
 
 
   

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  

ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
……………………………………………………………………….. 

 

                     ตามที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 และมีผลบังคบัใชเม่ือพนกําหนด 180 วัน นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งมีผลบังคับใชวันที่ 23 สิงหาคม 2560) โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไดกําหนดใหบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ไดรับคาตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได
พิจารณาแลว จึงกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ โดยใหหนวยงานรัฐถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ซึ่งไดยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 
156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือสั่งการใหยึดถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2561 เปนตนไป 
             ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวสอดคลองและเปนไปตามนัย
พระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และเพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
              องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑและอัตราการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตาม
ความจําเปน ประหยัด และเหมาะสมกับงบประมาณจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลโดยใหยึดถือ
ปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
 ๑. บุคคลหรือคณะกรรมการ 
  ๑.๑ บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ (ตามขอ 21) 
   (๒) คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทําแบบรายการงาน
กอสราง (ตามขอ 21) 
   (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (อํานาจหนาที่
ตามขอ 55-ขอ 58) 
   (๔) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา(อํานาจหนาที่ตามขอ 68-ขอ 71) 
   (๕) คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคดัเลือก (อํานาจหนาที่ตามขอ 74-ขอ 76) 
   (๖) คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(อํานาจหนาที่ตามขอ 78) 
    

(7)… 
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   (๗) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง(อํานาจหนาที่ตามขอ 
175) 
   (๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจางกอสราง(อํานาจหนาที่ตาม
ขอ 176 และขอ 177) 
   (๙) ผูควบคุมงาน (อํานาจหนาที่ตามขอ 178) 

 

  ๑.๒ บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของ
งานจางที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก (ตามขอ 103) 
   (๒) คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยประกาศเชิญชวนทั่วไป (อํานาจ
หนาที่ตามขอ 113- ขอ 115) 
   (๓) คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (อํานาจหนาที่ตามขอ 
119- ขอ 121) 
   (๔) คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อํานาจหนาที่
ตามขอ 124) 
   (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงานจางที่ปรึกษา(อํานาจหนาที่ตาม ขอ 179) 
  ๑.๓ บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของ
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอแบบรูป
รายการงานกอสราง (ตามขอ 139) 
   (๒) คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธี
ประกาศเชิญชวน(อํานาจหนาที่ตามขอ 146- ขอ 147) 
   (๓) คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธี
คัดเลือก(อํานาจหนาที่ตามขอ 149- ขอ 150) 
   (๔) คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (อํานาจหนาที่ตามขอ 152) 
   (๕) คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ
(อํานาจหนาที่ตามขอ 155) 
   (๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
(อํานาจหนาที่ตามขอ 180) 
 ๒. คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางที่ไดรับแตงตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคา
กลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง 
 

