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1.



ระเบียบที่มีผลใชบังคับ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2552

2.



คาใชจายในการฝกอบรม
“การฝกอบรม”: อบรม  ประชุม / สัมมนา  (วิชาการ เชิงปฏิบัติการ)
บรรยายพิเศษ  ฝกศึกษา ฝกงาน  ดูงาน หรือเรียกชื่ออยางอื่น            
ทั้งในประเทศ ตางประเทศ
มีโครงการ / หลักสูตร ชวงเวลาชัดที่แนนอน
เพื่อพัฒนาบุคคล / เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไมมีการรับปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

*  ไมใชหลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาตอ

        ไมใชการประชุมหารือ  ประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ           
          คณะทํางาน

3.



 “บุคลากรของรัฐ” : ขาราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน 
  ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

“เจาหนาที่” : บุคลากรของรัฐที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลอื่น    

ที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงาน และ รปภ.

4.



คาใชจายในการฝกอบรมแบงเปน 3ประเภท

5.

  1. “การฝกอบรมประเภท ก” : ผูเขารับการฝกอบรมเกิน      

กึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนง

-ประเภททัว่ไป ระดับทักษะพิเศษ

-ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ

-ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

-ประเภทบริหาร ระดับตน , ระดับสูง



คาใชจายในการฝกอบรมแบงเปน 3ประเภท (ตอ)

6.

  2. “การฝกอบรมประเภท ข” : ผูเขารับการฝกอบรมเกิน      

กึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนง

-ประเภททัว่ไป ระดับปฏิบัติงาน , ระดับชํานาญงาน , 

ระดับอาวุโส

-ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ , ระดับชํานาญการ , 
ระดับชํานาญการพิเศษ

-ประเภทอํานวยการ ระดับตน

        3.การฝกอบรมบุคคลภายนอก



บุคคลที่จะเบิกคาใชจายได

1. ประธานในพิธีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติ 
และผูติดตาม

2.  เจาหนาที่
3.  วิทยากร
4.  ผูเขารับการฝกอบรม
5.  ผูสังเกตการณ

   

7.



ตองไดรับอนุมัติโครงการ / หลักสูตร การฝกอบรม 

จากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกอน

การฝกอบรมบุคคลภายนอกจัดไดเฉพาะในประเทศ

เทานั้น

8.

กรณีสวนราชการเปนผูจัดการฝกอบรม



คาใชจายในการจัดฝกอบรม (ขอ 15)
@ เบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสม

และประหยัด เชน 

- คาใชและตกแตงสถานที่ 

- คาใชจายพิธีเปด-ปด 

- คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ฯลฯ           

ยกเวน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก     

คาพาหนะ ใหเปนไปตามที่ระเบียบกําหนด

9.



คาใชจายในการจัดฝกอบรม (ขอ 15) (ตอ)
 @ คาใชจายที่ไมตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ไดแก

- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม

- คาอาหาร

- คาเชาที่พัก

@ หลักฐานการจาย

- ใบเสร็จรับเงิน

- ใบรับรองการจายเงิน

- ใบสําคัญรับเงิน
10.



หลักเกณฑการจาย

บรรยาย ไมเกิน 1 คน

อภิปราย / สัมมนาเปนคณะ ไมเกิน 5 คน

แบงกลุม - ฝกภาคปฏิบัติ

- อภิปราย

- ทํากิจกรรม

วิทยากรเกินที่กําหนดใหเฉลี่ยจาย

คาสมนาคุณวิทยากร

11.

ไมเกินกลุมละ 2 คน



การนับเวลาบรรยาย
 นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรม

 ไมตองหักเวลาที่พักรับประทานอาหารวาง

 แตละชั่วโมงการฝกอบรมตองไมนอยกวา 50 นาที

 ชั่วโมงการอบรมไมถึง 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาที 

ใหเบิกคาสมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง

12.



13.

