
หลักเกณฑการเบิกคาใชจายตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจาย 
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
ท่ี รายการ มาตรการประหยัดงบประมาณ 
1 การเบิกคาอาหารวางและเครื่องดืม่และ จัดในสถานท่ีของทางราชการ 
 คาอาหารในการประชุมเชิงวิชาการ ประชุม

เชิงปฏิบัติการ ฝกอบรม สัมมนา 
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง ใน
อัตราไมเกิน 35 บาท/คน/ม้ือ 
2) การจัดอาหาร สําหรับการประชุม ฝกอบรม สัมมนา ใหใช
อัตรานี้ในการเบิกจายในทุกระดับการฝกอบรม โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความประหยัด และวงเงินท่ีไดรับจัดสรร       
    2.1) คาอาหาร กรณีจัด 1 ม้ือ/วัน ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง 
ในอัตราไมเกิน 180 บาท/คน 
    2.2) คาอาหาร กรณีจัด 2 ม้ือ/วัน ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง 
ในอัตราไมเกิน 300 บาท/คน/วัน 
    2.3) คาอาหาร กรณีจัดครบม้ือ/วัน ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง 
ในอัตราไมเกิน 500 บาท/คน/วัน 
 

  จัดในสถานท่ีของเอกชน 
  1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง ใน

อัตราไมเกิน 50 บาท/คน/ม้ือ 
2) การจัดอาหาร สําหรับการประชุม ฝกอบรม สัมมนา ใหใช
อัตรานี้ในการเบิกจายในทุกระดับการฝกอบรม โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความประหยัด และวงเงินท่ีไดรับจัดสรร       
    2.1) คาอาหาร กรณีจัด 1 ม้ือ/วัน ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง 
ในอัตราไมเกิน 350 บาท/คน 
    2.2) คาอาหาร กรณีจัด 2 ม้ือ/วัน ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง 
ในอัตราไมเกิน 500 บาท/คน/วัน 
    2.3) คาอาหาร กรณีจัดครบม้ือ/วัน ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง 
ในอัตราไมเกิน 700 บาท/คน/วัน 
 
 

 

2 การเบิกคาพาหนะรับจางระหวางบานพัก 
กับสถานท่ีจัดยานพาหนะในการประชุม 
เชิงวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝกอบรม 
สัมมนา 

 

เฉพาะกรณีจัดยานพาหนะท่ี ปส. 
1) บุคลากร ปส. ใหงดเบิก 
2) บุคลากรภายนอก ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง ไมเกินเท่ียวละ 
250 บาท (รวม 2 เท่ียว 500 บาท) 
 
 

           
 
 



2 
 

ท่ี รายการ มาตรการประหยัดงบประมาณ 
3 การเบิกคาวัสดุในการจัดประชุมเชิงวิชาการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝกอบรม สัมมนา 
1) ขอใหงดการจัดซ้ืออุปกรณเพ่ือแจกผูเขารวมประชุมฯ 
รวมถึงของท่ีระลึก ดังรายการตอไปนี้ 
    1.1) ปากกา ดินสอ กระดาษ 
    1.2) อุปกรณบันทึกขอมูล 
    1.3) แฟมหรือซองใสเอกสาร 
    1.4) ของท่ีระลึก 
2) กรณีจําเปนตองแจกอุปกรณตามขอ 1) ใหทําบันทึกแจง
เหตุผลความจําเปนเสนอตอ กฝป. สบ. เพ่ือพิจารณาและ
นําเสนอขอความเห็นชอบจาก ลปส. ในการขอเบิกจากกลุม
งานพัสดุตอไป 
3) กรณีกลุมงานพัสดุมีอุปกรณตามขอ 1) ไมเพียงพอหรือ 
ไมมีใหเบิก   
 

4 คาถายเอกสารในการจัดประชุมเชิงวิชาการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝกอบรม สัมมนา 

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

5 การเบิกคาเล้ียงรับรองชาวตางชาติ 1) ตองเปนแขกของกรม โดย ลปส. เปนผูเชิญและมีกําหนด
ระยะเวลาแนนอน 
2) การเชิญผูเขารวมใหพิจารณาเฉพาะผูท่ีเก่ียวของโดยตรงท่ี
จําเปน 
3) มีความจําเปนตองเลี้ยงรับรอง เพียงหนึ่งม้ือในโอกาสแรก
หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
4) อัตราการจาย  
    - อาหารกลางวัน เทาท่ีจายจริงคนละไมเกิน 300 บาท 
    - อาหารคํ่า เทาท่ีจายจริงคนละไมเกิน 500 บาท 
5) การเขาชมการแสดงหรือสถานท่ีสําคัญเพ่ือเปนการ
เผยแพรสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ใหเบิกจายได
เทาท่ีจายจริง ท้ังนี้ ผูดําเนินโครงการตองชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน และพิจารณาถึงความเหมาะสม และความประหยัด 
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ท่ี รายการ มาตรการประหยัดงบประมาณ 
6 การเบิกคาพาหนะรับจางระหวางบานพัก

กับสถานท่ีจัดพาหนะ ในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศช่ัวคราว 

1) ขาราชการระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ปฏิบัติการ  
ชํานาญการ พนักงานราชการ ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง ไมเกิน
เท่ียวละ 400 บาท (รวม 2 เท่ียว 800 บาท)  
2) ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ ใหเบิกเทาท่ีจายจริง  
ไมเกินเท่ียวละ 250 บาท (รวม 2 เท่ียว 500 บาท)  
3) ขาราชการระดับอํานวยการตนข้ึนไป และผูเชี่ยวชาญ 
ใหงดเบิก 
4) กรณีหนวยงานในตางประเทศไดสนับสนุนเงินใหกับผู
เดินทางในกรณี เหมารวม ซ่ึงรวมคาใชจายตางๆ ท้ังหมดท่ี
เก่ียวของกับการเดินทางเขารวมประชุม ฝกอบรมแลว ขอให 
ผูเดินทางงดเบิกคาพาหนะรับจางในประเทศ (ไทย) ดวย 
 

7 การเบิกคาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ราชการ คาวีซา คาประกันภัย ในการ
เดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว 
 

ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง 

8 การเบิกคาเครื่องแตงกายในการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศช่ัวคราว 

1) สําหรับผูเดินทางท่ีเปนขาราชการระดับปฏิบัติงาน ชํานาญ
งาน ปฏิบัติการ ชํานาญการ  ซ่ึงไมเคยเบิกคาเครื่องแตงตัวมา
กอน หรือเม่ือการเดินทางครั้งใหมมีระยะหางจากครั้งสุดทายท่ี
ไดรับคาเครื่องแตงตัวเกินกวา 3 ปนับแตวันท่ีเดินทางออกจาก
ประเทศไทย 
2) สําหรับผูเดินทางท่ีเปนขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ 
ข้ึนไป  ซ่ึงไมเคยเบิกคาเครื่องแตงตัวมากอน หรือเม่ือการ
เดินทางครั้งใหมมีระยะหางจากครั้งสุดทายท่ีไดรับคาเครื่อง
แตงตัวเกินกวา 5 ปนับแตวันท่ีเดินทางออกจากประเทศไทย 

 
หมายเหตุ  1. หากไมสามารถปฏิบัติไดหรือมีเหตุจําเปนท่ีตองขอเบิกจายนอกเหนือจากท่ีกําหนดขางตน ใหขอ
อนุมัติ ลปส. พิจารณาเปนรายกรณี 
    2. อัตราท่ีตั้งเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ของสํานักงบประมาณ และตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 
 


