
หลักเกณฑ์การเบิกคา่ใช้จ่ายตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

ที่ รายการ มาตรการประหยัดงบประมาณ 
1 การเบิกค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

และคา่อาหาร ในการประชมุ
ราชการ ประชุมวิชาการ ประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรม สัมมนา 

จัดในสถานท่ีของทางราชการ 
 1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน  

35 บาท/คน/มื้อ 
2) การจัดอาหาร สำหรับการประชุมราชการ ประชุมหารือ (อาทิ ประชุม
ผู้บริหาร ประชุมคณะทำงาน ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีการกำหนด
ระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน เป็นต้น) ในอัตราไม่เกิน 100 บาท/มื้อ/คน* 
3) การจัดอาหาร สำหรับการประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรม 
สัมมนา ใหใ้ช้อัตราน้ีในการเบิกจ่ายในทกุระดับการฝกึอบรม โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสม ความประหยัด และวงเงินที่ได้รับจัดสรร* 
 

จำนวนม้ือ มาตรการประหยัดเท่าที่จ่ายจริงในอตัราไม่เกิน....(บาท/คน/วัน) 
บุคลากร ปส. บุคลากรภายนอก 

1 มื้อ/วัน ไม่เกนิ 200 ไม่เกนิ 250 
2 มื้อ/วัน 300 
3 มื้อ/วัน 500 

     
  จัดในสถานที่ของเอกชน 
  1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน  

50 บาท/คน/มื้อ 
2) การจัดอาหาร สำหรับการประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรม 
สัมมนา ใหใ้ช้อัตราน้ีในการเบิกจ่ายในทกุระดับการฝกึอบรม โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสม ความประหยัด และวงเงินที่ได้รับจัดสรร* 

     

หมายเหตุ  ในการขออนุมัติค่าใช้จ่าย ใหร้ะบุจำนวนผูเ้ขา้ร่วมและวิทยากรให้
ชัดเจน เชน่ ผูเ้ขา้ร่วมเปน็บคุคลภายนอก วิทยากรต่างประเทศ เปน็ต้น เพือ่
การประมาณการคา่ใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป 
 

จำนวนม้ือ มาตรการประหยัดเท่าที่จ่ายจริงในอตัราไม่เกิน..... (บาท/คน/วัน) 
บุคลากร ปส. บุคลากรภายนอก 

1 มื้อ/วัน ไม่เกนิ 300 ไม่เกนิ 400 
2 มื้อ/วัน 600 700 
3 มื้อ/วัน 700 800 

 

2 การเบิกค่าพาหนะรบัจ้างระหว่าง
บ้านพัก กับสถานท่ีจัดยานพาหนะ
ในการประชุมเชิงวิชาการ ประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรม สัมมนา 

เฉพาะกรณีจัดยานพาหนะที่ ปส. 
1) บุคลากร ปส. ให้งดเบิก 
2) บุคลากรภายนอก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ 250 บาท  
(รวม 2 เที่ยว 500 บาท) 
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ที่ รายการ มาตรการประหยัดงบประมาณ 
3 การเบิกค่าวัสดุในการจัดประชุม 

เชิงวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ฝึกอบรม สัมมนา 

1) ขอให้งดการจัดซ้ืออุปกรณ์เพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวมถึงของ
ที่ระลึก ดังรายการต่อไปน้ี 
    1.1) ปากกา ดินสอ กระดาษ 
    1.2) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
    1.3) แฟ้มหรือซองใส่เอกสาร 
    1.4) ของที่ระลึก 
2) กรณีมีความจำเป็นต้องแจกอุปกรณ์ตามข้อ 1) หรือมีความ
จำเป็นต้องขอยืมอุปกรณ์ใดๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ทำบันทึก เสนอ กฝป. 
กยผ. หรือ กพด. สลก. เพ่ือขอเบิกหรือขอยืมต่อไป 
 

4 ค่าถ่ายเอกสารในการจัดประชุม 
เชิงวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ฝึกอบรม สัมมนา 

1) ให้ใช้มาตรการลดใช้กระดาษตามนโยบายรัฐบาล โดยสามารถถ่าย
เอกสารได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม* 
2) ส่งไฟล์เอกสารประกอบการประชุมแทนการแจกเอกสาร 
3) กรณีไม่สามารถดำเนินการเองได้ มีความจำเป็นต้องจัดจ้างให้ระบุ
ปริมาณกระดาษ (จำนวนแผ่น) จำนวนชุด ราคาต่อหน่วย ที่ต้องใช้งาน
พร้อมช้ีแจงเหตุผลความจำเป็นแนบประกอบในโครงการมาให้ครบถ้วน 
 

5 การเบิกค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างชาติ 1) การเชิญผู้เข้าร่วมให้พิจารณาเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรงที่จำเป็น 
2) มีความจำเป็นต้องเลี้ยงรับรอง เพียงหน่ึงมื้อในโอกาสแรกหรือ 
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
3) อัตราการจ่าย  
    - อาหารกลางวัน เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 300 บาท 
    - อาหารค่ำ เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 500 บาท 
4) การเข้าชมการแสดงหรือสถานที่สำคัญเพ่ือเป็นการเผยแพร่ส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งน้ี  
ผู้ดำเนินโครงการต้องช้ีแจงเหตุผลความจำเป็น และพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และความประหยัด 
 

   
6 การเบิกค่าพาหนะรบัจ้าง คา่เชา่รถ

และคา่นำ้มัน ในการเดินทางไป
ราชการภายในประเทศ 
(ต่างจังหวัด) 

ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสมและประหยัด 
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ที่ รายการ มาตรการประหยัดงบประมาณ 
7 การเบิกค่าพาหนะรบัจ้างระหว่าง

บ้านพักกับสถานท่ีจัดพาหนะ ใน
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว 

1) กรณหีน่วยงานในต่างประเทศสนับสนุนเงินให้กับผู้เดินทางในกรณี 
เหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการ 
เดินทางแล้ว ขอให้ผู้เดินทางงดเบิก ค่าพาหนะรับจ้างในประเทศไทย**  
2) ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ  
ชำนาญการ พนักงานราชการ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ 
400 บาท (รวม 2 เที่ยว 800 บาท)  
3) ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง  
ไม่เกินเที่ยวละ 250 บาท (รวม 2 เที่ยว 500 บาท)  
4) ข้าราชการระดับอำนวยการต้นขึ้นไป และผู้เช่ียวชาญให้งดเบิก 
 

8 การเบิกค่าธรรมเนียมหนังสอื
เดินทางราชการ ค่าวีซ่า ค่า
ประกันภัย ในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

9 การเบิกค่าเคร่ืองแต่งกายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว 

1) สำหรับผู้เดินทางที่ เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน 
ปฏิบัติการ ชำนาญการ  ซึ่งไม่เคยเบิกค่าเครื่องแต่งกายมาก่อน หรือเมื่อ
การเดินทางคร้ังใหม่มีระยะห่างจากคร้ังสุดท้ายที่ได้รับค่าเคร่ืองแต่งกาย
เกินกว่า 3 ปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย 
2 ) สำหรับผู้ เดินทางที่ เป็นข้ าราชการระดับชำนาญการพิ เศษ 
ขึ้นไป  ซึ่งไม่เคยเบิกค่าเคร่ืองแต่งกายมาก่อน หรือเมื่อการเดินทางครั้ง
ใหม่มีระยะห่างจากคร้ังสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งกายเกินกว่า 5 ปี
นับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย 

 
หมายเหตุ   1. * เป็นหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์เดิม 
  2. ** ควรให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3. หากนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น ขอให้พิจารณาตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 