 3. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 1-2 ยกเวนผูควบคุมงานกอสรางให
ไดรับคาตอบแทน ดังนี้ 
  3.๑ หลักเกณฑการจาย 
 1. จายเฉพาะผูที่มีคําสั่งแตงตั้ง  และเขารวมประชุม และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
                    2. คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  
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ในกรณีที่เปนครุภัณฑที่มีการกําหนดมาตรฐาน รายละเอียดของครุภัณฑจากหนวยงานของรัฐ หรือ บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ คณะกรรมการดังกลาวไมสามารถเบิกคาตอบแทนได 
 3. การจัดซื้อจัดจางพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง  จะไมไดรับคาตอบแทน 
                        3.2) อัตราการจาย 
                   1. วงเงินในการจัดหาพัสดุ ไมเกิน 50,000 บาท กําหนดใหบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ 
                       - ประธานกรรมการ 600 บาทตอครั้งท่ีมาประชุม 
                       - กรรมการ  400 บาทตอครั้งที่มาประชุม 
                       - บุคคล  400 บาทตองาน 
                   2. วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 50,001 – 100,000 บาท กําหนดใหบุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ 
                       - ประธานกรรมการ 800 บาทตอครั้งท่ีมาประชุม 
                       - กรรมการ  600 บาทตอครั้งที่มาประชุม 
                       - บุคคล  600 บาทตองาน 
                   3. วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 100,001 – 500,000 บาท กําหนดใหบุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ 
                       - ประธานกรรมการ 1,000 บาทตอครั้งท่ีมาประชุม 
                       - กรรมการ  800 บาทตอครั้งที่มาประชุม 
                       - บุคคล  800 บาทตองาน 
                    4. วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 500,001 – 1,000,000 บาท กําหนดใหบุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ 
                       - ประธานกรรมการ 1,200 บาทตอครั้งท่ีมาประชุม 
                       - กรรมการ  1,000 บาทตอครั้งที่มาประชุม 
                       - บุคคล  1,000 บาทตองาน 
                    5. วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 1,000,001 บาท ข้ึนไปกําหนดใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหปฏิบัติหนาที่ 
                       - ประธานกรรมการ 1,500 บาทตอครั้งท่ีมาประชุม 
                       - กรรมการ  1,200 บาทตอครั้งที่มาประชุม 
                       - บุคคล  1,200 บาทตองาน 
 4) คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุในงานจางกอสรางและผูควบคุมงานกอสราง ใหไดรับ
คาตอบแทนกรณทีี่ออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจาง ดังนี ้
                        4.1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง จะไดรับอัตราคาตอบแทน ดังนี ้
  - วงเงินในการจัดหาพัสดุ ไมเกิน 50,000 บาท กําหนดให 
  1. ประธานกรรมการ 100 บาทตอคนตอวัน 
  2. กรรมการ 50 บาทตอคนตอวัน 
  - วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 50,001 – 100,000 บาท กําหนดให 
  1. ประธานกรรมการ 150 บาทตอคนตอวัน 
  2. กรรมการ 100 บาทตอคนตอวัน 
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  - วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 100,001 – 500,000 บาท กําหนดให 
  1. ประธานกรรมการ 250 บาทตอคนตอวัน 
  2. กรรมการ 200 บาทตอคนตอวัน 
  - วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 500,001 – 1,000,000 บาท กําหนดให 
  1. ประธานกรรมการ 300 บาทตอคนตอวัน 
  2. กรรมการ 250 บาทตอคนตอวัน 
  - วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 1,000,001 บาท ขึ้นไปกําหนดให 
  1. ประธานกรรมการ 350 บาท บาทตอคนตอวัน 
  2. กรรมการ 300 บาทตอคนตอวัน 
                         4.2) ผูควบคุมงานกอสราง 
                             - วงเงินในการจัดหาพัสดุ  ไมเกิน 50,000 บาท กําหนดให 
                             1. หัวหนาผูควบคุมงานกอสรางในอัตราไมเกิน 150 บาท ตอวันตองาน 
                             2. ผูควบคุมงานกอสราง (ผูปฏิบัติการ) ในอัตราไมเกิน 100 บาท ตอวันตองาน 
                              - วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 50,001 – 100,000 บาท กําหนดให 
                             1. หัวหนาผูควบคุมงานกอสรางในอัตราไมเกิน 200 บาท ตอวันตองาน 
                             2. ผูควบคุมงานกอสราง (ผูปฏิบัติการ) ในอัตราไมเกิน 150 บาท ตอวันตองาน 
  - วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 100,001 – 500,000 บาท กําหนดให 
                             1. หัวหนาผูควบคุมงานกอสรางในอัตราไมเกิน 250 บาท ตอวันตองาน 
                             2. ผูควบคุมงานกอสราง (ผูปฏบิัติการ) ในอัตราไมเกิน 200 บาท ตอวันตองาน 
                             - วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 500,001 – 1,000,000 บาท กําหนดให 
                             1. หัวหนาผูควบคุมงานกอสรางในอัตราไมเกิน 300 บาท ตอวันตองาน 
                             2. ผูควบคุมงานกอสราง (ผูปฏิบัติการ) ในอัตราไมเกิน 250 บาท ตอวันตองาน 
                             - วงเงินในการจัดหาพัสดุ ตั้งแต 1,000,001 บาท ขึ้นไปกําหนดให 
                             1. หัวหนาผูควบคุมงานกอสรางในอัตราไมเกิน 350 บาท ตอวันตองาน 
                             2. ผูควบคุมงานกอสราง (ผูปฏิบัติการ) ในอัตราไมเกิน 300 บาท ตอวันตองาน 
                     5) การจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการใหปฏิบัติ ดังนี้  
                         5.1) สวนราชการ 
                            1. ใหสวนราชการจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการโอนเงินผานระบบ KTB 
(Coporate Online) เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลหรือคณะกรรมการดังกลาว 
                             - กรณีเปนขาราชการลูกจางพนักงานราชการในหนวยงานใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ใชสําหรับรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน แลวแตกรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืนของผูมีสิทธิ์
รับเงินตามที่หัวหนาสวนราชการผูเบิกอนุญาต 
                              - กรณีเปนบุคคลตางสังกัดหรือบุคคลภายนอก ใหโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่มีสิทธิ์
รับแจงความประสงคไว โดยบุคคลหรือคณะกรรมการผูมีสิทธิ์รับเงินไมตองลงชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงิน 
                             2 .  ให ใ ช ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร โ อ น เงิ น  Online report แ ล ะ  Summary 
report/Trasaction history ไดจากระบบ KTB Corporate online เปนหลักฐานการจาย และเก็บรักษาไวให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป 
 5.2) หนวยงานของรัฐอื่น 
        ในการจายเงินใหแกบุคคลหรือคณะกรรมการใหถือปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอบังคับที่
หนวยงานของรัฐนั้นกําหนด 
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 6) เอกสารท่ีใชประกอบการขอเบิกจายคาตอบแทน 
     6.1) บันทึกขอเบิกคาตอบแทน 
                        6.2) สําเนาคําสั่งแตงตั้งกรรมการ 
                        6.3) รายงานการประชุม 
                        6.4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง (บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน) 
                        6.5) หนังสือแจงความประสงคโอนเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
            ท้ังนี้  ใหประกาศนี้มีผลนับตั้งแตวันที่ประกาศใช เปนตน 
                                                  ประกาศ  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
 
  
   ลงชื่อ     อวยพร รุประมาณ 
    (นายอวยพร  รุประมาณ) 
                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 


