
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการ
บริหารงาน  แผนงาน  / ชุดโครงการ / โครงการ และงานประจ า 

หมวดรายจ่าย อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท) หลักการพิจารณา 
หมวดค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร หมายถึง 
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงความรู้
ความสามารถในศิลปวิทยาแขนงต่างๆ 

- รายบุคคล ช่ัวโมงละ 600  
บาท 
 

1. พิจารณาตามคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ ตามความเหมาะสม 
2. นับตามช่ัวโมงบรรยาย (ในกรณีมี
ร่วมอภิปรายให้นับรวมชั่งโมงรวม
ท้ังส้ินท่ีจบกระบวนการ) 
3. ไม่เบิกจ่ายให้แก่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้น
ผู้แทนจาก สสส. ท่ีได้รับเชิญ) 
4. กรณีเป็นวิทยากรด าเนินงานหรือ
จัดกระบวนการ ใช้อัตราเบิกจ่าย
อ้างอิงอัตราเบิกจ่ายการประชุมท่ัวไป 

2. ค่าตอบแทนอื่น หมายถึง    
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่บุคคล ภายนอก
ท่ีมาช่วยงาน (ช่ัวคราว) 

200 - 500 บาท/วัน 1. พิจารณาตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของงานท่ีท า และ
ระยะเวลาในการท างาน 
2. ต้องท างานไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง 

หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าเบ้ียเล้ียง หมายถึง ค่าตอบแทน 
(รวมค่าอาหาร) ในการปฏิบัติงานนอก
พื้นท่ีความรับผิดชอบ 
 

300 บาท/วัน 
 

1. ส าหรับแผนงาน/โครงการ ท่ีมี
สถานท่ีต้ังในกรุงเทพฯ หมายถึง             
การปฏบิัติงานต่างจังหวัด (ไม่รวม
กรุงเทพฯแลปริมณฑล)  
2. ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ
แผนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.ค่าท่ีพัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการ
เช่าห้องพักในโรงแรมหรือสถานท่ีอื่น
ใดเพื่อพักแรมในการปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด 
 

ตามจริง – ไม่เกิน 
1,000 บาท/วัน/คน 

 
 

1. กรณีท่ีแผนงาน/โครงการออก
ค่าใช้จ่ายส าหรับท่ีพักหรือจัดท่ีพักให้ 
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
2. กรณีปฏิบัติงานในพื้นท่ีและองค์กร
รับทุนมีท่ีพักให้ ถือว่าไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าท่ีพัก 

3. ค่าพาหนะเดนทาง หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน 
(ทางบก ทางอากาศ และทางน้ า) 
    กรณีเดินทางปฏิบัติงานในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
- เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ
(รถแท็กซี่/รถไฟฟ้า เป็นต้น) 

 
 
 
 
 

ตามจริง 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

หมวดรายจ่าย อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท) หลักการพิจารณา 
- เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว 
กรณีเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 
- เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว 
 
 
- เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว 
 
 
 
- เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ
ประจ าทาง หมายถึงรถไฟ รถโดยสาร
ประจ าทางหรือยานพาหนะอื่นใดท่ี
ให้บริการแต่บุคคลท่ัวไปเป็นประจ า มี
เส้นทางอัตราค่าโดยสารท่ีแน่นอน 

ตามจริง-ไม่เกิน 
4 บาท/กิโลเมตร 

ตามจริง 
 
 

ตามจริง-ไม่เกิน 
4 บาท/กิโลเมตร 

 
 

ตามจริง 

1. การเดินทางโดยพาหนะรถยนต์
ส่วนตัวต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการแผนงาน 
 

4. ค่าเช่ารถ หมายถึง การเช่ารถเพื่อ
โดยสารในการปฏิบัติงาน 
 
 
5. ค่าเช่าสถานท่ี หมายถึง ค่าเช่าห้อง
ประชุมหรือสถานท่ีส าหรับการประชุม 
อบรม สัมมนา 
 
6. ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์ หมายถึง 
ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์ท่ีใช้ในการ
ประชุม อบรม สัมมนา 
(นอกเหนือจากอุปกรณ์พื้นฐาน
เท่านั้น) 
7. ค่ารับรอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่า
เครื่องด่ืม ในการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา รวมถึงงานอื่นใดท่ีก่อให้เกิด
งาน 

ตามจริง-ไม่เกิน 
วันละ 1,800 บาท/วัน 

 
 

ตามจริง-ไม่เกิน 
5,000 บาท/วัน 

 
 

ตามจริง-ไม่เกิน 
5,000 บาท/วัน 

 
 
 

ตามจริง 
 
 
 

- ไม่ร่วมค่าน้ ามัน 
- ค่าน้ ามันเบิกจ่ายจริง (ตาม
ใบเสร็จรับเงิน) 
 
- พิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ใช้งาน(ดุลยพินิจของผู้อ านวยการ
แผนงาน) 
 
1. พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ 
2. มีความจ าเป็นเฉพาะมีเหตุผลใน
การใช้สถานท่ีนั้นๆ 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

หมวดรายจ่าย อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท) หลักการพิจารณา 
  ค่าอาหารมื้อหลัก 
  - กรณีจัดในชุมชน 
  - กรณีจัดในเมือง (ท่ีนอกเหนือ
โรงแรม) 
  - กรณีจัดในโรงแรม 
  - กรณีเหมารวมต่อวัน 
 
ค่าอาหารว่าง 
  - กรณีจัดในสถานท่ีท่ัวไป 
(นอกเหนือจากโรงแรม) 
8. ค่าถ่ายเอกสาร หมายถึง           
ค่าผลิตเอกสารส าหรับการด าเนินงาน 

 
50 – 100 บาท/มื้อ/คน 
50 – 150 บาท/มื้อ/คน 

 
300 – 500 บาท/มื้อ/คน 

ตามจริง – ไม่เกิน 1,000 บาท 
 
 

30 – 70 บาท/มื้อ/คน 
 

ตามจริง 

 
อัตราต่อมื้อต่อคน 
 
 
- ขึ้นอยู่กับสถานท่ีจัดและจ านวนมื้อ 
(ท่ัวไป 3 มื้อ) 
 
 
พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัดและ
เหมาะสม 

หมวดค่าวัสดุ หมายถึง ค่าวัสดุต่างๆ 
ในการด าเนินงาน  
  1. ค่าวัสดุส านักงาน หมายถึง              
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงาน 
  2. ค่าวัสดุงานครัว หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุม   
หรือรับรองท่ัวไป 
  3. ค่าวัสดุส้ินเปลือง หมายถึง              
ค่าวัสดุใดๆ ท่ีใช้แล้วหมดไป              
(โดยใช้ควบคู่กับอุปกรณ์หลัก) 

 
 

ตามจริง 
 
 

ตามจริง 
 
 

ตามจริง 

 
 
พิจารณาเกณฑ์ประหยัดและ
เหมาะสม 
 
พิจารณาเกณฑ์ประหยัดและ
เหมาะสม 
 
พิจารณาเกณฑ์ประหยัดและ
เหมาะสม 

 


