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การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ 

- การประชุม สัมมนาระหว่างประเทศที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ/รัฐบาลต่างประเทศ/องค์กรระหว่าง
ประเทศจัดหรือจัดร่วมกันในประเทศไทย 

- มีผู้แทนจาก ๒ ประเทศขึ้นไป 
๑. บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ 

 - ประธานในพิธีเปิด-ปิด แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
 - เจ้าหน้าที่ 
 - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ 
 - วิทยากร 
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 

๒. ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการผู้จัด 
 ค่าใช้จ่ายก่อน ระหว่างและหลังการประชุมระหว่างประเทศเบิกได้เท่าที ่จ่ายจริงตามความ 

จำเป็น เหมาะสม ยกเว้นค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 
 (1) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
         บาท/วัน/คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม อัตรา  
 ครบม้ือ ไม่ครบม้ือ 

บุคคลอื่นทั่วไป 1,200 800 
ระดับรัฐมนตรี/สมาชิกรัฐสภาขึ้นไป จ่ายจรงิ 

 (2) ค่าเช่าที่พัก ไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท/วัน/คน 
 (3) ค่าพาหนะ เบิกตามที่จ่ายจริง  
 (4) ค่าวิทยากร(ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับฝึกอบรม) ส่วนอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรให้เบิกตามความ

จำเป็น เหมาะสม อยู่ในดุลยพินิจหัวหน้าส่วนราชการ 
* โดยบรรยาย จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน /อภิปราย สัมมนาเป็นคณะ จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน 
  รวมผู้ดำเนินรายการ/กรณีแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ อภิปราย ทำกิจกรรม จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 
* วิทยากรเกินกำหนดให้เฉล่ียจ่าย 
* นับตามเวลาที่กำหนดในตารางฝึกอบรม ไม่หักเวลารับประทานอาหารว่าง 
* แต่ละชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที ถ้าไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ได้กึ่งหนึ่ง 

 (5) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เฉพาะวันที่มาปฏิบัติงานคนละไม่เกิน ๒๐๐ บาท/วัน 
๓. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ 

 (1) ค่าลงทะเบียนเบิกตามที่จ่ายจริง 
 (2) ค่าธรรมเนียม เบิกตามที่จ่ายจริง 
 (3) ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียม รวมค่าอาหาร ที่พัก พาหนะแล้ว หรือผู้จัดการประชุมออกให้ทั้งหมด ต้องงดเบิก 
 (4) ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียม ไม่รวมค่าอาหาร ที่พัก พาหนะ หรือผู้จัดการประชุมไม่จัดให้ สามารถเบิก

ส่วนขาดดังน้ี 
         บาท/วัน/คน 
รายจ่าย รายละเอยีด ขอเบิกได้ไม่เกนิอัตรา 

ค่าอาหารเครื่องดื่ม ไม่จัดให้ ๓ มื้อ ๑,๒๐๐ 
 ไม่จัดให้บางม้ือ ๘๐๐ 
ค่าเช่าที่พัก - ๒,๐๐๐ 
ค่าพาหนะ - ตามจ่ายจริง 
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เอกสารท่ีใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ 
 

ประเภทรายจ่าย หลักฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐาน/ใบสำคัญ 
 

1) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม 

1. บันทึกนำส่งหลักฐานใบสำคัญผ่าน ผอ. กองต้นสังกัด 
2. บันทึกต้นฉบับขออนุมัติจัดประชุมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ

หรือใช้สำเนากรณีต้นฉบับแนบอยู่กับเรื่องอ่ืน โดยให้หมายเหตุ
ไว้ว่าต้นฉบับแนบอยู่กับเรื่องใดโดยแนบรายละเอียดโครงการ
จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/กำหนดการ 

3. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการต่างๆ 
4. หนังสือเชิญวิทยากร/แบบตอบรับวิทยากร (กรณีมีเบิกค่า

วิทยากร) 
5. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 
 
1. ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของโรงแรมหรือผู้ประกอบการ 

หรือบิลเงินสดที่ผู้ประกอบการสามารถแสดงรายการตาม
ใบเสร็จรับเงินได้ดังต่อไปนี้ 

* ช่ือ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 
* วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
* รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
* จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
* ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 

 2. ใช้บิลเงินสด ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินในกรณีที่บิลเงินสด
แสดงรายการไม่ครบถ้วน 

 3. กรณีร้านคา้ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/  
บิลเงินสดให้ได้แม้อย่างใดอย่างหน่ึง ให้ผู้ขอเบิกจัดทำ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) เป็นหลักฐาน
การจ่าย หรือให้ร้านค้าลงช่ือรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพ่ือ 
ใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 
 

2) ค่าเช่าที่พกั 1. ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของโรงแรมหรือผู้ประกอบการ 
2. ใบแจ้งรายการของโรงแรมหรือผู้ประกอบการ 
 

3) ค่าพาหนะ 1. ค่าเครื่องบนิโดยสารไป-กลับ: ใช้ใบเสรจ็รับเงินและกากบัตร 
โดยสารเครื่องบิน (ถ้ามี) กรณีซื้อ E-ticket ให้ใช้ Itinerary  
Receipt  

2. ค่าพาหนะรบัจ้าง: ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
(แบบ บก.111) 
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ประเภทรายจ่าย หลักฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บิกจ่าย 
 3. ค่าเชา่รถตู/้ค่าน้ำมันรถเช่า : แบ่งเป็น 2 กรณ ี

    1) มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึง่ไม่เกิน 10,000 
บาท ไม่ต้องผา่นขัน้ตอนจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ โดยให้แนบเอกสาร 
ดังน้ี 
     * บันทึกขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่าน ผอ.กองต้นสังกัด 
       หรือผูม้ีอำนาจอนุมัติรับทราบ (ต้นฉบับ) 

  * ใช้ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดง  
    รายการไมค่รบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
    (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินที ่
    ผู้รับเงิน (ผูป้ระกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 

    2) มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึง่ ต้ังแต่ 10,001 
บาทขึน้ไป ใหแ้นบเอกสารทีผ่่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 

  * บันทกึขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
  * รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (ต้นฉบับ) 

* ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นฉบับ) 
* คำสั่งกรรมการตรวจรับ 

  * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) /รายงานผลการตรวจรับ ที่ผ่าน  
    ผอ.กองต้นสังกัดหรือผู้มีอำนาจอนุมัติรับทราบ 
  * ใช้ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดง  
    รายการไมค่รบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
    (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินที ่
    ผู้รับเงิน (ผูป้ระกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 

4. ค่าน้ำมัน กรณีใช้รถราชการ: ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  
(ระบุเลขทะเบียนรถ) แนบใบขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ ดังน้ี 
   1) มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึง่ไม่เกิน 10,000 บาท 
ไม่ต้องผ่านขั้นตอนจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ โดยให้แนบเอกสาร 
     * บันทึกขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่าน ผอ.กองต้นสังกัด 
       หรือผูม้ีอำนาจอนุมัติรับทราบ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่าน ผอ.กองต้นสังกัด 
       หรือผูม้ีอำนาจอนุมัติรับทราบ (ต้นฉบับ) 
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    * ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดง  

    รายการไมค่รบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
    (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินที ่
    ผู้รับเงิน (ผูป้ระกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 

    2) มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึง่ ต้ังแต่ 10,001 
บาทขึน้ไป ใหแ้นบเอกสารทีผ่่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 

  * บันทกึขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
  * รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (ต้นฉบับ) 
  * ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นฉบับ) 

* คำสั่งกรรมการตรวจรับ 
  * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) /รายงานผลการตรวจรับที่ผ่าน  
    ผอ.กองต้นสังกัดหรือผู้มีอำนาจอนุมัติรับทราบ 
  * ใช้ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดง  
    รายการไมค่รบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
    (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินที ่
    ผู้รับเงิน (ผูป้ระกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 

5. ค่าทางด่วน: ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าผ่านทางและใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 

6. ค่าโดยสารรถประจำทาง รถไฟ : ใช ้ใบเสร ็จร ับเง ินและ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  

7. ค่าชดเชยใช้รถส่วนตัว: ใ ช้ ใบ รับรองแทนใบเส ร็จรับเ งิน   
(แบบ บก.111) และการคำนวณระยะทางตามกรมทางหลวง 

 
4)  ค่าวิทยากร ใช้ใบสำคัญรับเงิน 

 
5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ถ่ายเอกสาร 

 ประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นต้น ให้แนบ 
เอกสารที่ผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 
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     1) มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึง่ไม่เกิน 10,000 

บาท ไม่ต้องผา่นขัน้ตอนจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ โดยให้แนบเอกสาร 
ดังน้ี 
     * บันทึกขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
     * บันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่าน ผอ.กองต้นสังกัด 
       หรือผูม้ีอำนาจอนุมัติรับทราบ (ต้นฉบับ) 

  * ใช้ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดง  
    รายการไมค่รบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
    (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินที ่
    ผู้รับเงิน (ผูป้ระกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 

    2) มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครัง้หนึง่ ต้ังแต่ 10,001 
บาทขึน้ไป ใหแ้นบเอกสารทีผ่่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดังน้ี 

