
  คูมือสําหรับผูรับบริการ 
                   เรื่อง 
ขั้นตอนการขออนุมัติจัดอบรมและอนุมัติหลักการ 
วงเงินคาใชจายในการอบรม  กรณมีีการเก็บเงิน
คาลงทะเบียน 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการขออนุมัติหลักการ 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอควรรู 
 
บันทึกขออนุมัติจัดโครงการอบรมสัมมนาใหระบุ 
1. ชื่อโครงการ 2.วัตถุประสงคในการจัดอบรม  3.ระยะเวลา   
   และสถานที่ในการจัดอบรม 

กรณีมีการเก็บคาลงทะเบียน  ใหระบุอัตราคาลงทะเบียนที่เรียก
เก็บจากผูเขาอบรม  พรอมแนบโครงการและกําหนดการอบรม 

 
อัตราคาใชจายตามหลักเกณฑที่กําหนดระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549  และฉบับที่  2 
พ.ศ.  2552  และฉบับที่  3  พ.ศ. 2555 

 

 

1. คาตอบแทนวิทยากร                    บาทตอช่ัวโมง 

ระดับการอบรม บุคลากร
ของรัฐ 

บุคลากร
ภายนอก 

การฝกอบรมประเภท  ก 800 1,600 

การฝกอบรมประเภท  ข  
และการฝกอบรม
บุคคลภายนอก 

600 1,200 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                         

 2.  คาอาหาร                           บาทตอวันตอคน 

ระดับการอบรม สถานท่ีของทาง
ราชการ 

สถานท่ีของ
เอกชน 

 จัด
ครบ
ทุกม้ือ 

จัดไม
ครบ

ทุกม้ือ 

จัดครบ
ทุกม้ือ 

จัดไม
ครบ

ทุกม้ือ 

การฝกอบรม
ประเภท  ก 

ไมเกิน  
850 

ไมเกิน  
600 

ไมเกิน  
1,200 

ไมเกิน  
850 

การฝกอบรม
ประเภท  ข  และ
การฝกอบรม
บุคคลภายนอก                                                                                                                  

ไมเกิน  
600 

ไมเกิน  
400 

ไมเกิน  
950 

ไมเกิน  
700                                                                                                                             

  
 3.  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม เปนดุลยพินิจของหัวหนา          
     สวนราชการ      
                                                                                                                   
  4.  คาท่ีพัก                     บาทตอวันตอคน 

ระดับการอบรม พักคน
เดียว 

พักคู หมายเหตุ 

การฝกอบรม
ประเภท  ก 

ไมเกิน  
2,400 

ไมเกิน  
1,300 

ผูเขารับการอบรม 
ผูสังเกตการณ 
และเจาหนาที่จัด
อบรมพัก 2 คน
ตอหอง 
วิทยากร,ประธาน
ในพิธี พักเดี่ยว 

การฝกอบรม
ประเภท  ข  และ
การฝกอบรม
บุคคลภายนอก 

ไมเกิน  
1,450 

ไมเกิน  
900 

    
5.  คาพาหนะ 
       5.1  กรณีเชาเหมาพาหนะ  ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
       5.2  กรณีใชรถราชการ  คานํ้ามันเชื้อเพลิงตามที่จายจริง 
 

  6.  คาใชจายอื่น ๆ      ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ                                                                  
 

งานการเงิน  ตรวจสอบแหลงเงนิ/อัตราคาใชจาย 
 

      จัดทําบันทกึขออนุมตัิจดัอบรมและขออนุมัติ
หลักการใชเงินในการอบรม เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาที่พัก คา
พาหนะ คาใชจายในการจัดอบรมอื่น ๆ ทั้งนี ้ มข.ใช
หลักเกณฑและอัตราการจัดอบรมของ

กระทรวงการคลังเปนแนวทางในการจดัทาํงบประมาณ 

เสนอผูมีอํานาจ (คณบดี)
พิจารณาอนุมัติอัตรา

คาใชจายและลงนามกํากับ 

สงเอกสารไปยังงานธุรการ กองคลัง เพ่ือเสนอ
อธิการบดี (ผูมีอํานาจ) พิจารณาอนุมัติจัดอบรม 

เมื่อไดรับอนุมัติแลว สงตนเรื่องคืนใหหนวยงาน
เจาของเรื่อง 

กรณีมีการแกไข 

อนุมัต ิ



 

การขออนุมัติจัดอบรมและอนุมัติหลักการ วงเงิน
คาใชจายในการอบรม  กรณีมีการเก็บเงิน
คาลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
รายการคาใชจายท่ีผูมีอํานาจใชดุลยพินิจใหเบิกจาย 

 
1.  คาใชจายเก่ียวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝกอบรม 

2.  คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม 
3.  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ 
4.  คาประกาศนียบัตร 

5.  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและส่ิงพิมพ 
6.  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

7.  คาใชจายในการติดตอส่ือสาร 

8.  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม 

9.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม    
 

รายการคาใชจายท่ีกําหนดอัตราคาใชจายไวแลว     
 
 

10.  คากระเปาหรือส่ิงของที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา  
      รับการฝกอบรม  ไมเกินอัตราใบละ  300  บาท 

11.  คาของสมนาคุณในการดูงาน จายจริงไมเกินแหงละ    
      1,500  บาท 
 
รายการคาใชจายท่ีตองจายตามหลักเกณฑ  
และอัตราตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี 
    
12.  คาสมนาคุณวิทยากร 

13.  คาอาหาร 

14.  คาเชาที่พัก 

15.  คายานพาหนะ 

 
 
 
 

 
 

การเตรียมการจัดอบรม 
 

1.  จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร  โดยแนบโครงการและ 
     กําหนดการ  เสนอคณบดีลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร 
     และจัดเตรียมใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร  ใหวิทยากร 
     ลงนามรับเงินคาตอบแทน 
2.  จัดทําหนังสือเชิญกลุมเปาหมายหรือประชาสัมพันธโครงการ   
     พรอมแนบแบบตอบรับเขารวมอบรม 
3.  เม่ือไดรับแบบตอบรับการเขารวมอบรม  ใหจัดทําบัญชี 
    รายชื่อผูเขารวมอบรม  เพื่อใชในการลงทะเบียนของผูเขา 
    อบรม  ใหผูเขาอบรมลงทะเบียนทุกวันที่มีการอบรม 
4.  กรณีมีรายการคาใชจายในการจัดอบรมอ่ืน ๆ  
     นอกเหนือจากคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
     คาที่พัก  ใหดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
5.  กรณีมีการจายคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในการ 
     จัดอบรมหรือพนักงานขับรถ  ใหจัดทําบันทึกขออนุมัติให 
     บุคคลดังกลาวปฏิบัติหนาที่ 
6.  กรณีเปนการจัดอบรมตางจังหวัด  ใหผูจัดขออนุมัติเดินทาง 
     ไปอบรมตางจังหวัดของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหนาที่จัด 
     ฝกอบรม  และผูเก่ียวของในการอบรม 
7.  กรณีตองใชรถของทางราชการ  ในการเดินทางไปอบรม  
     หรือรับ – สงวิทยากร  ใหดําเนินการขออนุมัติใชรถจากผูมี 
     อํานาจอนุมัติ 
8.  ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ 
9.  เม่ือเสร็จส้ินการอบรม  ใหผูจัดอบรมรวบรวมเอกสารและ 

     หลักฐานการจายเงิน  เพื่อเบิกจายเงินและสงใชเงินยืม 

     ภายใน  30  วัน  พรอมจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน 

     โครงการเสนอผูมีอํานาจ 

จัดทําบันทึกขออนุมัติหลักการใชเงินแนบสําเนาบันทึก
อนุมัติจัดอบรม กรณียืมเงิน แนบสัญญายืมเงินพรอม

สําเนา 1 ฉบับ 

งานการเงิน  ตรวจสอบแหลงเงนิ/อัตราคาใชจาย/ 
การยืมเงิน  และคุมยอดงบประมาณ 

บันทึกสัญญาและรายละเอียดการโอนเงนิยืมเขาบัญชี                                                                                      
 

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
หลักการวงเงินคาใชจาย 

งานการเงิน  แจงการโอนเงินยืมเขาบัญชีและ
สงคืนตนเรื่องอนมุัติหลักการใหกับหนวยงาน
เจาของเรื่อง 

กรณีมีการแกไข 

อนุมัติ 

เดินทางไปราชการ/จัดอบรมตามท่ีไดรับอนุมัติ 
 


