หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จา่ ยตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561
สํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
ที่
1

รายการ
การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและ
ค่าอาหารในการประชุมเชิงวิชาการ ประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร ฝึกอบรม สัมมนา

มาตรการประหยัดงบประมาณ
จัดในสถานทีข่ องทางราชการ
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ใน
อัตราไม่เกิน 35 บาท/คน/มื้อ
2) การจัดอาหาร สําหรับการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ให้ใช้
อัตรานี้ในการเบิกจ่ายในทุกระดับการฝึกอบรม โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความประหยัด และวงเงินที่ได้รับจัดสรร
2.1) ค่าอาหาร กรณีจัด 1 มื้อ/วัน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราไม่เกิน 100 - 180 บาท/คน
2.2) ค่าอาหาร กรณีจัด 2 มื้อ/วัน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราไม่เกิน 300 บาท/คน/วัน
2.3) ค่าอาหาร กรณีจัดครบมื้อ/วัน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราไม่เกิน 500 บาท/คน/วัน
จัดในสถานทีข่ องเอกชน
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ใน
อัตราไม่เกิน 50 บาท/คน/มื้อ
2) การจัดอาหาร สําหรับการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ให้ใช้
อัตรานี้ในการเบิกจ่ายในทุกระดับการฝึกอบรม โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความประหยัด และวงเงินที่ได้รับจัดสรร
2.1) ค่าอาหาร กรณีจัด 1 มื้อ/วัน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราไม่เกิน 350 บาท/คน
2.2) ค่าอาหาร กรณีจัด 2 มื้อ/วัน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราไม่เกิน 500 บาท/คน/วัน
2.3) ค่าอาหาร กรณีจัดครบมื้อ/วัน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราไม่เกิน 700 บาท/คน/วัน

2

การเบิกค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพัก
กับสถานทีจ่ ดั ยานพาหนะในการประชุม
เชิงวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ฝึกอบรม
สัมมนา

เฉพาะกรณีจดั ยานพาหนะที่ ปส.
1) บุคลากร ปส. ให้งดเบิก
2) บุคลากรภายนอก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ
250 บาท (รวม 2 เที่ยว 500 บาท)

2
ที่
3

รายการ
การเบิกค่าวัสดุในการจัดประชุมเชิงวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ฝึกอบรม สัมมนา

มาตรการประหยัดงบประมาณ
1) ขอให้งดการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อแจกผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ
รวมถึงของที่ระลึก ดังรายการต่อไปนี้
1.1) ปากกา ดินสอ กระดาษ
1.2) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
1.3) แฟ้มหรือซองใส่เอกสาร
1.4) ของทีร่ ะลึก
2) กรณีมีความจําเป็นต้องแจกอุปกรณ์ตามข้อ 1) หรือมี
ความจําเป็นต้องขอยืมอุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทําบันทึก
เสนอ กฝป. กยผ. เพื่อขอเบิกหรือขอยืมต่อไป

4

ค่าถ่ายเอกสารในการจัดประชุมเชิงวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ฝึกอบรม สัมมนา

1) ให้ผู้จดั ดําเนินการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอง
2) กรณีไม่สามารถดําเนินการเองได้ มีความจําเป็นต้องจัด
จ้างให้ระบุปริมาณกระดาษ (จํานวนแผ่น) จํานวนชุด ราคา
ต่อหน่วย ที่ต้องใช้งานพร้อมชี้แจงเหตุผลความจําเป็นแนบ
ประกอบในโครงการมาให้ครบถ้วน

5

การเบิกค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างชาติ

1) ต้องเป็นแขกของกรม โดย ลปส. เป็นผู้เชิญและมีกําหนด
ระยะเวลาแน่นอน
2) การเชิญผู้เข้าร่วมให้พิจารณาเฉพาะผู้ทเี่ กี่ยวข้องโดยตรงที่
จําเป็น
3) มีความจําเป็นต้องเลี้ยงรับรอง เพียงหนึ่งมื้อในโอกาสแรก
หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
4) อัตราการจ่าย
- อาหารกลางวัน เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 300 บาท
- อาหารค่ํา เท่าที่จา่ ยจริงคนละไม่เกิน 500 บาท
5) การเข้าชมการแสดงหรือสถานที่สําคัญเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย ให้เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ผู้ดําเนินโครงการต้องชี้แจงเหตุผลความ
จําเป็น และพิจารณาถึงความเหมาะสม และความประหยัด

3
ที่
6

รายการ
มาตรการประหยัดงบประมาณ
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพัก 1) ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ปฏิบัติการ
กับสถานทีจ่ ดั พาหนะ ในการเดินทางไป ชํานาญการ พนักงานราชการ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
เที่ยวละ 400 บาท (รวม 2 เที่ยว 800 บาท)
ราชการต่างประเทศชั่วคราว
2) ข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินเที่ยวละ 250 บาท (รวม 2 เที่ยว 500 บาท)
3) ข้าราชการระดับอํานวยการต้นขึ้นไป และผู้เชี่ยวชาญ
ให้งดเบิก
4) กรณีหน่วยงานในต่างประเทศได้สนับสนุนเงินให้กับผู้
เดินทางในกรณี เหมารวม ซึง่ รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมแล้ว ขอให้
ผู้เดินทางงดเบิกค่าพาหนะรับจ้างในประเทศ (ไทย) ด้วย

7

การเบิกค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ราชการ ค่าวีซ่า ค่าประกันภัย ในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

8

การเบิกค่าเครือ่ งแต่งกายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1) สําหรับผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ชํานาญ
งาน ปฏิบัติการ ชํานาญการ ซึ่งไม่เคยเบิกค่าเครื่องแต่งตัวมา
ก่อน หรือเมื่อการเดินทางครั้งใหม่มีระยะห่างจากครั้งสุดท้ายที่
ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกินกว่า 3 ปีนับแต่วันที่เดินทางออกจาก
ประเทศไทย
2) สําหรับผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษ
ขึ้นไป ซึ่งไม่เคยเบิกค่าเครื่องแต่งตัวมาก่อน หรือเมื่อการ
เดินทางครั้งใหม่มีระยะห่างจากครั้งสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่อง
แต่งตัวเกินกว่า 5 ปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย

หมายเหตุ 1. หากไม่สามารถปฏิบัติได้หรือมีเหตุจําเป็นที่ต้องขอเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่กําหนดข้างต้น ให้ขอ
อนุมัติ ลปส. พิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ อัตราที่ขอเบิกจ่ายต้องไม่เกินอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลัง
กําหนด
2. อัตราที่ตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของสํานักงบประมาณ และตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด

