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นายฉลาด นามวงษา 
รักษาการหัวหน้างานคลังและพสัดุ 

นางสาวธนพินท ์ทรัพย์ธรณี 
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 
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หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
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นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาววีรินทณ ์ ขันธะติวงศ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 



 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  
ฉบับที่ 863/2560 

เร่ือง หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่าย 
ในโครงการกจิกรรมนักศึกษา  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ค านิยามในประกาศ 

     มหาวทิยาลยั หมายความว่า มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

     อธิการบด ีหมายความว่า อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น 

     รองอธิการบดี หมายความว่า รองอธิการบดทีีไ่ด้รับ  

     มอบหมายให้รับผดิชอบดูแลกจิการนักศึกษา 

     นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น และ  

     นักศึกษาสถาบันอืน่ที่เข้าร่วมกจิกรรม 
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ประเภทกจิกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย 

• กจิกรรมขององค์การนักศึกษา 

• กจิกรรมกฬีาองค์การนักศึกษา 

• กจิกรรมสโมสรนักศึกษา  

• กจิกรรมกฬีาสโมสรนักศึกษา 

• กจิกรรมทีไ่ด้รับอนุมัตจิากอธิการบดหีรือผู้ทีอ่ธิการบดี
มอบหมาย 

• โครงการทีไ่ด้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกจิกรรม 
1. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 

2. ค่าตอบแทน 

3. เงินรางวลั โล่รางวลั 

4. ค่าจ้างเหมา ค่าเช่า 

5. ค่าวสัดุ 

6. ค่าจ้างนักศึกษา 

7. ค่าใช้จ่ายอืน่ทีม่ีความจ าเป็นในการจดักจิกรรมอยู่ในดุลพนิิจของ
อธิการบดหีรือผู้ทีอ่ธิการบดมีอบหมาย  
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หลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายค่าอาหาร  

รายการ อตัราเบิก 
(จัดภายในมข.) 

อตัราเบิก 
(จัดภายนอกมข.) 

หมายเหตุ 

ค่าอาหารเบิกได้
เท่าทีจ่่ายจริง
ไม่เกนิ 

50 บาท/คน/มือ้ 
เบิกได้ไม่เกนิ 3 มือ้/

วนั 

70 บาท/คน/มือ้ 
เบิกได้ไม่เกนิ 3 มือ้/

วนั 

กรณีไม่จัดอาหาร
ให้เบิกได้ไม่เกนิ 
คนละ 50 บาท/มือ้ 

ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองดื่ม
ได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกนิ 

35 บาท/คน/มือ้ 
เบิกได้ไม่เกนิ 2 มือ้/

วนั 

50 บาท/คน/มือ้ 
เบิกได้ไม่เกนิ 2 มือ้/

วนั 

- 
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หลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนวทิยากร 
รายการ อตัราเบิก (บาท) 

(บุคลากรมข.) 
อตัราเบิก (บาท) 

(บุคคลภายนอกมข.) 
หมายเหตุ 

ช่ัวโมงการ
ฝึกอบรมเป็นการ
บรรยาย 

ไม่เกนิ 
ช่ัวโมงละ 600 

บาท 

ไม่เกนิ 
ช่ัวโมงละ 2,000 

บาท 

เบิกได้ไม่เกนิ 1 
คน 

ช่ัวโมงการ
ฝึกอบรมเป็นการ
อภิปรายหรือ
สัมมนาเป็นคณะ 

ไม่เกนิ 
ช่ัวโมงละ 600 

บาท 

ไม่เกนิ 
ช่ัวโมงละ 2,000 

บาท 

เบิกได้ไม่เกนิ 5 
คนโดยรวม
ผู้ด าเนินการ
อภิปราย 
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หลกัเกณฑ์และอตัราการค่าตอบแทนวทิยากร(ต่อ) 

รายการ อตัราเบิก (บาท) 
(บุคลากรมข.) 

อตัราเบิก (บาท) 
(บุคคลภายนอกมข.) 

