หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการ
บริหารงาน แผนงาน / ชุดโครงการ / โครงการ และงานประจา
หมวดรายจ่าย
อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร หมายถึง
- รายบุคคล ชั่วโมงละ 600
ค่าตอบแทนสาหรับผู้ทรงความรู้
บาท
ความสามารถในศิลปวิทยาแขนงต่างๆ

2. ค่าตอบแทนอื่น หมายถึง
ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่บุคคล ภายนอก
ที่มาช่วยงาน (ชั่วคราว)
หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง หมายถึง ค่าตอบแทน
(รวมค่าอาหาร) ในการปฏิบัติงานนอก
พื้นที่ความรับผิดชอบ

2.ค่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการ
เช่าห้องพักในโรงแรมหรือสถานที่อื่น
ใดเพื่อพักแรมในการปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด
3. ค่าพาหนะเดนทาง หมายถึง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน
(ทางบก ทางอากาศ และทางน้า)
กรณีเดินทางปฏิบัติงานในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ
(รถแท็กซี่/รถไฟฟ้า เป็นต้น)

200 - 500 บาท/วัน

300 บาท/วัน

ตามจริง – ไม่เกิน
1,000 บาท/วัน/คน

ตามจริง

หลักการพิจารณา
1. พิจารณาตามคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ ตามความเหมาะสม
2. นับตามชั่วโมงบรรยาย (ในกรณีมี
ร่วมอภิปรายให้นับรวมชั่งโมงรวม
ทั้งสิ้นที่จบกระบวนการ)
3. ไม่เบิกจ่ายให้แก่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้น
ผู้แทนจาก สสส. ที่ได้รับเชิญ)
4. กรณีเป็นวิทยากรดาเนินงานหรือ
จัดกระบวนการ ใช้อัตราเบิกจ่าย
อ้างอิงอัตราเบิกจ่ายการประชุมทั่วไป
1. พิจารณาตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานที่ทา และ
ระยะเวลาในการทางาน
2. ต้องทางานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
1. สาหรับแผนงาน/โครงการ ที่มี
สถานที่ตั้งในกรุงเทพฯ หมายถึง
การปฏิบัติงานต่างจังหวัด (ไม่รวม
กรุงเทพฯแลปริมณฑล)
2. ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ
แผนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. กรณีที่แผนงาน/โครงการออก
ค่าใช้จ่ายสาหรับที่พักหรือจัดที่พักให้
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
2. กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่และองค์กร
รับทุนมีที่พักให้ ถือว่าไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าที่พัก

หมวดรายจ่าย
- เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว
กรณีเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว

อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท)
ตามจริง-ไม่เกิน
4 บาท/กิโลเมตร
ตามจริง

- เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว

ตามจริง-ไม่เกิน
4 บาท/กิโลเมตร

- เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ
ประจาทาง หมายถึงรถไฟ รถโดยสาร
ประจาทางหรือยานพาหนะอื่นใดที่
ให้บริการแต่บุคคลทั่วไปเป็นประจา มี
เส้นทางอัตราค่าโดยสารที่แน่นอน
4. ค่าเช่ารถ หมายถึง การเช่ารถเพื่อ
โดยสารในการปฏิบัติงาน

หลักการพิจารณา
1. การเดินทางโดยพาหนะรถยนต์
ส่วนตัวต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้อานวยการแผนงาน

ตามจริง

ตามจริง-ไม่เกิน
วันละ 1,800 บาท/วัน

- ไม่ร่วมค่าน้ามัน
- ค่าน้ามันเบิกจ่ายจริง (ตาม
ใบเสร็จรับเงิน)

5. ค่าเช่าสถานที่ หมายถึง ค่าเช่าห้อง
ประชุมหรือสถานที่สาหรับการประชุม
อบรม สัมมนา

ตามจริง-ไม่เกิน
5,000 บาท/วัน

- พิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ใช้งาน(ดุลยพินิจของผู้อานวยการ
แผนงาน)

6. ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์ หมายถึง
ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์ที่ใช้ในการ
ประชุม อบรม สัมมนา
(นอกเหนือจากอุปกรณ์พื้นฐาน
เท่านั้น)
7. ค่ารับรอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ในการจัดประชุม อบรม
สัมมนา รวมถึงงานอื่นใดที่ก่อให้เกิด
งาน

ตามจริง-ไม่เกิน
5,000 บาท/วัน

1. พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์
2. มีความจาเป็นเฉพาะมีเหตุผลใน
การใช้สถานที่นั้นๆ

ตามจริง

หมวดรายจ่าย
ค่าอาหารมื้อหลัก
- กรณีจัดในชุมชน
- กรณีจัดในเมือง (ที่นอกเหนือ
โรงแรม)
- กรณีจัดในโรงแรม
- กรณีเหมารวมต่อวัน
ค่าอาหารว่าง
- กรณีจัดในสถานที่ทั่วไป
(นอกเหนือจากโรงแรม)
8. ค่าถ่ายเอกสาร หมายถึง
ค่าผลิตเอกสารสาหรับการดาเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ หมายถึง ค่าวัสดุต่างๆ
ในการดาเนินงาน
1. ค่าวัสดุสานักงาน หมายถึง
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน สาหรับใช้ในการ
ดาเนินงาน
2. ค่าวัสดุงานครัว หมายถึง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุม
หรือรับรองทั่วไป
3. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง
ค่าวัสดุใดๆ ที่ใช้แล้วหมดไป
(โดยใช้ควบคู่กับอุปกรณ์หลัก)

อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท)
50 – 100 บาท/มื้อ/คน
50 – 150 บาท/มื้อ/คน

หลักการพิจารณา
อัตราต่อมื้อต่อคน

300 – 500 บาท/มื้อ/คน - ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดและจานวนมื้อ
ตามจริง – ไม่เกิน 1,000 บาท (ทัว่ ไป 3 มื้อ)
30 – 70 บาท/มื้อ/คน

พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัดและ
เหมาะสม

ตามจริง

ตามจริง

พิจารณาเกณฑ์ประหยัดและ
เหมาะสม

ตามจริง

พิจารณาเกณฑ์ประหยัดและ
เหมาะสม

ตามจริง

พิจารณาเกณฑ์ประหยัดและ
เหมาะสม

