หลักเกณฑการเบิกคาใชจายตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจาย
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่
1

รายการ
การเบิกคาอาหารวางและเครื่องดืม่ และ
คาอาหารในการประชุมเชิงวิชาการ ประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฝกอบรม สัมมนา

มาตรการประหยัดงบประมาณ
จัดในสถานที่ของทางราชการ
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกไดเทาที่จายจริง ใน
อัตราไมเกิน 35 บาท/คน/มื้อ
2) การจัดอาหาร สําหรับการประชุม ฝกอบรม สัมมนา ใหใช
อัตรานี้ในการเบิกจายในทุกระดับการฝกอบรม โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความประหยัด และวงเงินที่ไดรับจัดสรร
2.1) คาอาหาร กรณีจัด 1 มื้อ/วัน ใหเบิกไดเทาที่จายจริง
ในอัตราไมเกิน 180 บาท/คน
2.2) คาอาหาร กรณีจัด 2 มื้อ/วัน ใหเบิกไดเทาที่จายจริง
ในอัตราไมเกิน 300 บาท/คน/วัน
2.3) คาอาหาร กรณีจัดครบมื้อ/วัน ใหเบิกไดเทาที่จายจริง
ในอัตราไมเกิน 500 บาท/คน/วัน
จัดในสถานที่ของเอกชน
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกไดเทาที่จายจริง ใน
อัตราไมเกิน 50 บาท/คน/มื้อ
2) การจัดอาหาร สําหรับการประชุม ฝกอบรม สัมมนา ใหใช
อัตรานี้ในการเบิกจายในทุกระดับการฝกอบรม โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความประหยัด และวงเงินที่ไดรับจัดสรร
2.1) คาอาหาร กรณีจัด 1 มื้อ/วัน ใหเบิกไดเทาที่จายจริง
ในอัตราไมเกิน 350 บาท/คน
2.2) คาอาหาร กรณีจัด 2 มื้อ/วัน ใหเบิกไดเทาที่จายจริง
ในอัตราไมเกิน 500 บาท/คน/วัน
2.3) คาอาหาร กรณีจัดครบมื้อ/วัน ใหเบิกไดเทาที่จายจริง
ในอัตราไมเกิน 700 บาท/คน/วัน

2

การเบิกคาพาหนะรับจางระหวางบานพัก
กับสถานที่จัดยานพาหนะในการประชุม
เชิงวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝกอบรม
สัมมนา

เฉพาะกรณีจัดยานพาหนะที่ ปส.
1) บุคลากร ปส. ใหงดเบิก
2) บุคลากรภายนอก ใหเบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกินเที่ยวละ
250 บาท (รวม 2 เที่ยว 500 บาท)

2
ที่
3

รายการ
การเบิกคาวัสดุในการจัดประชุมเชิงวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝกอบรม สัมมนา

มาตรการประหยัดงบประมาณ
1) ขอใหงดการจัดซื้ออุปกรณเพื่อแจกผูเขารวมประชุมฯ
รวมถึงของทีร่ ะลึก ดังรายการตอไปนี้
1.1) ปากกา ดินสอ กระดาษ
1.2) อุปกรณบันทึกขอมูล
1.3) แฟมหรือซองใสเอกสาร
1.4) ของที่ระลึก
2) กรณีจําเปนตองแจกอุปกรณตามขอ 1) ใหทําบันทึกแจง
เหตุผลความจําเปนเสนอตอ กฝป. สบ. เพื่อพิจารณาและ
นําเสนอขอความเห็นชอบจาก ลปส. ในการขอเบิกจากกลุม
งานพัสดุตอไป
3) กรณีกลุมงานพัสดุมีอุปกรณตามขอ 1) ไมเพียงพอหรือ
ไมมีใหเบิก

4

คาถายเอกสารในการจัดประชุมเชิงวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝกอบรม สัมมนา