  * บันทกึขออนุมัติ (ต้นฉบับ) 
  * รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) 
  * ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (ต้นฉบับ) 

* ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นฉบับ) 
* คำสั่งกรรมการตรวจรับ 

  * ใบตรวจรับ (ต้นฉบับ) /รายงานผลการตรวจรับ ที่ผ่าน  
    ผอ.กองต้นสังกัดหรือผู้มีอำนาจอนุมัติรับทราบ 
  * ใช้ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินเงินสด กรณีแสดง  
    รายการไมค่รบถ้วนให้แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
    (แบบ บก.111)  
  * กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบรับรองแทน  
    ใบเสรจ็รับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสำคัญรับเงินที ่
    ผู้รับเงิน (ผูป้ระกอบการ) ได้ลงช่ือรับเงิน 

 
 

 
หมายเหตุ กรณีเดินทางก่อน-หลังการประชุม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าแท็กซี่  
ค่าเบ้ียเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ ให้เขยีนรายงานขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) แนบด้วย 
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ผังกระบวนงานและระยะเวลา :    การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ 

 

ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา

(วัน) 
รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

ข้ึนอยู่กับกอง ขั้นขออนุมัติ  กองจัดทำ 
1. บันทึกขออนุมัติ ระบุ 

- ช่ือโครงการ/หลักสูตร 
- ระยะเวลา วันเดือนปี 
- วงเงิน แหล่งเงินที่ใช้ 
- ขออนุมัติค่าวทิยากร  
- ขออนุมัติค่าโดยสารเครื่องบิน 

2. แนบรายละเอียดโครงการ กำหนดการ 
3. แนบรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
4. แนบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
5. แนบแบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ) 

กอง 

2.  1 วัน 
 

กบค. สลก. ลงรับในระบบสารบรรณ งานงบประมาณ 
ตรวจสอบงบประมาณ และระเบียบเบิกจ่าย 

- งานธุรการ : ธรีพร 
- งานงบประมาณ. : 

อัญชลี/ภัชรา 
 

3.  3 วัน เสนอ ลปส. พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 

4.  
                                                           คืนกองไปดำเนินการ 

ไม่เกิน  
30 วัน  

นับแต่วันที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ขั้นส่งใบสำคัญขอเบิกเงิน  กองจัดทำ 
1. บันทึกนำส่งใบสำคัญ  
2. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
3. แนบบันทึกต้นฉบับ ขออนุมัติและเอกสารประกอบ (เร่ืองเดิม) 
4. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญต่างๆ (ต้นฉบับ) 
5. กรณีเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่า Taxi 

ค่าเคร่ืองบิน หรือเบ้ียเล้ียงเดินทาง ก่อน-หลัง ให้จัดทำแบบ
ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) แนบด้วย 

6. ใบขอใช้รถราชการ 
7. รายการที่ต้อง ซื้อ/จ้าง/เช่า ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวกับพัสดุให้ 
    ครบถ้วนจนถึงขั้นตอนตรวจรับของและเสนอ ผอ.รับทราบ 

กอง 

5.  1 – 3 วัน 
 
 
 

กบค. ตรวจสอบรายละเอียดใบสำคัญ พรอ้มบันทึกเสนอ
พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
- ผอ. กอง : วงเงิน 1 – 500,000 บาท  

    (เฉพาะงานในกำกับดูแล)  
- ลสก.  : วงเงิน 1 – 500,000 บาท 

    (เฉพาะ สลก. ส่วนกลาง กกม. กตน. กพร. ศปส.) 
- รอง ลปส.  : วงเงิน 500,001 – 2,000,000 บาท  
- ลปส.   : วงเงินต้ังแต่ 2,000,001 บาท ข้ึนไป 

งานการเงิน : 
จิราภรณ์/อังคณา/
วรรณฑกานต์/ดรุณ ี

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กองจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดประชุม และแนบ
รายละเอียด 

กองจัดทำบันทึกนำสง่ใบสำคัญขอเบิกจ่าย
พร้อมแนบรายละเอียด 

ลปส. อนมุตัิ 

กบค. สลก. รับเร่ืองเพื่อตรวจสอบ งปม. 
และระเบียบเบิกจ่าย 

กรณียืมเงิน  
ตรวจใบสำคัญชดใช้เงินยืม 

กรณีไม่ยืมเงิน 

จ่ายผ่านระบบ  KTB 
Corporate Online 

กบค.ตรวจสอบ 

ผู้มีอำนาจอนุมัติ 

โอนเงินผ่าน KTB Corporate 
Online เข้าบัญชีผู้ขอเบิก 

(กรณีไม่ได้ยืมเงิน) 
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แบบฟอร์มสำคัญ 
1. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
2. ใบสำคัญรับเงิน 

 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