 (ก) วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ

 การฝกอบรมประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ 800 บาท
 การฝกอบรมประเภท ข 

 การฝกอบรมบุคคลภายนอก 

 การฝกอบรมประเภท ข  ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท 

 (ข) วิทยากรที่มิใชบุคคลตามขอ (ก)

 การฝกอบรมประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ 1,600 บาท

 การฝกอบรมประเภท ข 
 การฝกอบรมบุคคลภายนอก  ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 

อัตราคาสมนาคุณวิทยากร



อัตราคาสมนาคุณวิทยากร (ตอ)

 จะจายสูงกวานี้ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ

  เจาของงบประมาณกอน

  วิทยากรสังกัดสวนราชการเดียวกับผูจัด ใหอยูในดุลยพินจิ

ของหัวหนาสวนราชการผูจัด ที่จะจายไดแตไมเกินอัตรา

ที่กําหนด

14.



@ อยูในดุลพินิจจะจัดใหกอน / ระหวาง / หลัง 

การฝกอบรม

@ เบิกเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราที่กําหนด

15.

คาอาหาร (ขอ 17)



คาอาหาร (ตอ)
อัตราคาอาหาร               

ประเภทการฝกอบรม

สถานที่ราชการ ฯ 

ตางประเทศ

ในประเทศ

ครบมื้อ ไมครบมื้อ

การฝกอบรมประเภท ก ไมเกิน 700 ไมเกิน 500 ไมเกิน 2,500 

การฝกอบรมประเภท ข

และการฝกอบรม

บุคคลภายนอก

ไมเกิน 500 ไมเกิน 300 ไมเกิน 2,500

18.



ประเภทการฝกอบรม

สถานที่เอกชน

ตางประเทศในประเทศ

ครบมื้อ ไมครบมื้อ

การฝกอบรมประเภท ก ไมเกิน 1,000 ไมเกิน 700 ไมเกิน 2,500 

การฝกอบรมประเภท ข 

และการฝกอบรม

บุคคลภายนอก

ไมเกิน 800 ไมเกิน 600 ไมเกิน 2,500

คาอาหาร (ตอ)

19.



คาเชาที่พัก (ขอ 18)

20.

- ผูเขารับการฝกอบรม 

การฝกอบรมประเภท ข และการฝกอบรมบุคคลภายนอก

ใหพัก 2 คนตอหอง

- ผูสังเกตการณ/เจาหนาที่ 

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน , ระดับชํานาญงาน , ระดับอาวุโส

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ , ระดับชํานาญการ , ระดับชํานาญการพิเศษ 

ประเภทอํานวยการระดับตน

ใหพัก 2  คนตอหอง



- ผูสังเกตการณ/เจาหนาที่  (ตอ)

ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ 

ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ประเภทบริหาร ระดับตน ระดับสูง

จัดใหพักหองพักคนเดียวได

คาเชาที่พัก (ขอ 18) ตอ

21.



ประเภทการฝกอบรม คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู

 1. การฝกอบรมประเภท ก

2.การฝกอบรมประเภท ข    

และการฝกอบรม

บุคคลภายนอก

ไมเกิน ๒,๐๐๐

ไมเกิน ๑,๒๐๐

ไมเกิน ๑,๑๐๐

ไมเกิน ๗๕๐

อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)

ประธาน แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม และวิทยากร จัดใหพักและคาเชาที่พัก 
ตามความเหมาะสมได

22.



คายานพาหนะ (ขอ 19)
® ใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัด ยืมจากสวนราชการอื่น / หนวยงานอื่น เบิก

คาน้ํามันเทาที่จายจริง

® ใชยานพาหนะประจําทาง/เชาเหมายานพาหนะ ใหจัดประเภทยานพาหนะ ดังนี้

    -การฝกอบรมประเภท ก  จัดตามสิทธิขาราชการ ประเภทบริหารระดับสูง

    -การฝกอบรมประเภท ข  จัดตามสิทธิขาราชการ ประเภทอํานวยการระดับตน

    -การฝกอบรมบุคคลภายนอก จัดตามสิทธิขาราชการ ประเภททั่วไประดับ  

     ปฏิบัติงาน

ยกเวน เครื่องบินใชชั้นธุรกิจ แตถาเดินทางไมไดใหใชชั้นหนึ่ง

     เบิกไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน และประหยัด

® กรณีเชาเหมายานพาหนะตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุดวย

23.



กรณีจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก และสวนราชการ 
        ไมจัดอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะ

ใหจายเงินใหแกผูเขาฝกอบรมที่มิใชบุคลากรของรัฐ ดังนี้
* คาเบี้ยเลี้ยง

- ไมจัดอาหารทั้ง 3 มื้อจายไมเกิน120 บาท / วัน/ คน
- จัดอาหารให 2 มื้อจายไมเกิน 40 บาท / วัน / คน
- จัดอาหารให 1 มื้อจายไมเกิน 80 บาท / วัน / คน

* คาเชาที่พัก เหมาจายไมเกิน 500 บาท / วัน /คน
* คาพาหนะ จายจริงหรือเหมาจาย(อยูในดุลยพินิจของ

หัวหนาสวนราชการผูจัด)
           หามเบิกคาเครื่องบิน

24.



25.

♦ การจัดฝกอบรม โดยจัดในลักษณะดูงาน 

อยางเดียวก็ได แตจัดไดเฉพาะดูงาน          

ในประเทศ เทานั้น



คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม

26.

♥ ตองเปนผูไดรับอนุมัติจากสวนราชการใหเขารับการฝกอบรม

♥ ใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติเฉพาะผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ

หรือเปนประโยชนตอสวนราชการนั้น ตามจํานวนที่เหมาะสม 

และพิจารณาดานการเงินดวย



♥ คาลงทะเบียน เบิกเทาที่จายจริง

♥ เบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะในการเดินทางเขารับการฝกอบรม

     - ถาคาลงทะเบียนรวมไวหมดแลว หรือผูจัดออกใหทั้งหมด 

ตองงดเบิก 

    - ถาคาลงทะเบียนไมรวมคาใชจายดังกลาว หรือผูจัดไมจัด

อาหาร ที่พัก ยานพาหนะ ใหผูเขารับการฝกอบรม                 

เบิกในสวนที่ไมไดออกใหตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย     

ในการเดินทางไปราชการ

คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม (ตอ)

27.



การคํานวณเบี้ยเลี้ยง กรณีการฝกอบรม 

มีการจัดอาหาร

ใหนับเวลาตั้งแตออกจากที่อยู / ที่ทํางาน จนกลับถึง

ที่อยู / ที่ทํางาน

24 ชั่วโมงคิดเปน 1 วัน หรือเกินกวา 12 ชั่วโมง คิดเปน 

1 วัน

ใหหักคาเบี้ยเลี้ยงที่คํานวณไดมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรา

เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย

28.



สําหรับประธาน แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม วิทยากร 
เจาหนาที่ และผูสังเกตการณ ที่จะเบิกเบี้ยเลี้ยง    

คาที่พัก คาพาหนะ ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับ            

ผูเขารับการฝกอบรม

29.



กรณีผูเขาฝกอบรมเดินทางไปฝกอบรมตางประเทศ โดยไดรับ
ความชวยเหลือ ใหเบิกคาใชจายสมทบ ไมเกินวงเงินที่ไดรับ
ความชวยเหลือ ดังนี้
คาเครื่องบิน

ไดรับไป – กลับ : งดเบิก

เที่ยวเดียว : เบิกอีกหนึ่งเที่ยวชั้นเดียวกัน แตไมสูงกวาสิทธิ

คาที่พัก

จัดให : งดเบิก
ต่ํากวาสิทธิ : เบิกเพิ่มสวนที่ขาด / ไมเกินสิทธิ

30.



คาเบี้ยเลี้ยง

ไดรับต่ํากวาสิทธิ : เบิกสมทบไดไมเกินสิทธิ
มีการจัดอาหารระหวางฝกอบรม คิดเบี้ยเลี้ยงเหมือนในประเทศ

กรณีผูเขาฝกอบรมเดินทางไปฝกอบรมตางประเทศ  โดยไดรับ
ความชวยเหลือ ใหเบิกคาใชจายสมทบ ไมเกินวงเงินที่ไดรับ
ความชวยเหลือ ดังนี้ (ตอ)

คาเครื่องแตงตัว
ต่ํากวาสิทธิ : เบิกเพิ่มสวนที่ขาด / ไมเกินสิทธิ

31.



คาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมตางประเทศ

เบิกไดเฉพาะผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุคลากรของรัฐ / 

เจาหนาที ่

32.



กรณีจางจัดฝกอบรม

 หลักเกณฑ / อัตรา ตามที่ระเบียบกําหนด
 วิธีการจัดจาง ตามระเบยีบพัสดุ
 ใชใบเสร็จรับเงินผูรับจาง เปนหลักฐานการเบิกจาย

33.



การเทียบตําแหนง
ประธาน แขกผูมีเกียรติ เจาหนาที่ วิทยากร ผูสังเกตการณ ที่มิใชบคุลากรของรัฐ

1.  ผูที่เคยรับราชการมาแลวเทียบเทาระดับตําแหนงครั้งสุดทายกอนออกจากราชการ

2.  บุคคลที่กระทรวงการคลังเทียบตําแหนงไวแลว

       3.  วิทยากร

-วิทยากรในการฝกอบรมประเภท ก เทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทบริหาร  

ระดับสูง

-วิทยากรในการฝกอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝกอบรมบุคคลภายนอก

           เทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน

         เวนแต เคยรับราชการมากอนใหใชระดับตําแหนง ชั้นยศที่สูงกวาได

        4.  นอกเหนือจากนี้ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณา  โดยยึดหลัก

ของกระทรวงการคลัง 34.



การเทียบตําแหนง (ตอ)

35.

- ผูเขารับการฝกอบรมประเภท ก =

ไมเกินสิทธิขาราชการประเภทบริหารระดับสูง

- ผูเขารับการฝกอบรมประเภท ข =

ไมเกินสิทธิขาราชการประเภทอํานวยการระดับตน



การเบิกจายคาพาหนะ ไป – กลับ ในแตละวัน

36.

ที่อยู

ที่พัก

ที่ทํางาน

สถานที่

ฝกอบรม

ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา สวนราชการผูจัด / ตนสังกัด



กรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบได ใหหัวหนา     
สวนราชการใชดุลยพินิจใหเบิกจายได

37.



คาใชจายในการจัดงาน

จัดงานตามแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจปกติ
       ตามนโยบายของทางราชการ เชน วันคลายวัน

สถาปนาสวนราชการ งานนิทรรศการ แถลงขาว 
ประกวดหรือแขงขันฯ
หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณา
อนุมัติใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน
เหมาะสม ประหยัด 

38.



กรณีจางจัดงาน

อยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของ    
งบประมาณ
วิธีการจัดจางทําตามระเบียบพัสดุ
ใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการจาย

39.



คาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ

 “การประชุมระหวางประเทศ” : การประชุม สัมมนา

ระหวางประเทศที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศจัด   

ห รือ จัดร วม กันในประ เทศไทยโดยมี ผู แทนจาก   

สองประเทศขึ้นไปเขารวมประชุมหรือสัมมนา

40.



“ เจาหนาที่ ” : บุคลากรของรัฐที่ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงานรวมถึงบุคคลอื่นที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานและ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

41.

 “เจาหนาที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ” : บุคคลซึ่งมิไดเปน

บุคลากรของรัฐและไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการ

ผูจัดการประชุมระหวางประเทศใหปฏิบัติงาน

 เชน พนักงานพิมพดีด พนักงานบันทึกขอมูล พนักงานแปล 

ลาม และผูจดบันทึกสรุปประเด็นในการประชุมระหวาง

ประเทศ เปนตน



“ผูแทน” : ผูแทนประเทศไทย และที่ปรึกษาของผูแทนดังกลาว     

ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือไดรับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีเจาสังกัด ประธานรัฐสภา หัวหนาสวนราชการเจาของ

งบประมาณหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการของขาราชการแตละประเภท แลวแตกรณี

“ผูเขารวมประชุม” : ผูแทน และ ผูแทนของตางประเทศที่เขารวม

การประชมุระหวางประเทศ

42.



บุคคลที่จะเบิกจายคาใชจาย ไดแก

(1) ประธานในพิธีเปด-ปดการประชุม แขกผูมีเกียรติ 

และผูติดตาม 

(2) เจาหนาที่

(3) เจาหนาที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ

(4) วิทยากร

(5) ผูเขารวมประชุม

43.



คาใชจายกอน ระหวาง และหลังการประชุมระหวางประเทศ 

เบิกไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด 

ยกเวน คาสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลเจาหนาที่ คาอาหาร 

คาเชาที่พัก คาพาหนะ เบิกตามที่ระเบียบกําหนด

คาใชจายของสวนราชการผูจัด

44.



 ผูเขารวมประชุมเปนบุคคลระดับรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาขึ้นไป        ให

เบิกได เทา ที่จายจริง  อยู ในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของ

งบประมาณ

 ผูเขารวมประชุมเปนบุคคลอื่นใหเบิกไดเทาที่จายจริง

ไมเกินอัตรา ดังนี้

- คาอาหารและเครื่องดื่ม    จัดครบทุกมื้อ       1,200 บาท/คน/วัน

จัดไมครบทุกมื้อ      800 บาท /คน/วัน

- คาเชาที่พักไมเกินคนละ 2,000 บาท/วัน

- คาพาหนะเบิกไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปนและเหมาะสม

อยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ

คาอาหาร คาที่พัก คาพาหนะ

45.



บรรยาย ไมเกิน 1 คน

อภิปราย / สัมมนาเปนคณะ ไมเกิน 5 คน

แบงกลุม - ฝกภาคปฏิบัติ

- อภิปราย

- ทํากิจกรรม

วิทยากรเกินที่กําหนดใหเฉลี่ยจาย

@ หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร@

46.

ไมเกินกลุมละ 2 คน



คาตอบแทนเจาหนาที่

เจาหนาที่ : ไดรับเงินรางวัลเฉพาะวันที่มาปฏิบัติงานคนละไมเกิน 

200 บาทตอวัน

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ : เบิกจายคาตอบแทนเฉพาะ

วันที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและอัตราที่หัวหนาสวนราชการ

เจาของงบประมาณกําหนด 

47.



คาใชจายของผูเขารวมประชุมระหวางประเทศ

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม ใหเบิกไดเทาที่จายจริงตามที่

ผูจัดการประชุมเรียกเก็บ

กรณีคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม รวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือ

คาพาหนะไวทั้งหมด หรือผูจัดการประชุมออกคาใชจายเปน

คาอาหาร ที่พัก หรือพาหนะใหแกผูเขารวมประชุม

ทั้งหมด ใหงดเบิก

48.



 กรณีคาลงทะเบียนไมรวมคาอาหาร ที่พัก หรือพาหนะหรือ

ผูจัดการประชุมไมออกคาอาหาร ที่พัก หรือพาหนะหรือออกให

บางสวน ใหเบิกสวนที่ขาด (ไมออกให) ดังนี้

- คาอาหารเครื่องดื่ม ไมจัดให 3 มื้อ ไมเกิน 1,200 บาท/วัน/คน 

      ไมจัดใหบางมื้อ ไมเกิน 800 บาท/วัน/คน

- คาเชาที่พัก ไมเกิน 2,000 บาท/วัน/คน

- คาพาหนะ ใหเบิกไดตามที่จายจริงโดยอยูในดุลยพินิจ     

ของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ

เวนแต การประชุมที่ผูเขารวมประชุมเปนระดับรัฐมนตรีฯ                  

เบิกคาใชจายดังกลาวไดเทาที่จายจริง
49.



ใหเบิกคาใชจายสมทบไดเฉพาะสวนที่ขาดตามระเบยีบ

กรณีไดรับความชวยเหลือในการจัดประชุมระหวางประเทศ

50.



การจางจัดการประชุมระหวางประเทศ

อยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ

วิธีการจัดจางทําตามระเบียบพัสดุ 

ใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการจาย

51.



สวัสดีคะ


