
     
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐      

************************************************ 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวนัที่ 19 กันยายน 2560 และก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการข้ึนใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการมายังจังหวัด   
เพ่ือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.
๒/ว ๒๘๕๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน 2561  

            ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามนัยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐  ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6  กันยายน  2561 และ
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการด าเนินการเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวทุ่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความจ าเป็น ประหยัด และเหมาะสมกับงบประมาณ
จ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  โดยให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

1. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกอบด้วย 

   1.1 บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
                             (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตงาน  หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(ตามข้อ 21)  
 

                                                                                                -๒- (๒)คณะกรรมการ…/… 



 
-๒- 

 
                           (2) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
(ตามข้อ ๒๑) 
                           (3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๕๕ - 
- ข้อ ๕๘) 
                           (4) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๖๘ - ข้อ ๗๑) 
                           (5) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๗๔ - ข้อ ๗๖) 
                           (6) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๗๘) 
                           (7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง (อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๗๕) 
                           (8) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๗๖ และ ๑๗๗) 
                           (9) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๗๘) 

                        1.2 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
                              (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่
ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๐๓) 
                             (2) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (อ านาจหน้าที ่
ตามข้อ ๑๑๓ - ข้อ ๑๑๕)       
                              (3) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๑๙- ข้อ
๑๒๑) 
                              (4) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๒๔)   
                            (5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา (อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๗๙) 

                        1.3 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
                              (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง (ตามข้อ ๑๓๙) 
           (2) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน 
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๔๖ - ข้อ ๑๔๗) 
          (3) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๔๙ - ข้อ ๑๕๐) 
          (4) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕๒) 
           (5) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ (อ านาจหน้าที่ 
ตามข้อ ๑๕๕) 
           (6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (อ านาจหน้าที ่
ตามข้อ ๑๘๐) 

                                                                                                     

   -๓- ๒.คณะกรรมการ…/… 
 



 
-๓- 

                 2. คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

                 ๓. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๑ - ๒  ยกเว้นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ให้ได้รับ 
ค่าตอบแทน  ดังนี้  
การจ้างงานก่อสร้าง 
 

วงเงินงบประมาณในการจัดหา/ครั้ง  
 

อัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ (บาท) 

หมายเหตุ 
บุคคล 

คณะกรรมการ 
ประธาน กรรมการ 

ตั้งแต ่ ๕0,000 บาท ถึง  100,000 บาท   3๐0   500   300 

ต่องาน หรือ 
ต่อครั้งที่มาประชุม 

ตั้งแต ่ 100,001 บาท ถึง 500,000 บาท ๕๐0   700   500 

ตั้งแต ่500,001 บาท ถึง ๑,๐00,000 บาท  ๗๐0 ๑,๐00   700 

ตั้งแต่ ๑,๐00,001  บาทขึ้นไป ๑,๐๐0 ๑,๒00 ๑,๐00 

                 ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทน
กรณีท่ีออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ท่ีก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้าง  ดังนี้ 

                     ๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ในอัตรา ๓๕๐ บาทต่อคนต่อวัน                     
๔.๒ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
งานก่อสร้าง           
-หัวหน้าช่างผู้ควบคุมงานและช่างผู้ควบคุมงาน ให้เบิกได้โครงการละไม่เกิน5วัน 
- หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในอัตราวันละไม่เกิน ๒๕๐ บาทต่อวันต่องาน ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ วัน ต่อคนต่องาน 
- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างในอัตราวันละไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อวันต่องาน ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ วันต่อคนต่องาน 
4.3 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานก่อสร้าง 

วงเงินงบประมาณในการจัดหา/ครั้ง  
 

อัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ (บาท) 

หมายเหตุ 
บุคคล 

คณะกรรมการ 
ประธาน กรรมการ 

ตั้งแต ่ 300,000 บาท ถึง  500,000 บาท   3๐0   500   300 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจด
ท าร่างขอบเขตงาน
ก่อสร้างให้เฉพาะ
บุคคลภายนอก

เท่านั้น 
 

ตั้งแต่  500,000 บาท ถึง  1,000,000 บาท 5๐0 700 500 

ตั้งแต ่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป ๘๐0 1,000 800 

 
    -๔- ๕.การจ่ายเงิน…/… 



-๔- 
  ๕. การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการให้ปฏิบัติดังนี้ 
                     ๕.๑ สว่นราชการ 
                           (๑) ใหส้่วนราชการจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการฯ โดยการโอนเงินผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลหรือคณะกรรมการดังกล่าว 
                                - กรณีเป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการในหน่วยงาน  ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารที่ใช้ส าหรับรับเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืนของผู้มี
สิทธิ์รับเงิน  ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต 
                                - กรณีเป็นบุคคลต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ 
ผู้มีสิทธิ์รับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ 

โดยบุคคลหรือคณะกรรมการผู้มีสิทธิ์รับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงิน 
                           (2) ใหใ้ช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Reportและ Summary report/Transaction 
History) ทีไ่ด้จากระบบ KTB Corporate online เป็นหลกัฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบต่อไป 
                     5.2 หน่วยงานของรัฐอ่ืน 
                           ในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการฯ ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
ที่หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ก าหนด 

                 ๖. หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
                     ๖.1 จ่ายเฉพาะคนที่มีค าสั่งแต่งตั้งและเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖.2 คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
ซื้อหรืองานจ้าง  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง อัตราค่าตอบแทนตาม
วงเงินที่จัดท าสัญญา) 
  ๖.๓ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือราย 
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
ในกรณีที่เป็นครุภัณฑ์ที่มีการก าหนดมาตรฐานครุภัณฑ ์รายละเอียดของครุภัณฑ์จากหน่วยงานของรัฐ หรือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เช่น  ส านักงบประมาณ  กระทรวงดิจิทัล  เป็นต้น  คณะกรรมการดังกล่าวไม่สามารถ 
เบิกค่าตอบแทนได้ 
                    ๖.๔ การจัดซื้อจัดจัดจ้างพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง จะไม่ได้รับค่าตอบแทน 
                    ๖.๖ หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างยังไม่เข้ามา
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง จะไม่ได้รับค่าตอบแทน  
     ๖.๗ กรณีมีการยกเลิกการจัดหาพัสดุตามประกาศด้วยเหตุใด ๆ  แต่บุคคลหรือคณะกรรมการ  
ได้ด าเนินการตามหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งครบถ้วนแล้วให้สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้  
                 ๗. เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
                     ๗.1 บันทึกขอเบิกค่าตอบแทน 
                     ๗.2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ 
                     ๗.3 รายงานการประชุม 
                     ๗.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง (บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน) 
                     ๗.5 หนังสอืแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 

   
 -๕- ๘.หัวหน้าหน่วย…/… 



-๕- 
                 ๘. หวัหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการเพ่ือเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายและการบริหารงบประมาณได้ตามความจ าเป็น  และเหมาะสม 
                 ๙. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์นี้  ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 ทั้งนี้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๑  
เป็นต้นไป 
                  ส าหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศคณะกรรมการราคากลางมีผลบังคับใช้  เป็นต้นไป 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2561 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………………. 
                                                (นายไพโรจน์        ภูศร)ี                       

                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง      

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  