หมายเหตุ 

ช่ัวโมงการฝึกอบรม
เป็นการแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติหรือ
แบ่งกลุ่มท า
กจิกรรม 

 
ไม่เกนิ 

ช่ัวโมงละ  
600 บาท 

 
ไม่เกนิ 

ช่ัวโมงละ  
2,000 บาท 

เบิกได้ไม่เกนิ
กลุ่มละ 2 คน 
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หมายเหตุ : 
- ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าตอบแทนผูต้ดัสินกีฬา,ค่าตอบแทนผูด้  าเนิน
รายการหรือผูป้ระกอบพิธีกรรม ตามประกาศ 863/2560 จะต้องไม่เป็นบุคลากร 
นกัศึกษา ท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
 - การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตั้ งแต่เวลาท่ีก าหนดในการฝึกอบรมในแต่ละ
หวัขอ้โดยใหน้บัเวลาไม่นอ้ยกวา่ 50 นาที เป็น 1 ชัว่โมง กรณีไม่ถึง 50 นาที แต่ตอ้งไม่
น้อยกว่า 25 นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ึงหน่ึง โดยไม่ตอ้งหักเวลาท่ีพกั
รับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
- กรณีโครงการมีความส าคญั มีความยุ่งยาก ซับซ้อน จ าเป็นตอ้งจ่ายค่าตอบแทน

วิทยากรสูงกว่าท่ีอตัราก าหนดให้อยูใ่นดุลพินิจของหัวหนา้ส่วนงาน(คณบดี) โดย
จ่ายอตัราดงัน้ี 

1. บุคลากรมข. ไม่เกินชัว่โมงละ 5,000 บาท 
2. บุคคลภายนอกมข. ไม่เกินชัว่โมงละ 10,000 บาท 
หากจ าเป็นตอ้งจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรเกินอตัราท่ีก าหนด ให้ขออนุมติัจากอธิการบดี
ในการก าหนดเกณฑก์ารจ่าย 
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หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
รายการ อัตราเบกิ (บาท) หมายเหตุ 

ค่าตอบแทนผู้ตัดสินกฬีา จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกนิอัตราของสมาคมกฬีา
ภายในประเทศที่สมาคมกฬีาน้ัน ๆ ก าหนด 

เป็นบุคคลภายนอกหรือ
บุคลากรหรือนักศึกษาที่มี
ใบอนุญาตของสมาคม

กฬีาที่เกีย่วข้อง 

ค่าตอบแทนผู้ด าเนิน
รายการ/ผู้ประกอบ
พธีิกรรม 

ไม่เกนิ 1,500 บาท/คน/วนั เป็นบุคลภายนอก
มหาวทิยาลยั 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

วนัท าการ ช่ัวโมงละ 50 บาท 
 เบิกได้ไม่เกนิ 4 ช่ัวโมง/วนั 

วนัหยุดราชการ ช่ัวโมงละ 60 บาท 
 เบิกได้ไม่เกนิ 7 ช่ัวโมงต่อวนั 

กรณปีฏิบัติงานในเขต
อ าเภอเมืองที่มหาวทิยาลยั

หรือวทิยาเขตของ
มหาวทิยาลยัตั้งอยู่ 

ค่าตอบแทนบุคลากรทาง
การแพทย์ 

ให้เบิกตามอัตราของโรงพยาบาลผู้ให้บริการ 
- 
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หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินรางวลั 
รายการ อัตราเบกิ (บาท) หมายเหตุ 

รางวัลประกวด แข่งขัน ประเภทบุคคล 

  รางวัลที่ 1 เงนิหรือของรางวัลมูลค่าไม่เกนิ 3,000 บาท 
  รางวัลที่ 2 เงนิหรือของรางวัลมูลค่าไม่เกนิ 2,000 บาท 
  รางวัลที่ 3 เงนิหรือของรางวัลมูลค่าไม่เกนิ 1,000 บาท 

ค่ารางวัลประกวด แข่งขัน ประเภททีม 

   รางวัลที่ 1 เงนิหรือของรางวัลมูลค่าไม่เกนิ 5,000 บาท 
   รางวัลที่ 2 เงนิหรือของรางวัลมูลค่าไม่เกนิ 4,000 บาท 
   รางวัลที่ 3 เงนิหรือของรางวัลมูลค่าไม่เกนิ 3,000 บาท 

ค่าโล่รางวัล ไม่เกินชิน้ละ 3,000 บาท 
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หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายค่าจา้งเหมา ค่าเช่า 
รายการ อัตราเบกิ (บาท) หมายเหตุ 

ค่าเช่าเต็นท์ วนัละไม่เกนิ 1,000 บาท/หลงั 

ค่าเช่าเคร่ืองเสียง วนัละไม่เกนิ 10,000 บาท 

ค่าเช่าเวท ี วนัละไม่เกนิ  15,000 บาท 

ค่าเช่าอุปกรณ์ชุดไฟ วนัละไม่เกนิ 5,000 บาท 

ค่าเช่าบ ารุงสถานทีจ่ัดงาน เบกิได้ตามทีจ่่ายจริง 

ค่าจ้างวงดุริยางค์ในงานพธีิ วนัละไม่เกนิ 10,000 บาท กรณเีป็นวงดุริยางค์ของส่วนงานภายใน
มข.ให้ด าเนินการตามวธีิที่มข.ก าหนด 

