉพาะในสวน
ที่ขาดไดตามระเบียบนี้
ขอ ๓๙ กรณีสวนราชการประสงคจะจางจัดการประชุมระหวางประเทศก็ใหดําเนินการได
โดยใหอยูใ นดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจา ของงบประมาณ และใหใ ชใบเสร็จ ของผูรับจา ง
จัดการประชุมระหวางประเทศเปนหลักฐานการเบิกจาย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๐ กรณีสวนราชการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ หรือตามที่ไดรับ
อนุ มั ติจ ากกระทรวงการคลั ง กอ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ชบั ง คั บ ให ดํ า เนิ น การต อไปตามระเบี ยบหรื อ
หลักเกณฑหรือตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังตอไปจนแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

บัญชีหมายเลข ๑

อัตราคาอาหารในการฝกอบรม
(บาท : วัน : คน)

ระดับการฝกอบรม

การฝกอบรมในสถานทีข่ องสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
ในประเทศ
ในตางประเทศ
จัดครบทุกมือ้
จัดไมครบทุกมื้อ

จัดครบทุกมือ้

จัดไมครบทุกมือ้

การฝกอบรมในสถานทีข่ องเอกชน
ในประเทศ
ในตางประเทศ

๑. การฝ กอบรมระดั บต น
การฝ กอบรมระดั บกลาง
แ ล ะ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
บุคคลภายนอก

ไมเกิน ๕๐๐

ไมเกิน ๓๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ไมเกิน ๘๐๐

ไมเกิน ๖๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

๒.การฝกอบรมระดับสูง

ไมเกิน ๗๐๐

ไมเกิน ๕๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ไมเกิน ๑,๐๐๐

ไมเกิน ๗๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

บัญชีหมายเลข ๒

อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝกอบรม

คาเชาหองพักคนเดียว

คาเชาหองพักคู

๑. การฝกอบรมระดับตน
การฝกอบรมระดับกลางและ
การฝกอบรมบุคคลภายนอก

ไมเกิน ๑,๒๐๐

ไมเกิน ๗๕๐

๒. การฝกอบรมระดับสูง

ไมเกิน ๒,๐๐๐

ไมเกิน ๑,๑๐๐

หมายเหตุ : คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจา ยในการเชาหองพักหนึง่ หองทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บ
กรณีที่ผูเชาเขาพักเพียงคนเดียว
คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขาพัก
รวมกันตั้งแตสองคนขึน้ ไป

บัญชีหมายเลข ๓

อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ประเภท ก.
คาเชาหองพัก
คาเชาหองพักคู
คนเดียว

ประเภท ข.
คาเชาหองพัก
คาเชาหองพักคู
คนเดียว

ประเภท ค.
คาเชาหองพัก
คาเชาหองพักคู
คนเดียว

๑. การฝกอบรมระดับตนและ
การฝกอบรมระดับกลาง

ไมเกิน ๖,๐๐๐

ไมเกิน ๔,๒๐๐

ไมเกิน ๔,๐๐๐

ไมเกิน ๒,๘๐๐

ไมเกิน ๒,๔๐๐

ไมเกิน ๑,๗๐๐

๒. การฝกอบรมระดับสูง

ไมเกิน ๘,๐๐๐

ไมเกิน ๕,๖๐๐

ไมเกิน ๕,๖๐๐

ไมเกิน ๓,๙๐๐

ไมเกิน ๓,๖๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ระดับการฝกอบรม

หมายเหตุ : (๑) คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขาพักเพียงคนเดียว
(๒) คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขาพักรวมกันตั้งแตสองคนขึน้ ไป
(๓) ประเภท ก. ประเภท ข. และ ประเภท ค. หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบทายบัญชีนี้

บัญชีหมายเลข ๔

คาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรม
ในตางประเทศ
__________________________
๑. รายชื่อประเทศที่ไมสามารถเบิกจายคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ
(๑) สหภาพพมา
(๒) เนการาบรูไนดารุสซาลาม
(๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๔) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(๕) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๖) มาเลเซีย
(๗) สาธารณรัฐฟลิปปนส
(๘) สาธารณรัฐสิงคโปร
(๙) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(๑๐) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(๑๑) สาธารณรัฐหมูเกาะฟจิ
(๑๒) ปาปวนิวกินี
(๑๓) รัฐเอกราชซามัว
(๑๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต
๒. ขาราชการระดับ ๕ หรือตําแหนงที่เทียบเทาลงมา ใหเบิกจายคาเครื่องแตงตัวเหมาจายไดคนละ
๗,๕๐๐ บาท ขาราชการะดับ ๖ หรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป ใหเบิกจายคาเครื่องแตงตัวเหมาจายไดคนละ
๙,๐๐๐ บาท
๓. ผูที่เคยไดรับคาเครื่องแตงตั วในการเดิ นทางไปฝ กอบรมในต างประเทศมาแล ว หรื อเคยไดรับ
คาเครื่องแตงตัวจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบอืน่ ใดไมวา จะเบิกจายจาก
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานใด ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ถาตองเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ ใหมีสิทธิเบิกคาเครื่องแตงตัวไดอีกเมื่อการเดินทางครั้งใหมมีร ะยะหาง
จากการเดิ น ทางไปต า งประเทศครั้ ง สุ ด ท า ยที่ ได รั บ ค า เครื่ อ งแต ง ตั ว เกิ น ๒ ป นั บ แต วั น ที่ เ ดิ น ทางออก
จากประเทศไทย หรือมีระยะเวลาเกิน กวา ๒ ป นับแตวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยสําหรับผูที่รับราชการ
ประจําในตางประเทศ