1) ใหผูจัดดําเนินการถายเอกสารและเขาเลมเอง
2) กรณีไมสามารถดําเนินการเองได มีความจําเปนตองจัด
จางใหระบุปริมาณกระดาษ (จํานวนแผน) จํานวนชุด ราคา
ตอหนวย ที่ตองใชงานพรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปนแนบ
ประกอบในโครงการมาใหครบถวน

5

การเบิกคาเลี้ยงรับรองชาวตางชาติ

1) ตองเปนแขกของกรม โดย ลปส. เปนผูเชิญและมีกําหนด
ระยะเวลาแนนอน
2) การเชิญผูเขารวมใหพิจารณาเฉพาะผูที่เกี่ยวของโดยตรงที่
จําเปน
3) มีความจําเปนตองเลี้ยงรับรอง เพียงหนึ่งมื้อในโอกาสแรก
หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
4) อัตราการจาย
- อาหารกลางวัน เทาที่จายจริงคนละไมเกิน 300 บาท
- อาหารค่ํา เทาที่จายจริงคนละไมเกิน 500 บาท
5) การเขาชมการแสดงหรือสถานที่สําคัญเพื่อเปนการ
เผยแพรสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ใหเบิกจายได
เทาที่จายจริง ทั้งนี้ ผูดําเนินโครงการตองชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน และพิจารณาถึงความเหมาะสม และความประหยัด

3
ที่
6

รายการ
มาตรการประหยัดงบประมาณ
การเบิกคาพาหนะรับจางระหวางบานพัก 1) ขาราชการระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ปฏิบัติการ
กับสถานที่จัดพาหนะ ในการเดินทางไป ชํานาญการ พนักงานราชการ ใหเบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกิน
ราชการตางประเทศชั่วคราว
เที่ยวละ 400 บาท (รวม 2 เที่ยว 800 บาท)
2) ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ ใหเบิกเทาที่จายจริง
ไมเกินเที่ยวละ 250 บาท (รวม 2 เที่ยว 500 บาท)
3) ขาราชการระดับอํานวยการตนขึ้นไป และผูเชี่ยวชาญ
ใหงดเบิก
4) กรณีหนวยงานในตางประเทศไดสนับสนุนเงินใหกับผู
เดินทางในกรณี เหมารวม ซึ่งรวมคาใชจายตางๆ ทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับการเดินทางเขารวมประชุม ฝกอบรมแลว ขอให
ผูเดินทางงดเบิกคาพาหนะรับจางในประเทศ (ไทย) ดวย

7

การเบิกคาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ราชการ คาวีซา คาประกันภัย ในการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

ใหเบิกไดเทาที่จายจริง

8

การเบิกคาเครื่องแตงกายในการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

1) สําหรับผูเดินทางที่เปนขาราชการระดับปฏิบัติงาน ชํานาญ
งาน ปฏิบัติการ ชํานาญการ ซึ่งไมเคยเบิกคาเครื่องแตงตัวมา
กอน หรือเมือ่ การเดินทางครั้งใหมมีระยะหางจากครั้งสุดทายที่
ไดรับคาเครื่องแตงตัวเกินกวา 3 ปนับแตวันที่เดินทางออกจาก
ประเทศไทย
2) สําหรับผูเดินทางที่เปนขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ
ขึ้นไป ซึ่งไมเคยเบิกคาเครื่องแตงตัวมากอน หรือเมื่อการ
เดินทางครั้งใหมมีระยะหางจากครั้งสุดทายที่ไดรับคาเครื่อง
แตงตัวเกินกวา 5 ปนับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย

หมายเหตุ 1. หากไมสามารถปฏิบัติไดหรือมีเหตุจําเปนที่ตองขอเบิกจายนอกเหนือจากที่กําหนดขางตน ใหขอ
อนุมัติ ลปส. พิจารณาเปนรายกรณี
2. อัตราที่ตั้งเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ของสํานักงบประมาณ และตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด

