
 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เร่ือง  กําหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนแผนงาน 

หรือโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๗  วรรคสอง  แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการและการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
ในการประชุมคร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  และคร้ังที่  ๑๓/๒๕๕๙  เม่ือวันที่   
๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  เร่ือง  กําหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนแผนงาน
หรือโครงการ  เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ  เร่ือง  กําหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนในการจัดทําแผนงาน
หรือโครงการ  เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ฉบับลงวันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

ข้อ ๔ อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ  
เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ให้เป็นไปตามตารางท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  รักษาการตามประกาศน้ี  
และมีอํานาจกําหนดแบบเอกสารและวิธีการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ไมตรี  อินทุสุต 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกีย่วกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ แนบท้ายประกาศ  ฉบับลงวันที่ 14 เดือนมิถุนายนมพ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ล าดับที่ รายการ อัตราวงเงินค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนับ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

๑ 
  
  
  
  
  
  

ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑.๑ กรณีจัดในโรงแรมหรือสถานที่เอกชนที่ให้บริการด้านการอบรมหรือการจัดงาน 
๑.๑.๑ จัดอาหารครบ  ๓  มื้อ 
  

เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดระเบียบ
ของทางราชการว่าด้วยการนั้น
รวมถึงมตคิณะรัฐมนตรี กฎหมายอื่น
ใดที่ส่วนราชการถือปฏิบัติ หรือกรณี
ที่จะขอเกินกว่าอัตราที่ก าหนด  
ให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเป็นรายกรณี  

๑. เฉพาะโรงแรมที่มีหลักฐานว่าไม่มี
บริการอาหารเช้าให้ผู้พัก                               
๒. มีการอบรมหรือจัดงานแบบคา้งแรม 
แก่ผู้เข้าร่วม 
  

๑.๑.๒ จัดไม่ครบ  ๓  มื้อ 
  

เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดระเบียบ
ของทางราชการว่าด้วยการนั้น
รวมถึงมตคิณะรัฐมนตรี กฎหมายอื่น
ใดที่ส่วนราชการถือปฏิบัติ หรือกรณี
ที่จะขอเกินกว่าอัตราที่ก าหนด  
ให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเป็นรายกรณี  

๑. มีการอบรมหรือจัดงานในโรงแรม                         
๒. ระยะเวลาจัดมีความจ าเป็นต้องจัด
อาหาร 
  

๑.๑.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  

เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดระเบียบ
ของทางราชการว่าด้วยการนั้น
รวมถึงมตคิณะรัฐมนตรี กฎหมายอื่น
ใดที่ส่วนราชการถือปฏิบัติ หรือกรณี
ที่จะขอเกินกว่าอัตราที่ก าหนด  
ให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเป็นรายกรณี  

๑. มีการอบรมหรือจัดงานในโรงแรม                         
๒. ระยะเวลาจัดมีความจ าเป็นต้องจัด
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  

๑.๒ กรณีจัดในสถานที่ราชการ วัด หรือสถานที่เอกชนที่มิได้จัดเป็นอาชีพ 

๑.๒.๑ จัดอาหาร  
  

เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดระเบียบ
ของทางราชการว่าด้วยการนั้น
รวมถึงมตคิณะรัฐมนตรี กฎหมายอื่น
ใดที่ส่วนราชการถือปฏิบัติ หรือกรณี
ที่จะขอเกินกว่าอัตราที่ก าหนด  

๑. มีการจัดอบรมหรือจัดงานในสถานที่
ราชการ วัด หรือสถานที่เอกชน                   
๒. ระยะเวลาจัดมีความจ าเป็นต้องจัด
อาหาร 
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ล าดับที่ รายการ อัตราวงเงินค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนับ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

ให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเป็นรายกรณี  

 ๑.๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  

เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดระเบียบ
ของทางราชการว่าด้วยการนั้น
รวมถึงมตคิณะรัฐมนตรี กฎหมายอื่น
ใดที่ส่วนราชการถือปฏิบัติ หรือกรณี
ที่จะขอเกินกว่าอัตราที่ก าหนด  
ให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเป็นรายกรณี  

๑. มีการอบรมหรือจัดงานในสถานที่
ราชการ วัด หรือสถานที่เอกชน                   
๒. ระยะเวลาจัดมีความจ าเป็นต้องจัด
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  

๒ ค่าที่พัก 
๒.๑ กรณีจัดในโรงแรม 

  
  
  
  
  
  

๒.๑.๑ ค่าเช่าห้องพักคนเดียว เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดระเบียบ
ของทางราชการว่าด้วยการนั้น
รวมถึงมตคิณะรัฐมนตรี กฎหมายอื่น
ใดที่ส่วนราชการถือปฏิบัติ หรือกรณี
ที่จะขอเกินกว่าอัตราที่ก าหนด  
ให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเป็นรายกรณี  

๑. มีการอบรมหรือจัดงานในโรงแรม                          
๒. ระยะเวลาจัดมีความจ าเป็นต้องจัด 
ที่พัก               
๓. เบิกจ่ายเฉพาะในกรณีท่ี
กลุ่มเป้าหมายไม่ครบคูห่รือมีความ
จ าเป็นที่ต้องพักเดี่ยว 

๒.๑.๒ ค่าเช่าห้องพักคู่ 
  

เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดระเบียบ
ของทางราชการว่าด้วยการนั้น
รวมถึงมตคิณะรัฐมนตรี กฎหมายอื่น
ใดที่ส่วนราชการถือปฏิบัติ หรือกรณี
ที่จะขอเกินกว่าอัตราที่ก าหนด ให้
เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเป็นรายกรณี  

๑. มีการอบรมหรือจัดงานในโรงแรม                          
๒. ระยะเวลาจัดมีความจ าเป็นต้องจัด 
ที่พัก 
  

๒.๑.๓ กรณีผู้จัดไม่จัดที่พัก 
  

เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดระเบียบ
ของทางราชการว่าด้วยการนั้น
รวมถึงมตคิณะรัฐมนตรี กฎหมายอื่น
ใดที่ส่วนราชการถือปฏิบัติ หรือกรณี
ที่จะขอเกินกว่าอัตราที่ก าหนด ให้
เสนอ 

๑. มีการอบรมหรือจัดงาน แต่ผู้จัดไม่
จัดหาที่พักให้กับผู้เข้าอบรมเฉพาะที่
เป็นเอกชนเท่านั้น แต่ในส่วนผู้อบรม
เป็นข้าราชการห้ามเบิกจ่ายในกรณีนี้                            
๒. เป็นหลักสูตรที่มีความจ าเป็นต้อง 
พักแรม 
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ล าดับที่ รายการ อัตราวงเงินค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนับ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

 

 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณาเป็นรายกรณี  

  

๒.๒ กรณีที่พักเป็นสถานที่ราชการ วัด หรือเอกชนแต่ไม่ออกใบเสร็จ 
๒.๒.๑ เหมาจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค   
  

ไม่เกิน  ๓๐๐ บาท/วัน/คน 
 
 

๑. มีการอบรมหรือจัดงานในสถานที่
ราชการ วัด หรือสถานที่เอกชน                   
๒. ระยะเวลาจัดมีความจ าเป็นต้องจัดที่
พัก 

๓ 
 
  
  

  
  

ค่าพาหนะ                 

๓.๑  โดยรถไฟ   
  

ให้จ่ายค่าพาหนะตามอัตราโดยสาร
รถไฟ แบบนอน ชั้น ๒ พัดลม หรือ
แบบนั่งปรับอากาศ 
  

๑. สถานที่พักและที่จัดอบรมหรือจัด
งานอยู่ในเส้นทางรถไฟ                             
๒. ได้รับแจ้งจากผู้จัดให้เดินทางโดย
รถไฟได้และได้เดินทางจริง 

๓.๒  โดยรถยนต์โดยสารหรือเรือ
โดยสาร   
  

ให้จ่ายไม่เกินอัตรารถโดยสารประจ า
ทางปรับอากาศ (ป.๑) หรือเรือ
โดยสาร นั้น 
  

๑. สถานที่พักและที่จัดอบรมหรือจัด
งานอยู่ในเส้นทางรถยนต์โดยสาร หรือ
เรือโดยสาร                       
๒. ได้รับแจ้งจากผู้จัดให้เดินทางโดย
รถยนต์โดยสารโดยสาร หรือเรือ
โดยสารและได้เดินทางจริง 

๓.๓  การเดินทางโดยรถรับจ้าง 
ภายในจังหวัดหน่วยจัด 
  
  

ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท/คน  
  

๑. สถานที่พักและที่จัดอบรมหรือจัด
งานอยู่ในเส้นทางรถรับจ้าง                
๒. ได้รับแจ้งจากผู้จัดให้เดินทางโดย   
รถรับจ้างและได้เดินทางจริง 

๓.๔  การเดินทางโดยรถรับจ้างจาก
จังหวัดทีม่ีพ้ืนที่ติดต่อกับหน่วยงาน
ทีจ่ัด 

ให้เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน     
๑,๒๐๐ บาท/คน 

๑. สถานที่พักและที่จัดอบรมหรือจัด
งานอยู่ในเส้นทางรถรับจ้าง               
๒. ได้รับแจ้งจากผู้จัดให้เดินทางโดย  
รถรับจ้างและได้เดินทางจริง 

๓.๕ การเดินทางนอกพ้ืนที่หน่วยจัด
ที่มิใช่จังหวัดที่ติดต่อหน่วยจัด 

ให้เบิกจ่ายตามจริง ๑. สถานที่พักและที่จัดอบรมหรือจัด
งานอยู่ในเส้นทางรถยนต์โดยสาร        
๒. ได้รับแจ้งจากผู้จัดให้เดินทางโดยรถ
รับจ้างและได้เดินทางจริง 
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ล าดับที่ รายการ อัตราวงเงินค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนับ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

 ๓.๖  การเดินทางโดยเครื่องบิน ๑. วิทยากรเดินทางโดยชั้นประหยัด                       
๒. เจ้าหน้าที่ของโครงการไม่เกิน ๓ 
คน สามารถเดินทางโดยสายการบิน
ต้นทุนต่ า 
๓. ผู้เข้าอบรมเบิกได้ไม่เกินอัตรา
เดินทางภาคพ้ืนดิน 

๑. มีการอบรมหรือจัดงาน                   
๒. มีความจ าเป็นต้องเดินทาง 
โดยเครื่องบิน 

๓.๗ ค่าชดเชยในกรณีใช้
ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง 

๑. รถยนต์ กิโลเมตรละ ๔ บาท                            
๒. รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ   
๒ บาท 

๑. ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดหรือได้รับ
แจ้งจากผู้จัดว่าให้เดินทางเข้าร่วมอบรม
จากถ่ินที่อยู่ถึงสถานที่จัดอบรมโดย
พาหนะส่วนตัวได้              
๒. ให้เบิกจ่ายตามระยะทางโดย
พิจารณาจากระยะทางจริงตามเส้นทาง
หลักท่ีใกล้ที่สุด 

๔ ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในวันเดินทางไปและกลับ เพื่อเข้า
ร่วมโครงการ 
  

ไม่เกิน ๒๔๐ บาท/วัน/คน 
 
 
 
  

ระยะเวลาการเดินทางจากถิ่นที่อยู่ถึง
สถานที่จัดโครงการ หรือจากสถานที่จัด
โครงการถึงถิ่นที่อยู่จะต้องไม่น้อยกว่า    
๑๒ ชั่วโมง 

๕ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
๕.๑ บรรยาย (จะต้องไม่เกิน ๑ 
คน/ชั่วโมง) 
๕.๒ อภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ 
(จะต้องไม่เกิน ๕ คนหรือชั่วโมง) 
๕.๓ แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  
แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา หรือ
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม (จะต้องไม่เกิน
กลุ่มละ ๒ คน) 
๕.๔ วิทยากรฝึกอาชีพทั่วไป 
๕.๕ วิทยากรฝึกอาชีพเชี่ยวชาญ   
(มีวุฒิบัตรหรือเอกสารราชการ
รับรองในสาขาที่อบรม 

 
- วิทยากรภาครัฐ  
  ไม่เกินชั่วโมงละ  ๖๐๐ บาท 
. วิทยากรภาคเอกชน  
  ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 
- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร   
  กองทุนเป็นรายกรณี 
 
- ไม่เกินชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท 
- ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท  
  ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง/หลักสูตร 
  

 
๑. บรรยาย                      
(จะต้องไม่เกิน ๑ คน/ชั่วโมง) 
อภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ 
(จะต้องไม่เกิน ๕ คน/ชั่วโมง) 
๒. แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม
อภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มท า
กิจกรรม (จะต้องไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน) 
บรรยาย (จะต้องไม่เกิน ๑ คน/ชั่วโมง) 
แบ่งกลุ่มโดยเบิกได้ไม่เกิน กลุ่มละ      
๒ คน 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

๖ 
 

ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ อัตราตามที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วย
บริการล่ามภาษามือ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ว่าด้วยการให้บริการล่ามภาษามือ 

๗ ค่าเช่าสถานที่ด าเนินโครงการ 
๗.๑ กรณีจัดในโรงแรม เบิกจ่ายตามจริง เหมาะสม และ

ประหยัด 
กรณีจัดในโรงแรมที่เรียกเก็บค่าเช่าห้อง
ประชุม 

๗.๒ กรณีจัดในสถานที่ราชการ เบิกจ่ายตามจริง เหมาะสม และ
ประหยัด 

กรณสีถานที่ราชการทีจ่ัดเรียกเก็บ 
ค่าเช่าห้องประชุม 

๗.๓ กรณีจัดในสถานที่เอกชน ไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท  
(กรณีระยะเวลาด าเนินโครงการ
มากกว่า ๕ วัน ให้เหมาจ่ายไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท/โครงการ) 

กรณีสถานท่ีเอกชนทีจ่ัดเรียกเก็บค่าเช่า
ห้องประชุม 

๘ ค่าเช่ารถ 
๘.๑ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ   
      ๑๐ - ๑๖ ที่นั่ง 

ไม่เกินวันละ ๑,๘๐๐ บาท/คัน/วัน กรณีมีความจ าเป็นต้องจัดรถส าหรับ 
ผู้จัดหรือผู้เข้าอบรม 

๘.๒ ค่าเช่ารถบัสแบบพัดลม  
      ๔๐ - ๕๐ ที่นั่ง 

ไม่เกินวันละ ๕,๕๐๐ บาท/คัน/วัน กรณีมีความจ าเป็นต้องจัดรถส าหรับ 
ผู้จัดหรือผู้เข้าอบรม 

๘.๓ ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ  
      ๓๐ - ๓๒ ที่นั่ง (ชั้นเดียว) 

ไม่เกินวันละ ๘,๐๐๐ บาท/คัน/วัน กรณีมีความจ าเป็นต้องจัดรถส าหรับ 
ผู้จัดหรือผู้เข้าอบรม 

๘.๔ ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ VIP       
      ๒ ชั้น ๔๐ - ๔๕ ที่นั่ง 

ไม่เกินวันละ ๑๒,๐๐๐ บาท/คัน/วัน กรณีมีความจ าเป็นต้องจัดรถส าหรับ 
ผู้จัดหรือผู้เข้าอบรม 

๘.๕ ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ VIP  
      ๒ ชั้น ๔๐ - ๕๐ ที่นั่ง 

ไม่เกินวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท/คัน/วัน กรณีมีความจ าเป็นต้องจัดรถส าหรับ 
ผู้จัดหรือผู้เข้าอบรม 

๙ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
๙.๑ รถยนต์ เท่าท่ีจ่ายจริง ส าหรับรถส่วนกลาง รถเช่า หรือรถที่ยืม

มาใช้ในการปฏิบัติตามโครงการตาม
ความจ าเป็น โดยระบุทะเบียนรถและ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองรถ 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

 

๙.๒ รถจักรยานยนต์ เท่าท่ีจ่ายจริง ส าหรับรถส่วนกลาง รถเช่า หรือรถที่ยืม
มาใช้ในการปฏิบัติตามโครงการตาม
ความจ าเป็น โดยระบุทะเบียนรถและ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองรถ 

๑๐ 
  

ค่าเอกสารประกอบการอบรมหรือจัดงาน 
๑๐.๑ เอกสารทั่วไป ไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน/หลักสูตร ตามความจ าเป็น เหมาะสม            

โดยประหยัด 
๑๐.๒ เอกสารอักษรเบรลล์ ไม่เกิน ๒๐๐ บาท/ชุด ตามความจ าเป็น เหมาะสม            

โดยประหยัด 
๑๐.๓ เอกสารเสียงเทปหรือซีดี ไม่เกินม้วนละหรือแผ่นละ ๒๐ บาท ตามความจ าเป็น เหมาะสม            

โดยประหยัด 
๑๑ ค่าวัสดุฝึกอบรมหรือฝึกอาชีพ ตามความจ าเป็นแต่ละโครงการ ตามความจ าเป็น เหมาะสม            

โดยประหยัด 
๑๒ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริม

สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิของคน
พิการ 

เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดระเบียบ
ของทางราชการว่าด้วยการนั้น 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
ระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้น
ก าหนด 

๑๓ ค่าบริหารจัดการโครงการ เบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายให้องค์กร 
ไม่เกิน ๑๐%  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการติดตามหรือ
ประเมินผลโครงการหรือถอดบทเรียน                           
๒. ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือคนพิการ
เฉพาะกิจ อัตราไม่เกิน ๓๐๐ บาท/คน/วนั  
๓. ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ท าหน้าที่
ประสานงาน อัตราไม่เกิน ๓๐๐ บาท/
คน/วัน                
๔. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกวีดีโอภาษา
มือ (ส าหรับโครงการของคนพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย)    
๕. ค่าจัดท าและบันทึกวีดีโอหรือวีซีดี 
๖. ค่าถ่ายภาพและล้างอัดขยายภาพ 
๗. ค่าจัดท าเอกสารรายงานผลโครงการ 
๘. ค่าจดบันทึกการประชุม ๑,๐๐๐ 
บาท/คน แต่ไม่เกิน ๒ คน/โครงการ 
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๙. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น     

๑๔ ค่าอุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกโดยการสนับสนุนสถาน
ประกอบการที่คนพิการแต่ละ
ประเภทได้ปฏิบัติงานอยู่หรือ
อาคารหรือสถานที่สาธารณะ 

เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท/รายการ 

๑. เฉพาะตามรายการแนบท้าย
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๗ 
๒. เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จากการมีงานท าของ 
คนพิการมากขึ้น 
๓. ให้สถานประกอบการส่งโครงการ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ  
เพ่ือสมทบกับงบประมาณของ 
สถานประกอบการ 

๑๕ ค่าสนับสนุนผู้ช่วยเหลือคนพิการ
ในที่ท างานของสถานประกอบการ  

- ไม่เกิน ๕๐ บาท/ชั่วโมง       
- เบิกได้ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง/วัน    
รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ วัน/คนพิการ 

