
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
-------------------------------- 

   ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง 
“หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ” กระทรงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น  
 เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
มีความจ าเป็น ประหยัด เหมาะสม จึงขอก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 ข้อ 1 ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เรื่อง “การก าหนดหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ” ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2562 
 ข้อ 3 ให้บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเว้น
ในการจ้างก่อสร้าง ดังนี้  
   (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 
  (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
  (4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
  (5) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  (6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 ข้อ 4 ให้บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน
จ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  (2) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
  (3) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
  (4) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  (5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
 ข้อ 5 ให้บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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  (2) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป 
  (3) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
  (4) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
  (5) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี     
ประกวดแบบ 
  (6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ตามหลักเกณฑ์ใน
ตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 กรณีจัดซื้อหรือจ้างพัสดุต่อครั้งที่มาประชุม 
 

วงเงินในการจัดซื้อ 
หรือจ้างพัสดุ (บาท) 

ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
ตามค าสั่ง 

อัตราค่าตอบแทน 
(บาท) 

จ านวนครั้งประชุม 
เบิกได้ไม่เกิน 

100,000-500,000 1.ประธานกรรมการ 
2.กรรมการ 
3.บุคคล 

800 
600 
800 

1 ครั้งต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

500,001-1,000,000 1.ประธานกรรมการ 
2.กรรมการ 
3.บุคคล 

1,000 
800 

1,000 

1 ครั้งต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

1,000,001 ขึ้นไป 1.ประธานกรรมการ 
2.กรรมการ 
3.บุคคล 

1,200 
1,000 
1,000 

1 ครั้งต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

 

      ข้อ 6 ให้บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในงานก่อสร้าง ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่รับผิดชอบจัดท ารูปแบบรายการงานจัดซื้อจัดจ้าง 
  (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
  (4) คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
  (5) คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  (6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
  (7) คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
 ให้บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 6 เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ตาม
หลักเกณฑ์ในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 กรณีจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างต่อครั้งที่มาประชุม 
 

วงเงินในการจัดซื้อ 
จัดจ้างงานก่อสร้าง (บาท) 

ต าแหน่งที่ได้รับ 
แต่งต้ังตามค าส่ัง 

อัตราค่าตอบแทน 
(บาท) 

จ านวนคร้ังประชุมเบิกได้ไม่เกิน 

100,000-500,000 1.ประธานกรรมการ 
2.กรรมการ 
3.บุคคล 

800 
600 
800 

1 ครั้งต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

500,001-1,000,000 1.ประธานกรรมการ 
2.กรรมการ 
3.บุคคล 

1,000 
800 

1,000 

2 ครั้งต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

1,000,001 ขึ้นไป 1.ประธานกรรมการ 
2.กรรมการ 
3.บุคคล 

1,200 
1,000 
1,200 

2 ครั้งต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

 

 ข้อ 7 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ตามข้อ 6 ให้
รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างมากกว่าหนึ่งค าสั่งในหนึ่งงานหรือโครงการหรือ
สัญญา ให้เลือกเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เพียงอย่างเดียว 
 ข้อ 8 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือบุคคลตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้
ได้รับค่าตอบแทนกรณีที่ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้าง ตาม
ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 กรณอีอกตรวจงานจ้างก่อสร้าง เบิกจ่ายในอัตรา 350 บาทต่อวันต่อคน 

วงเงินในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง (บาท) 

ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
ตามค าสั่ง 

จ านวนวันเบิกได้ไม่เกิน 

100,000-500,000 1.ประธานกรรมการ 
2.กรรมการ 
3.บุคคล 

1 วัน ต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

500,001-1,000,000 1.ประธานกรรมการ 
2.กรรมการ 
3.บุคคล 

2 วัน ต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

1,000,001 ขึ้นไป 1.ประธานกรรมการ 
2.กรรมการ 
3.บุคคล 

2 วัน ต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

 
 

 ข้อ 9 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับตาม  
ตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 กรณผีู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

วงเงินในการจัดซื้อ 
 (บาท) 

ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
ตามค าสั่ง 

อัตรา
ค่าตอบแทน 

(บาท) 

จ านวนวันเบิกได้ไม่เกิน 

100,000-500,000 1.หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
2.ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   (ผู้ปฏิบัติการ) 

300 
250 

6 วันต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

500,001-1,000,000 1.หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
2.ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   (ผู้ปฏิบัติการ) 

300 
250 

8 วันต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

1,000,001 ขึ้นไป 1.หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
2.ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   (ผู้ปฏิบัติการ) 

300 
250 

10 วันต่องาน/โครงการ/สัญญาฯ 

 
  ข้อ 10 การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
      10.1 ส่วนราชการ 
     (1) ให้ส่วนราชการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ โดยการโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB corporate  Online เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลหรือคณะกรรมการดังกล่าว 
      - กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงาน ให้โอนเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารที่ใช้ส าหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืนของ
ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต 
      - กรณีเป็นบุคคลต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอกให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามท่ีผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ โดยบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงินใน
ใบส าคัญรับเงิน 
     (2) ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/ 
Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 
    10.2 หน่วยงานของรัฐอ่ืน  
       ในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการฯ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับที่หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ก าหนด 
  ข้อ 11 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่
ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2562 

                                                  
 (นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 



 


