
หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนกรรมการพัสดุ เบ้ียประชุม และคาวิทยากร ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

ท่ี รายการ หลักเกณฑการจายและอัตราคาตอบแทนของ ปส. ขอระเบียบ 
1 คาตอบแทนกรรมการพัสดุ 

ประกอบดวย 
1. บุคคลหรือคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการพัสดุ ซ่ึงมีองคประกอบของคณะกรรมการเปน 

หนังสือ
กระทรวงการคลัง 

 1.1 บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจาง 
      (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่
ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทําราง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
     (2) คณะกรรมการหรือบุคคลที่
ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทําแบบ
รูปรายการกอสราง 
     (3) คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
     (4) คณะกรรมการพิจารณาผล
การสอบราคา 
     (5) คณะกรรมการซื้อหรือจาง
โดยวิธีคัดเลือก 
     (6) คณะกรรมการซื้อหรือจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     (7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานซื้อหรืองานจาง 
     (8) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานซื้อหรืองานจางกอสราง 
     (9) ผูควบคุมงาน 
1.2 บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจางที่ปรึกษา 
     (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่
ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทําราง
ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา รวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือก 
     (2) คณะกรรมการดําเนินงาน
จางที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป 
     (3) คณะกรรมการดําเนินงาน
จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
     

บุคคลภายใน ปส. ท้ังหมด ใหไดรับคาตอบแทนเพียงครั้ง
เดียวเ ม่ือ เสร็จ ส้ินหนา ท่ีความรับ ผิดชอบตามท่ี ได รับ
มอบหมาย ดังนี ้
  

วงเงินในการจัดหาพัสดุ 
(บาท) 

ตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้ง 

อัตรา
เบิกจาย 

500,001- 2,000,000 ประธาน 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

1,000 
800 
800 

2,000,001 ขึ้นไป ประธาน 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

1,500 
1,200 
1,200 

 
2. คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการพัสดุ ซ่ึงมี
บุคคลภายนอกรวมเปนองคประกอบในคณะกรรมการดวย  
ใหไดรับคาตอบแทนทุกครั้งท่ีมีการประชุม ดังนี ้
 

วงเงินในการจัดหาพัสดุ 
(บาท) 

ตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้ง 

อัตรา
เบิกจาย 

งานซื้อหรือจางที่มี
บุคคลภายนอกรวมเปน

คณะกรรมการ 
(ไมกําหนดวงเงิน) 

ประธาน 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

1,500 
1,200 
1,200 

 
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายใหเบิกจาย 
เบี้ยประชุมตอครั้งในอัตรา  
   - ประธานกรรมการ 1,500 บาท  
   - กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 1,200 บาท 
 
4. การใชจายงบประมาณเพ่ือจายคาตอบแทน ใหพิจารณาถึง
พัสดุท่ีจัดหาวาเปนของหนวยงานใด ใหใชจายจากงบประมาณ
ของหนวยงานเจาของพัสดุเปนลําดับแรก ยกเวนเปนการจัดหา
พัสดุสําหรับงานสวนกลาง หรือหนวยงานเจาของพัสดุไมมี
งบประมาณเพียงพอท่ีจะเจียดจาย ก็ใหเสนอขอใชจายจาก
งบประมาณสวนกลาง ปส. 

ดวนที่สุด ที่ กค 
0402.5/ว156 

ลงวันที่  
19 กันยายน 60 
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ท่ี รายการ หลักเกณฑการจายและอัตราคาตอบแทนของ ปส. ขอระเบียบ 
      (4) คณะกรรมการดําเนินงาน

จาง ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     (5) คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางทีป่รึกษา 
1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง 
     (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่
ไดรับแตงตั้งใหรับผดิชอบจัดทําราง
ขอบเขตของงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอแบบรูปรายการงาน
กอสราง 
     (2) คณะกรรมการดําเนินงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสรางโดยวิธปีระกาศเชิญชวน 
     (3) คณะกรรมการดําเนินงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
     (4) คณะกรรมการดําเนินงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     (5) คณะกรรมการดําเนินงาน
จางออกแบบงานกอสรางโดยวิธี
ประกวดราคา 
     (6) คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง 
1.4 คณะกรรมการพิจารณาความ
เสียหาย 

5. กรณีมีการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการซ้ือหรือจางซ่ึง
แตงตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และหรือระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. 2549 ใหใชอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการตามขอ 1 
และขอ 2 โดยอนุโลม 

หนังสือกระทรวง 
การคลัง  

ดวนที่สุด ที่ กค 
0406.4/ว38 

ลงวันที่  
28 เมษายน 58 

และ 
หนังสือกระทรวง 

การคลัง  
ดวนที่สุด ที่ กค 
0406.4/ว80 

ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 58 

2 คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
พนส. 

ใหคณะกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือนท่ีมีการจัด
ประชุม ในอัตรา 1 ครั้งตอเดือน ดังนี้ 
 

ตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง อัตราเบิกจาย (บาท) 
ประธาน 

รองประธาน 
กรรมการ 

10,000 
9,000 
8,000 

    

หนังสือกระทรวง 
การคลัง ที่ กค 

0408.4/2004 
ลงวันที่  

17 มกราคม 61 
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ท่ี รายการ หลักเกณฑการจายและอัตราคาตอบแทนของ ปส. ขอระเบียบ 
  ท้ังน้ี กรณีมีการประชุมหลายครั้งภายในเดือนเดียวกัน ใหเบิก 

คาเบ้ียประชุมในการประชุมครั้งแรกของเดือนเพียงครั้งเดยีว 
 

3 คาเบ้ียประชุมเปนรายครั้ง 
สําหรับอนุกรรมการ 
เลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ 

สําหรับอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตามมาตรา 
7 (2) เลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตามมาตรา 7 
แหง พรฎ. เบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และอนุสามัญประจาํ
กระทรวง ทบวง กรม หรือท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
กระทรวง หรือกรม  ดังน้ี 
 

ตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง อัตราเบิกจาย (บาท) 
ประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 
เลขานุการและผูชวยฯ 

1,250 
1,000 
1,000 

• อนุสามัญฯ ใหไดรับเฉพาะท่ีไมไดเปนขาราชการของ ปส. 

พรฎ.เบ้ียประชุม
กรรมการ  

พ.ศ. 2547 และ 
หนังสือกระทรวง 

การคลัง  
ดวนท่ีสุด ท่ี กค 
0406.4/ว137  

ลงวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 58 

 
 

4 คาตอบแทนคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคด ี

สิทธิการเบิกตอครั้งท่ีมีการประชุม  ดังน้ี 
ตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง อัตราเบิกจาย (บาท) 

กรรมการ 
เลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการ 

1,200 
1,200 
1,200  

หนังสือ
กรมบัญชีกลาง  
ดวนท่ีสุด ท่ี กค 

0402.5/041809 
ลงวันท่ี  

26 กันยายน 60 
 

5 คาวิทยากร 
(สําหรับงานประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฝกอบรม 
สัมมนา) 

1. งดเวนเบิกจายคาวิทยากรท่ีเปนบุคคล ปส. สําหรบัการประชมุ 
ฝกอบรม สมัมนา ท่ีเปนการถายทอดความรู หรือเปนการจัดใหกับ
บุคลากรเฉพาะคนใน ปส.  
2. คาวิทยากรสําหรบัการประชุม ฝกอบรม สมัมนา ท่ีมสีดัสวนของผูเขารวม
เกินก่ึงหน่ึงเปนบุคคลภายนอก  ใหเบิกจายไดในอัตรา ดังน้ี 

ระดับการฝกอบรม วิทยากร อัตราเบิกจาย 
(ชม.) 

ประเภท ก 
(ผูเขารับฝกอบรมเกินก่ึง
หน่ึงเปนบุคลากรของรัฐ

ระดับทักษะพิเศษ 
เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

ระดับสูง) 

บุคลากรของรฐั 
มิใชบุคลากรรฐั 

800 
1,600 

 

ประเภท ข  
(เกินก่ึงหน่ึงเปนบุคลากรรัฐ

ระดับปฏิบัติงานข้ึนไป)  
และบุคคลภายนอก 

บุคลากรของรฐั 
มิใชบุคลากรรฐั 

600 
1,200 

 

ระเบียบ
กระทรวงการคลงั 
วาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม การจดั
งาน และการประชุม

ระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2549 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ  หากไมสามารถปฏิบัติไดหรือมีเหตุจําเปนท่ีตองขอเบิกจายนอกเหนือจากท่ีกําหนดขางตน ใหขอ
อนุมัติ ลปส. พิจารณาเปนรายกรณี ท้ังนี้ อัตราท่ีขอเบิกจายตองไมเกินอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลัง
กําหนด 