๑. เพ่ือช่วยเหลือแนะน าการท างาน 
และการปรับตัวของคนพิการใน 
สถานประกอบการ       
๒. เบิกจ่ายให้ทั้งบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกสถานประกอบการ                        
๓. ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือ
คนพิการในสถานประกอบการ 

๑๖ ค่าอุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการปรับปรุงท่ีอยู่
อาศัยของคนพิการ 

อัตราที่ก าหนดโดยประกาศกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติว่าด้วยการนั้น 

๑๗ 
 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
โครงการหรือนิเทศ หรือติดตาม
ประเมินผลโครงการขององค์กร
หรือหน่วยงาน 

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงาน     
เพ่ือเตรียมการโครงการ นิเทศ  
หรือติดตามผลโครงการ 

๑. นายกสมาคมหรือกรรมการสมาคม      
ที่ได้รับมอบหมายเทียบได้ข้าราชการ
ระดับช านาญการ                     
๒. เจ้าหน้าที่ขององค์กรตามความ 
จ าเป็นเทียบได้โดยใช้อัตราเงินเดือนกับ
เงินเดือนของข้าราชการขั้นต้นใน
ต าแหน่งนั้น                    
๓. หลักเกณฑ์อ่ืนให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาการเดินทางไปราชการ 
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๑๘ ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
การจ้างที่ปรึกษาและระเบียบ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 

 

ในกรณีนอกเหนือจากระเบียบ
กระทรวงการคลังให้เสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๙ ค่าใช้จ่ายด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวคนพิการ 

๑๙.๑ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
คนพิการและครอบครัวคนพิการที่
ประสบภัยพิบัติ 

  

        ๑) ค่าอาหารจัดเลี้ยง วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน  
๓๐ บาท/คน 

เพ่ือช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว
คนพิการที่ประสบภัยพิบัติ  

       ๒) ค่าถุงยังชีพ ชุดละไม่เกิน ๕๕๐ บาท/ครอบครัว 

 

เพ่ือช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว
คนพิการที่ประสบภัยพิบัติ  

       ๓) ค่าจัดหาสิ่งของในการ
ด ารงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัย
ได้รับความเสียหาย 

เท่าท่ีจ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท 

 

เพ่ือช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว
คนพิการที่ประสบภัยพิบัติ 

       ๔) ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย - ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่
อาศัยประจ า เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่
เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท 

- ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว
โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอก
สัตว์ที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่าย
จริง ครอบครัวละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว
คนพิการที่ประสบภัยพิบัติ 
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ล าดับที่ รายการ อัตราวงเงินค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนับ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

  - กรณีท่ีผู้ประสบภัยพิบัติเช่า
บ้านเรือนของผู้อื่น เสียหายทั้งหลัง
หรือเสียหายบางส่วนจนอาศัยไม่ได้ 
อัตราครอบครัวไม่เกินเดือนละ 
๑,๗๐๐ บาท เป็นเวลาไม่เกิน         
๒ เดือน 

- ค่าดัดแปลงสถานที่ส าหรับเป็นที่
พักชั่วคราว เท่าท่ีจ่ายจริงครอบครัว
ละไม่เกิน ๒,๒๐๐ บาท) 

 

       ๕) การจัดการศพกรณีคน
พิการเสียชีวิต 

รายละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวคนพิการที่
ประสบภัยพิบัติ กรณีคนพิการเสียชีวิต 

       ๖) ค่าเครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท เพ่ือช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว
คนพิการที่ประสบภัย 

       ๗) ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงิน
สงเคราะห์เพ่ือบรรเทาภาวะวิกฤต
เฉพาะหน้าแก่คนพิการ 

คนละ ๒,๐๐๐ บาท/จ านวนวันที่
ประสบภัย 

 

เพ่ือช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว
คนพิการที่ประสบภัยพิบัติ 

๑๙.๒ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
พัฒนาศักยภาพคนพิการในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรือ
ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ 

- กรณีต่ ากว่าปริญญาตรี ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนข้ันต่ า ๙,๐๐๐ บาท/
เดือน                                     
- ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าให้ได้
ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา 

ส าหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
หรือศูนย์ฟ้ืนฟูที่สังกัดกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเท่านั้น 

 

๑๙.๓ ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในภาวะยากล าบาก 

๖๐๐ บาท/เดือน/คน ส าหรับสถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟู      
ที่สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการเท่านั้น                     
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ล าดับที่ รายการ อัตราวงเงินค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนับ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

 ๑๙.๔ เงินสงเคราะห์คนพิการที่อยู่
ในภาวะยากล าบาก 

- ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท/
ครอบครัว                               
- ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ครอบครัว/ปี 

 

(๑) ส าหรับคนพิการหรือครอบครัว 
คนพิการที่ประสบปัญหาความยาก 
ล าบากในการด ารงชีวิต 
 (๒) ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนในเรื่องเดียวกัน 
 

๒๐ ค่าใช้จ่ายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
๒๐.๑ ค่าใช้จ่ายประเภทอุปกรณ์ช่วยคนพิการ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการนั่งคนพิการแบบ
ขับเคลื่อนด้วยแรงคน (manual wheelchairs) โครงสร้างท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์โลหะ สแตนเลส หรือวัสดุอ่ืน
ที่มีคุณภาพดี มีส่วนประกอบต่างๆตามลักษณะการใช้งาน 
 
            ๑) แบบมาตรฐาน     
พนักพิงสูงประมาณระดับสะบัก
หรือหัวไหล่ของผู้ใช้งานเพื่อช่วย
ประคองล าตัวในท่านั่งที่วางแขนทั้ง
สองข้างอยู่ในระดับที่ผู้ใช้งาน
สามารถเอ้ือมถึงวงปั่นได้ง่าย และ
ไม่ขัดขวางการเคลื่อนย้ายตัวของ
ผู้ใช้งาน (อาจเปิด/ถอดออกได้) 
ต าแหน่งล้อหลังอยู่ในแนวเดียวกัน
หรือหลังจุดศนูย์ถ่วงร่างกายของ
ผู้ใช้งาน เพื่อให้รถมีความม่ันคงสูง
และปลอดภัยขณะเคลื่อนที่ที่วาง
เท้าปรับสูงต่ าได้ตามขนาดร่างกาย
ผู้ใช้งาน                   
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คนพิการใช้
ส าหรับเคลื่อนที่ไปมาได้โดยเข็น
ด้วยตนเองหรือผู้อ่ืนช่วยเข็นให้ 
อายุการใช้งาน ๓ ปี 

ไมเ่กิน ๖,๐๐๐ บาท/คัน คนพิการอยู่ในท่านั่งพอได้ ควบคุม
ศีรษะและคอได้เมื่ออยู่ในท่านั่ง 
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ล าดับที่ รายการ อัตราวงเงินค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนับ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

             ๒) แบบช่วยเหลือ
ตัวเองได้                          
พนักพิงต่ ากว่าระดับสะบักของ
ผู้ใช้งานเพ่ือช่วยให้ปั่นรถเองได้ง่าย
และคล่องแคล่วที่วางแขนมีขนาด
เล็กหรืออาจไม่มีเลย แต่มีแผ่นกัน
ชายเสื้อเข้าล้อหลัง   ล้อหน้าขนาด
เล็ก ระยะฐานล้อ(wheelbase) 
แคบเพื่อกลับตัวรถในพื้นที่แคบได้
ง่าย ต าแหน่งล้อหลังสามารถปรับ
ได้เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานที่
วางเท้าปรับสูงต่ าได้ตามขนาด
ร่างกายผู้ใช้งานรถนั่งคนพิการมี
น้ าหนักเบาพนักพิงสูงถึงระดับ
ศีรษะของผู้ใช้งานสามารถปรับพนัก
พิงให้เอนไปด้านหลังได้ ต าแหน่งล้อ
หลังอยู่หลังจุดศูนย์ถ่วงร่างกายของ
ผู้ใช้งาน เพื่อให้รถมีความม่ันคงสูง
และปลอดภัยขณะเคลื่อนที่  ที่วาง
แขนสามารถเปิดหรือถอดออกได้ที่
วางเท้าปรับสูงต่ าได้ตามขนาด
ร่างกายผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คนพิการใช้
ส าหรับเคลื่อนที่ไปมาได้โดยเข็น
ด้วยตนเอง                          
อายุการใช้งาน ๓ ปี 

ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท/คัน คนพิการอยู่ในท่านั่งได้ดี แขนสองข้าง
แข็งแรง เคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว และต้องการความคล่องตัว
ในการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
เข็นให้ 
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ล าดับที่ รายการ อัตราวงเงินค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนับ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

           ๓) แบบปรับเอนนอนได้
พนักพิงสูงถึงระดับศีรษะของ
ผู้ใช้งานสามารถปรับพนักพิงให้เอน
ไปด้านหลังได้ ต าแหน่งล้อหลังอยู่
หลังจุดศูนย์ถ่วงร่างกายของผู้ใช้งาน 
เพ่ือให้รถมีความมั่นคงสูงและ
ปลอดภัยขณะเคลื่อนที่ ที่วางแขน
สามารถเปิดหรือถอดออกได้ที่วาง
เท้าปรับสูงต่ าได้ตามขนาดร่างกาย
ผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คนพิการใช้
ส าหรับเคลื่อนที่ไปมาได้โดยผู้อ่ืน
ช่วยเข็นให้                         
อายุการใช้งาน ๓ ปี 

ไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาท/คัน คนพิการไม่สามารถควบคุมศีรษะและ
คอในแนวตั้งได้ ต้องการการประคอง
ทั้งตัว 

           ๔) แบบขับเคลื่อนด้วย
มือเดียว                              
มีวงปั่น 2 วงที่ล้อหลังด้านใดด้าน
หนึ่งเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนด้วยมือ
ข้างเดียวพนักพิงอยู่ในระดับที่ช่วย
ประคองแผนหลังผู้ใช้งานได้ ที่วาง
แขนทั้งสองข้างอยู่ในระดับที่
ผู้ใช้งานสามารถเอ้ือมถึงวงปั่นได้
ง่าย และไม่ขัดขวางการเคลื่อนย้าย
ตัวของผู้ใช้งาน ที่วางเท้าปรับสูงต่ า
ได้ตามขนาดร่างกายผู้ใช้งาน  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คนพิการใช้
ส าหรับเคลื่อนที่ไปมาได้โดยเข็น
ด้วยตนเอง                          
อายุการใช้งาน ๓ ปี 

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/คัน  คนพิการที่ขาอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ 
และแขนข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง   
ไม่สามารถปั่นรถนั่งคนพิการทั่วไปได้ 
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ล าดับที่ รายการ อัตราวงเงินค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนับ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

        ๒๐.๒ เบาะรองนั่งลดแรงกด
ทับ (pressure relief cushions)  
เป็นเบาะส าหรับรองนั่ง ผลิตจาก
ฟองน้ า หรือวัสดุอ่ืนที่ช่วยให้มีการ
กระจายแรงกดทับในท่านั่งได้ดี 

  

           ๑) เบาะรองนั่งลดแรง
กดทับแบบฟองน้ า                
เป็นเบาะส าหรับรองนั่ง  ผลิตจาก
ฟองน้ าโพลี่ยูรีเทนเนื้อดี ไม่แข็งหรือ
นุ่มเกินไป  มีแอ่งรองรับบริเวณปุ่ม
กระดูกรองนั่งและกระดูกก้นกบ
ของผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค์เพ่ือลดแรงกดทับในท่า
นั่ง และจัดท่าส าหรับคนพิการ    
อายุการใช้งาน ๑ ปี 

ไม่เกิน ๘๐๐ บาท/อัน คนพิการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผล
กดทับ และต้องการความคล่องตัวใน
การเคลื่อนที่ขณะใช้รถนั่งคนพิการ 

           ๒) เบาะรองนั่งลดแรง
กดทับแบบเติมลม เป็นเบาะ
ส าหรับรองนั่ง  โดยมีถุงลมลูกเล็ก
จ านวนหลายลูกรองรับบริเวณปุ่ม
กระดูก 

วัตถุประสงค์ รองนั่งและกระดูกก้น
กบของผู้ใช้งานเพ่ือลดแรงกดทับใน
ท่านั่ง ส าหรับคนพิการ            
อายุการใช้งาน ๑ ปี 

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/อัน คนพิการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผล
กดทับ และเคลื่อนไหวร่างกายเองได้
น้อย  จ าเป็นต้องนั่งเป็นเวลานาน 
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           ๓) เบาะรองนั่งลดแรง
กดทับแบบเจล                    
เป็นเบาะส าหรับรองนั่ง  ฐานเบาะ
เป็นฟองน้ าเนื้อแน่นมีแอ่งรองรับ
ปุม่กระดูกรองนั่ง โดยมีถุงเจล วาง
บนฐานฟองน้ าเพ่ือรองรับบริเวณ
ปุ่มกระดูกรองนั่งและกระดูกก้นกบ
ของผู้ใช้งาน     

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดแรงกดทับใน
ท่านั่ง ส าหรับคนพิการ           
อายุการใช้งาน ๑ ปี 

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/อัน คนพิการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผล
กดทับและเคลื่อนไหวร่างกายเองได้บ้าง  
จ าเป็นต้องนั่งเป็นเวลานาน แต่ต้องการ
ความมั่นคงในท่านั่ง 

       ๒๐.๓ รถสามล้อโยก 
(Tricycle)                     
โครงสร้างท าด้วยอลูมิเนียมอัล
ลอยด์โลหะ  สแตนเลส หรือวัสดุอ่ืน
ที่มีคุณภาพดี  มีล้อหน้า 1 ล้อ และ
ล้อหลัง 2 ล้อขับเคลื่อนโดยการโยก
ก้านโยกที่วางแขนอาจเปิดหรือยก
ออกได้เพ่ือความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายตัวมีความมั่นคงสามารถ
เคลื่อนที่ในพ้ืนผิวต่างๆ ได้ดี  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คนพิการใช้
ส าหรับเคลื่อนที่ไปมาในระยะไกล 
เช่น เคลื่อนที่ไปในชุมชนเป็นต้น 
อายุการใช้งาน ๓ ปี 

ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท/คัน คนพิการที่เดินไม่ได้หรือเดินได้เพียง
ระยะใกล้ แขนสองข้างสามารถใช้งาน
ได้  และมีความจ าเป็นต้องเคลื่อนที่ไป
มาในระยะไกลเป็นประจ า 
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        ๒๐.๔ ที่นอนลม  
(Air mattress) 
เป็นแผ่นรองบนที่นอน ท าจากวัสดุ
คุณภาพดี สามารถเติมลมได้
กระจายแรงกดทับในท่านอนได้ดี  
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันแผลกด
ทับส าหรับคนพิการรุนแรงที่นอน
ติดเตียง                            
อายุการใช้งาน ๑ ปี 

ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท/อัน คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ร่างกายระดับรุนแรงที่นอนติดเตียง  
ไม่สามารถพลิกตัวหรือลุกนั่งเองได้ 

 

        ๒๐.๕ สื่อส่งเสริมพัฒนาการ เบิกจ่ายจริงไม่เกินอัตราที่ก าหนด  

       ๒๐.๖ เตียงผู้ป่วย เบิกจ่ายจริงไม่เกินอัตรา ๔๐,๐๐๐ 
บาท/คัน 

 

       ๒๐.๗ รถนั่งคนพิการแบบ
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (power 
wheelchairs) โครงสร้างท าด้วย
อลูมิเนียมอัลลอยด์โลหะสแตน
เลสหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภาพดี          
มีส่วนประกอบต่างๆตามลักษณะ
ความจ าเป็นของผู้ใช้งาน เช่น       
ที่วางแขนเปิดหรือถอดออกได้เพ่ือ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายตัว พนัก
พิงปรับระดับตามขนาดร่างกายของ
ผู้ใช้งาน หรืออาจปรับเอนไป
ด้านหลังได้ที่วางเท้าปรับสูงต่ าได้
ตามขนาดร่างกายผู้ใช้งาน
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คนพิการ
รุนแรงใช้ส าหรับเคลื่อนที่ไปมาได้
ด้วยตนเอง                          
อายุการใช้งาน ๕ ปี 

ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/คัน คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ร่างกายระดับรุนแรงที่เดินไม่ได้ และ
แขน/มือทั้งสองข้างอ่อนแรงไม่สามารถ
ใช้รถนั่งคนพิการทั่วไปได้  มีความความ
เข้าใจขั้นตอนการควบคุมรถอย่าง
ปลอดภัย 
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ล าดับที่ รายการ อัตราวงเงินค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนับ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

       ๒๐.๘ การซ่อมบ ารุงรักษา
แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็น 

  

               - เครื่องช่วยฟัง ๑,๒๐๐ บาท/คน/ครั้ง/ปี ปีละไม่เกิน 
๒ ครั้ง 

 

                - วีลแชร ์ ๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง/ปี ปีละไม่เกิน 
๒ ครั้ง 

 

              - ฝ่าเท้าเทียม ๑,๘๐๐ บาท/คน/ครั้ง/ปี ปีละไม่เกิน 
๑ ครั้ง 

 

              - รถสามล้อโยก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง/ปี ปีละไม่เกิน 
๒ ครั้ง 

 

๒๑ อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย
ด้านการประชาสัมพันธ์ และผลิต
ส่ือ 

เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดตาม
ระเบียบของทางราชการว่าด้วยการ
นั้น 

หลักเกณฑ์ท่ีมิได้ก าหนดไว้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

       ๑) ล่ามภาษามือ ชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  

๒๒ ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ การ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท าโรงเรือน 
ดังนี้      

     (๑) โรงเรือนที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม เช่น โรงเพาะเห็ด เล้าไก่ 
เป็นต้น                                   

     (๒) วัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ให้
คนพิการสามารถฝึกอาชีพได้ 

เบิกจ่ายตามจริง ตามความจ าเป็น 
เหมาะสม และประหยัด 

มีหนังสืออนุญาตจากผู้ครอบครอง
สถานที่ให้ใช้ประโยชน์ในสถานที่นั้นๆ 
ไม่ต่ ากว่า ๓ ปี 
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ล าดับที่ รายการ อัตราวงเงินค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนับ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
 

๒๓ การสนับสนุนองค์กรที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานในทุกประเภท
ความพิการและทุกจังหวัด      
ตามมาตรา ๔ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
รับรองและเพิกถอนการรับรอง
องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กร
อ่ืนใดที่ให้บริการแก่คนพิการ   
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
กรณีงบประมาณปกติไม่เพียงพอ 

(๑) กรณีท่ีงบประมาณปกติไม่เพียงพอ
(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการรับรอง
และเพิกถอนการรับรององค์กรด้าน 
คนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการ
แก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒๔ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ให้น าระเบียบของทางราชการว่าด้วย
การนั้นมาใช้โดยอนุโลม หรือเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาเป็นรายกรณี 
 

ตามความจ าเป็น เหมาะสม และ
ประหยัด 

 

 

 

 

 


