เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๐
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๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก บทนิ ย ามคํ า ว า “การฝ ก อบรมระดั บ ต น ” “การฝ ก อบรมระดับกลาง”
“การฝกอบรมระดับสูง” ในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การฝกอบรมประเภท ก” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปน
บุคลากรของรั ฐ ซึ่ งเปน ข าราชการตํา แหนงประเภททั่วไประดับ ทักษะพิ เ ศษ ขาราชการตํ าแหน ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
ขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา
“การฝกอบรมประเภท ข” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปน
บุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส
ขาราชการตําแหนงประเภทวิช าการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเ ศษ
ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ขอ ๔ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๑๒ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

“(๓) วิทยากรในการฝกอบรมประเภท ก ใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝกอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝกอบรมบุคคลภายนอก
ใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน เวน แตวิทยากรที่เปน บุคคลตาม (๑)
ที่มีระดับตําแหนงหรือชั้นยศสูงกวา ใหใชระดับตําแหนงหรือชั้นยศที่สูงกวานั้นได”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย ในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๓ การเทียบตําแหนงของบุคคลตามขอ ๑๑ (๔) ที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกจาย
คาใชจายตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเทียบตําแหนงได ดังนี้
(๑) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมประเภท ก ใหเทียบไดไมเกินสิทธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(๒) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมประเภท ข ใหเทียบไดไมเกินสิทธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความใน (ก) และ (ข) ของขอ ๑๖ (๒) แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“(ก) วิ ท ยากรที่ เ ป น บุ ค ลากรของรั ฐ ให ไ ด รั บ ค า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรสํ า หรั บ
การฝกอบรม ประเภท ก ไมเกิน ชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท สําหรับการฝกอบรมประเภท ข และการ
ฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
(ข) วิ ท ยากรที่ มิ ใ ช บุ ค คลตามข อ (ก) ให ไ ด รั บ ค า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรสํ า หรั บ
การฝกอบรม ประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท สําหรับการฝกอบรมประเภท ข และการ
ฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๘ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย ในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๘ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่มีการจัดที่พักและออกคาเชาที่พักใหแ ก
บุคคลตามขอ ๑๑ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตรา
คาเชาที่พัก ตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ทายระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) การจั ดที่ พั กใหแ กผู เ ขา รับ การฝก อบรม สํ าหรั บการฝก อบรมประเภท ข และการ
ฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไม
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมอาจจัดให
พักหองพักคนเดียวได

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง
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๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

(๒) การจัดที่พักใหแกผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและ
ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน หรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหพักรวมกัน
ตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวม
กับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได สวนผูสังเกตการณ
หรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและ
ระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง
หรือตําแหนงที่เทียบเทา จะจัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๑๙ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๙ กรณีสวนราชการผูจัดการฝ กอบรมจัด ยานพาหนะในการฝกอบรมและออกค า
ยานพาหนะสําหรับบุคคลตามขอ ๑๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) กรณี ใ ช ย านพาหนะของส ว นราชการผู จั ด การฝ ก อบรม หรื อ กรณี ยื ม ยานพาหนะ
จากสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง
(๒) กรณีใชยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะ ใหจัดยานพาหนะ โดยอนุโลม
ตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดิน ทางไปราชการ โดยใหเบิกจายได
เทาที่จายจริงตามความจําเปนและประหยัด ดังนี้
(ก) การฝกอบรมประเภท ก ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง เวนแตกรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหใชชั้นธุรกิจ กรณีที่ไมสามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจ
ใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง
(ข) การฝกอบรมประเภท ข ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับตน
(ค) การฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการ ตําแหนง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน”
ขอ ๙ ใหยกเลิกความในบัญชีหมายเลข ๑ บัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ และบัญชี
หมายเลข ๔ ทายระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

บัญชีหมายเลข ๑
อัตราคาอาหารในการฝกอบรม
(บาท : วัน : คน)
การฝกอบรมในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
ในประเทศ

การฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน

จัดไมครบทุกมื้อ

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ไมเกิน ๑,๐๐๐

จัดครบทุกมื้อ

ไมเกิน ๖๐๐

ไมเกิน ๗๐๐

จัดไมครบทุกมื้อ

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ในประเทศ

จัดครบทุกมื้อ

ไมเกิน ๕๐๐

ไมเกิน ๘๐๐

ระดับการฝกอบรม

ไมเกิน ๗๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ในตางประเทศ

๑. การฝกอบรมประเภท ก

ไมเกิน ๓๐๐

ในตางประเทศ

๒. การฝกอบรมประเภท ข
ไมเกิน ๕๐๐
และการฝกอบรมบุคคลภายนอก

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

บัญชีหมายเลข ๒
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝกอบรม
คาเชาหองพักคนเดียว

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

คาเชาหองพักคู

๑. การฝกอบรมประเภท ก

ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท

ไมเกิน ๑,๑๐๐ บาท

๒. การฝกอบรมประเภท ข
และการฝกอบรมบุคคลภายนอก

ไมเกิน ๑,๒๐๐ บาท

ไมเกิน ๗๕๐ บาท

หมายเหตุ :- คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ
กรณีที่ผูเชาเขาพักเพียงคนเดียว
คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขาพัก
รวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

ระดับการฝกอบรม

ประเภท ข.*

(บาท : วัน : คน)

บัญชีหมายเลข ๓
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ

ประเภท ก.*

คาเชาหองพัก คาเชาหองพักคู คาเชาหองพัก คาเชาหองพักคู
คนเดียว

คาเชาหองพักคู

ประเภท ค.*

คาเชาหองพัก

คนเดียว

ไมเกิน ๒,๕๐๐

คนเดียว

๑. การฝกอบรมประเภท ก ไมเกิน ๘,๐๐๐ ไมเกิน ๕,๖๐๐ ไมเกิน ๕,๖๐๐ ไมเกิน ๓,๙๐๐

ไมเกิน ๑,๗๐๐

ไมเกิน ๓,๖๐๐

๒. การฝกอบรมประเภท ข ไมเกิน ๖,๐๐๐ ไมเกิน ๔,๒๐๐ ไมเกิน ๔,๐๐๐ ไมเกิน ๒,๘๐๐ ไมเกิน ๒,๔๐๐

หมายเหตุ :- (๑) คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขาพักเพียงคนเดียว
(๒) คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีทผี่ ูเชาเขาพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป
*(๓) ประเภท ก ประเภท ข และ ประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบทายบัญชีนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

บัญชีประเทศจําแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบทายบัญชีหมายเลข ๓
ประเภท ก ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
๑. ญี่ปุน
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
๖. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๗. ราชอาณาจักรสเปน
๘. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
๙. สหรัฐอเมริกา
๑๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ
๑๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร
๑๓. แคนาดา
๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย
๑๕. ไตหวัน
๑๖. เติรกเมนิสถาน
๑๗. นิวซีแลนด
๑๘. บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
๑๙. ปาปวนิวกีนี
๒๐. มาเลเซีย
๒๑. ราชรัฐโมนาโก
๒๒. ราชรัฐลักเซมเบิรก

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓. ราชรัฐอันดอรรา
๒๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๕. ราชอาณาจักรเดนมารก
๒๖. ราชอาณาจักรนอรเวย
๒๗. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
๒๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๒๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด
๓๐. ราชอาณาจักรสวีเดน
๓๑. รัฐสุลตานโอมาน
๓๒. โรมาเนีย
๓๓. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
๓๔. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๓๕. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส
๓๖. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๓๘. สาธารณรัฐชิลี
๓๙. สาธารณรัฐเช็ก
๔๐. สาธารณรัฐตุรกี
๔๑. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร - เลสเต
๔๕. สาธารณรัฐเปรู
๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔๗. สาธารณรัฐฟนแลนด
๔๘. สาธารณรัฐฟลิปปนส
๔๙. สาธารณรัฐมอริเซียส
๕๐. สาธารณรัฐมอลตา
๕๑. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๕๒. สาธารณรัฐเยเมน
๕๓. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๕๔. สาธารณรัฐสโลวัก
๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย
๕๗. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน
๕๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕๙. สาธารณรัฐอินเดีย
๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๖๑. สาธารณรัฐแอฟริกาใต
๖๒. สาธารณรัฐไอซแลนด
๖๓. สาธารณรัฐไอรแลนด
๖๔. สาธารณรัฐฮังการี
๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๖๖. ฮองกง
ประเภท ข ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอรเจีย
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาหเรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. สาธารณรัฐเนปาล
๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน
๑๕. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๖. สหภาพพมา
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก
๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๙. สาธารณรัฐกานา
๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร (ไอเวอรี่โคส)
๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๓. สาธารณรัฐคีรกิซ
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๗. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๘. สาธารณรัฐชาด
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว
๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๒. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน
๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๓๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเภท ค ไดแก ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากทีก่ ําหนดในประเภท ก. และประเภท ข.

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

บัญชีหมายเลข ๔
คาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรม
ในตางประเทศ
๑. รายชื่อประเทศที่ไมสามารถเบิกคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ
(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. คาเครื่องแตงตัว ใหเบิกในลักษณะเหมาจายไมเกินอัตรา ดังนี้
๒.๑ คนละ ๗,๕๐๐ บาท ไดแก
(๑) ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(๒) ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๒.๒ คนละ ๙,๐๐๐ บาท ไดแก
(๑) ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ระดับ
ทักษะพิเศษ
(๒) ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๓) ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ระดับสูง
(๔) ขาราชการตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ระดับสูง

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

๓. ผูที่เคยไดรับคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศมาแลว หรือเคย
ไดรั บค าเครื่อ งแตง ตัว จากสว นราชการ รัฐ วิส าหกิ จ หรือหนว ยงานอื่น ของรัฐ ตามกฎหมายหรื อ
ระเบียบอื่นใดไมวาจะเบิกจายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยไดรับความชวยเหลือ
จากหน วยงานใด ๆ ทั้ง ในประเทศและต างประเทศ ถ าต อ งเดิน ทางไปฝ ก อบรมในต า งประเทศ
ใหมีสิทธิเบิกคาเครื่องแตงตัวไดอีกเมื่อการเดินทางครั้งใหมมีระยะหางจากการเดินทางไปตางประเทศ
ครั้ งสุ ด ทา ยที่ไ ด รับ ค าเครื่อ งแต ง ตัว เกิ น ๒ ป นั บแต วัน ที่ เดิ น ทางออกจากประเทศไทย หรื อ มี
ระยะเวลาเกิ น กว า ๒ ป นั บ แต วั น ที่ เ ดิ น ทางกลั บ ถึ ง ประเทศไทยสํ า หรั บ ผูที่ รั บ ราชการประจํ า
ในตางประเทศ”
ขอ ๑๐ ขอกําหนดของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ ยังมิใหใชบังคับกับ
การฝ ก อบรมระดั บ ต น การฝ ก อบรมระดั บ กลาง การฝ ก อบรมระดั บ สู ง และการฝ ก อบรม
บุคคลภายนอก ที่สวนราชการดํา เนิน การอยู ใ นวัน ที่ระเบียบนี้ ใ ชบัง คับ โดยใหดําเนิน การตอไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ จนกวาจะแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณ จาติกวณิช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