ค่าจ้างจัดการแสดง/ดนตรีใน
โครงการหรือกจิกรรม 

วนัละไม่เกนิ 5,000 บาท 

ค่าจ้างเหมาแต่งหน้า ท าผม ไม่เกนิ 200 บาท/หัว เป็นบุคคลภายนอก 

ค่าเช่าชุด เบกิได้ตามทีจ่่ายจริง 
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ค่าใช้จ่ายทีส่ามารถเบิกจ่ายได้ตามประกาศ 863/2560 
รายการ อัตราเบกิ (บาท) หมายเหต ุ

ค่าวสัดุ ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง โดยระบุงบประมาณไว้ในกจิกรรมโครงการและต้องมคีวาม
จ าเป็นต้องใช้ในกจิกรรม 

ค่าจ้างนักศึกษาปฏบิัติงาน เบิกจ่ายได้  
ช่ัวโมงละ 40 บาท 

วนัละไม่เกนิ 7 ช่ัวโมง 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
กรณส่ีวนงาน(คณะสาธารณสุข
ศาสตร์)เป็นผู้จัด 

- ให้เบิกจ่ายตามประกาศ 
1880/2559 

- ค่าทีพ่กัเหมาจ่ายเบิกได้ใน
อตัราไม่เกนิ 350 บาท/คน/คนื 

- โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา 
- โครงการพานักศึกษาไปดูงาน 
- กรณพีานักศึกษาไปดูงานเบิกค่าทีพ่กัเหมาจ่าย บุคลากรและ
อาจารย์ให้เบิกในอตัราเดยีวกบันักศึกษา 350 บาท/คน/คนื 
- กรณเีดินทางเป็นหมู่คณะฯ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในลกัษณะ
เดียวกนัทั้งคณะฯ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเพือ่เข้า
ร่วมกจิกรรม ประชุม แข่งขนั หรือ
เดินทางไปเข้าร่วมฝึกอบรมของ
หน่วยงานอืน่เป็นผู้จัด 

- เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั 

- ค่าทีพ่กัเหมาจ่ายเบิกจ่าย
ได้ในอตัราไม่เกนิ 350 

บาท/คน/คนื 
  
 

- อตัราต าแหน่งระดับปฏบิัติการ 
 

- ใช้ใบส าคญัรับเงินของผู้รับเงินเป็นหลกัฐานการจ่าย 
- กรณเีดินทางเป็นหมู่คณะฯ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในลกัษณะ
เดียวกนัทั้งคณะฯ 
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- ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม
ประกาศน้ีได ้ใหข้อความเห็นชอบและตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดี
มอบหมาย 
- กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผู ้
วนิิจฉยั 
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ใบส าคัญรับเงนิค่าอาหาร (กรณีไม่จัดอาหารให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม) 
ส่วนงานผู้จัดโครงการ/กิจกรรม...........................................................................โครงการ/กิจกรรม
.......................................................................................................................... 
วันท่ี...........เดือน...................พ.ศ..................ถงึวันท่ี............เดือน...............พ.ศ................จ านวนผู้เข้าโครงการ/กิจกรรม รวมทัง้สิน้
.............คน 
ได้รับเงนิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรากฏรายละเอียดดังนี ้

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ ค่าอาหาร ลายมือช่ือ วัน เดือน ปี 
      (บาท) ผู้รับเงนิ ที่รับเงิน 

            
            
            
            
            
            
            
            

รวมเป็นเงินทัง้สิน้     

รับรองวา่ได้จา่ยเงินจริง ขอรับรองวา่ได้มีการจดัโครงการ/กิจกรรมจริง 
(...................................................) (.............................................................................) 

ผู้จา่ยเงิน หวัหน้าสว่นงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
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หลักฐานการจ่ายเงนิค่าตอบแทนวิทยากร 
ส่วนงานผู้จัดโครงการ/กิจกรรม...................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม........................................................................................... 
วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ.................ถงึวันที่.............เดือน...........................พ.ศ................................... 

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล หัวข้อบรรยาย 
จ านวน 
ชม. 

อัตราต่อ
ช่ัวโมง 

รวมเป็นเงิน
(บาท) เลขที่บัญชี ธนาคาร สาขา 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

รวมเป็นเงินทัง้สิน้       (.................................................................) 

ขอรับรองว่าได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมจริง 
....................................................... 

(..................................................................) 
หัวหน้าหน่วยงาน 
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