
รายการค่าใชจ้่ายงบเงนิอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน อัตราค่าใชจ้่าย หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวทิยากร
    - บคุลากรสังกดัหน่วยงานผู้จดั บรรยาย ไม่เกนิ 300 บาท ชั่วโมงการอบรมต้องไม่น้อยกวา่ 50 นาที
                                       อภปิราย -แบง่กลุ่ม ไม่เกนิ 200 บาท อภปิราย จา่ยค่าวทิยากรได้ไม่เกนิ 5 คน
    - บคุลากรต่างหน่วยงานผู้จดั บรรยาย ไม่เกนิ 600 บาท แบง่กลุ่มจา่ยค่าวทิยากรได้ไม่เกนิกลุ่มละ 2 คน
                                       อภปิราย -แบง่กลุ่ม ไม่เกนิ 300 บาท การนับชั่วโมงใหร้วมเวลาพกัรับประทานอาหารวา่งด้วย
    - บคุลากรภาครัฐ               บรรยาย อภปิราย แบง่กลุ่ม ไม่เกนิ 600 บาท วทิยากรเกนิกวา่ที่ระเบยีบก าหนดใหเ้ฉล่ียจา่ย
    - วทิยากรเอกชน               บรรยาย อภปิราย แบง่กลุ่ม ไม่เกนิ 1,200บาท *การจา่ยค่าสมนาคุณวทิยากรถา้ต้องการจา่ยสูง

กวา่ที่ระเบยีบก าหนดใหข้ออนุมัติต่ออธกิารบดี
พร้อมเหตุผลและประวติัวทิยากร กอ่นด าเนินการ

2. ค่าตอบแทนการจา้งนักศึกษาช่วยงาน
    - ปฎบิติังานเต็มวนัจ านวน 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยดุพกั 300 บาท
    - ปฎบิติังานคร่ึงวนัจ านวน 3 ชั่วโมงคร่ึง เฉพาะช่วงเช้าหรือบา่ย 150 บาท
    - กรณีไม่เปน็ไปตามกรณีขา้งต้น เมื่อปฎบิติังานครบ 1 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 40 บาท
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน (ประกวด แขง่ขนั)
    - บคุลากร มทร.ธญับรีุ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดังาน ไม่เกนิ 400 บาท/วนั
    - ขา้ราชการหรือพนักงาน ไม่สังกดั มทร .ธญับรีุ ไม่เกนิ 800 บาท/วนั
    - บคุคลที่ไม่ได้เปน็ขา้ราชการ/พนักงาน หน่วยงานของรัฐ ไม่เกนิ 1,200 บาท/วนั
4. เงินหรือของรางวลัผู้ชนะการประกวดหรือแขง่ขนัในการจดังาน
   โครงการนั้น ๆ

คร้ังละไม่เกนิ 50,000 บาท

ค่าใชส้อย
1. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการฝึกอบรม
   - จดัฝึกอบรมในสถานที่ราชการ ไม่เกนิ 30 บาท/มื้อ
   - จดัฝึกอบรมในสถานที่เอกชน ไม่เกนิ 50 บาท/มื้อ
2. ค่าอาหาร
   - การฝึกอบรมประเภท ข สถานที่ราชการ จดัครบทุกมื้อ ไม่เกนิ 600 บาท
   - การฝึกอบรมประเภท ข สถานที่ราชการ จดัไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกนิ 400 บาท
   - การฝึกอบรมบคุคลภายนอก สถานที่ราชการ จดัครบทุกมื้อ ไม่เกนิ 500 บาท
   - การฝึกอบรมบคุคลภายนอก สถานที่ราชการ จดัไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกนิ 300 บาท
   - การฝึกอบรมประเภท ข สถานที่เอกชน จดัครบทุกมื้อ ไม่เกนิ 950 บาท
   - การฝึกอบรมประเภท ข สถานที่เอกชน จดัไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกนิ 700 บาท
   - การฝึกอบรมบคุคลภายนอก สถานที่เอกชน จดัครบทุกมื้อ ไม่เกนิ 800 บาท
   - การฝึกอบรมบคุคลภายนอก สถานที่เอกชน จดัไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกนิ 600 บาท
3. ค่าเช่าที่พกัในการฝึกอบรม
   - การฝึกอบรมประเภท ข หอ้งพกัเด่ียว ไม่เกนิ 1,450 บาท/คน
   - การฝึกอบรมประเภท ข หอ้งพกัคู่ ไม่เกนิ 900 บาท/คน
   - การฝึกอบรมบคุคลภายนอก ข หอ้งพกัเด่ียว ไม่เกนิ 1,200 บาท/คน
   - การฝึกอบรมบคุคลภายนอก หอ้งพกัคู่ ไม่เกนิ 750 บาท/คน

บัญชีรายละเอียดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเสนอขออนุมัติด้วยงบประมาณเงนิรายได้
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4. ค่าเช่าที่พกัในการเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางเปน็หมู่คณะต้องเลือกแบบเดียวกนั
   - ระดับปฎบิติังาน,ช านาญงาน,อาวโุส, ปฎบิติัการ,ช านาญการ, เหมาจา่ยไม่เกนิ 800 บาท/คน
     ช านาญการพเิศษ หอ้งพกัเด่ียวไม่เกนิ 1,500 บาท/คน

หอ้งพกัคู่ไม่เกนิ 850 บาท/คน
   - ระดับทักษะพเิศษ,เชี่ยวชาญ,อ านวยการะดับสูง,อ านวยการระดับต้น เหมาจา่ยไม่เกนิ 1,200 บาท/คน

หอ้งพกัเด่ียวไม่เกนิ 2,200 บาท/คน
หอ้งพกัคู่ไม่เกนิ 1,200 บาท/คน

   - ประเภทวชิาการทรงคุณวฒิุ , บริหารระดับสูง เหมาจา่ยไม่เกนิ 1,200 บาท/คน
หอ้งพกัเด่ียวไม่เกนิ 2,500 บาท/คน
หอ้งพกัคู่ไม่เกนิ 1,400 บาท/คน

5. ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง
   - ระดับปฎบิติังาน,ช านาญงาน,อาวโุส, ปฎบิติัการ,ช านาญการ, 240 บาท/วนั
     ช านาญการพเิศษ, อ านวยการะดับต้น
   - ระดับทักษะพเิศษ,เชี่ยวชาญ,อ านวยการะดับสูง,อ านวยการระดับสูง, 270 บาท/วนั
     บริหารระดับต้น , สูง
6. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน แหง่ละไม่เกนิ 1,500 บาท
7. ค่าพธิทีางศาสนา
   - ศาสนาพทุธ ไม่เกนิ 15,000 บาท
   - ศาสนาพราหมณ์ ไม่เกนิ 25,000 บาท
8. ค่าอาหารส าหรับประธานในพธิ ีแขกผู้มีเกยีรติและผู้ติดตาม ผู้เขา้ร่วม
งานที่หน่วยงานเชิญร่วมงาน และเจา้หน้าที่

    -  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละไม่เกนิ 50 บาท ต่อวนั
    -  ค่าอาหาร คนละไม่เกนิ 150 บาท ต่อวนั
9. ค่าโล่ หรือถว้ยรางวลั ไม่เกนิ 2,000 บาท/ชิ้น
10. ค่าพาหนะรับจา้ง
   - เขตติดต่อหรือผ่าน กทม เที่ยวละไม่เกนิ 600 บาท
   - เขตติดต่อจงัหวดัอืน่ เที่ยวละไม่เกนิ 500 บาท
11. ค่าผ่านทางพเิศษ ตามที่จา่ยจริง เฉพาะรถยนต์ราชการ
12. ค่าพาหนะส่วนตัว  ต้องได้รับอนุญาตจากหวัหน้าหน่วยงานตาม
     ระยะทาง

กโิลเมตรละ 4 บาท ค านวณระยะทางจากกรมทางหลวง
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