
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
*************************************************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จะได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จึงอาศัย
อ านาจตามความนัยแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 61 มาตรา 
200 มาตรา 101 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
ซึ่งได้ยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 และ
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่  12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ 
หนังสือสั่งการ และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กบับุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามความจ าเป็น ประหยัด และเหมาะสมกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม โดยให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

  ๑ บุคคลหรือคณะกรรมการ  
       ๑.๑ บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(ตามข้อ 21) 
   (๒) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
(ตามข้อ 21) 
   (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 55-ข้อ 58) 
   (๔) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (อ านาจหน้าที่ตามข้อ 68-ข้อ 71) 
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   (๕) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (อ านาจหน้าที่ตามข้อ 74-ข้อ 76) 
   (๖) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ านาจหน้าที่ตามข้อ 78) 
   (๗) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 175) 
   (๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง 
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 176 และข้อ 177) 
   (๙) ผู้ควบคุมงาน (อ านาจหน้าที่ตามข้อ 178) 

       ๑.๒ บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่
ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (ตามข้อ 103) 
   (๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 113-ข้อ 115) 
   (๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 119-ข้อ 121)  

(4) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 125) 
   (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา (อ านาจหน้าที่ตามข้อ 179) 

       ๑.๓ บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
(ตามข้อ 139) 
   (๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน 
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 146-ข้อ 147) 
   (๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 149-ข้อ 150)  
   (๔) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 152) 
   (๕) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 155) 
   (๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 180)  
  2. คณะกรรมการก าหนดราคาลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีก าหนดราคากลางก่อสร้าง 
  3. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามข้อ 1-2 ยกเว้น ผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้รับ
ค่าตอบแทน ดังนี้ 
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   3.1 หลักเกณฑ์การจ่าย 
   (1) จ่ายเฉพาะผู้ที่มีค าสั่งแต่งตั้งและเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   (2) บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างของเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใน
กรณีที่เป็นครุภัณฑ์ที่มีการก าหนดมาตรฐาน รายละเอียดครุภัณฑ์จากหน่วยงานของรัฐ หรือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ คณะกรรมการดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ 
   (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง จะไม่ได้รับค่าตอบแทน 
   3.2 อัตราการจ่าย 

        
 
 

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง/ครั้ง 

อัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ (บาท) 

 
 

หมายเหตุ บุคคล คณะกรรมการ 
ประธาน กรรมการ 

การจัดหาพัสดุ ไม่เกิน 100,000 บาท 600 800 600 -  บุคคลต่องาน 
- คณะกรรมการต่อครั้ง
ที่มาประชุม 
 

ตั้งแต่ 100,001 ถึง 500,000 บาท 800 1,000 800 
ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 1,000 1,200 1,000 
ตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป 1,200 1,500 1,200 

 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทน 

กรณีท่ีออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ท่ีก าหนดไว้ในสัญญา หรือท่ีตกลงให้ท างานจ้าง ดังนี้ 
4.1  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างในอัตรา 300 บาท ต่อคนต่อวัน 
4.2  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

(1) หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างในอัตราไม่เกิน 300 บาท ต่อวันต่องาน 
(2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) ในอัตราไม่เกิน 250 บาท ต่อวันต่องาน 

5. การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ หลักฐานการรับเงิน การเก็บรักษา

เอกสาร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
5.2  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

(5.2.1) บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(5.2.2) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(5.2.3) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ 
(5.2.4) ส าเนารายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง 
(5.2.5) ส าเนาหนังสือแจ้งความประสงค์โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีเป็น
บุคคลต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก) 
(5.2.6) รูปถ่าย 
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   ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  4 ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่    27    เดือน   พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖1 

 

      (ลงชื่อ) 
        (นายบุญรอด เขียวเพชร) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

*************************************************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จะได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จึงอาศัย
อ านาจตามความนัยแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 61 มาตรา 
200 มาตรา 101 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
ซึ่งได้ยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 และ
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ 
หนังสือสั่งการ และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามความจ าเป็น ประหยัด และเหมาะสมกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม โดยให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

  ๑ บุคคลหรือคณะกรรมการ  
       ๑.๑ บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(ตามข้อ 21) 
   (๒) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
(ตามข้อ 21) 
   (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 55-ข้อ 58) 
   (๔) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (อ านาจหน้าที่ตามข้อ 68-ข้อ 71) 
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   (๕) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (อ านาจหน้าที่ตามข้อ 74-ข้อ 76) 
   (๖) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ านาจหน้าที่ตามข้อ 78) 
   (๗) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 175) 
   (๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง 
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 176 และข้อ 177) 
   (๙) ผู้ควบคุมงาน (อ านาจหน้าที่ตามข้อ 178) 

       ๑.๒ บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่
ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (ตามข้อ 103) 
   (๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 113-ข้อ 115) 
   (๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 119-ข้อ 121)  

(5) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 125) 
   (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา (อ านาจหน้าที่ตามข้อ 179) 

       ๑.๓ บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
(ตามข้อ 139) 
   (๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน 
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 146-ข้อ 147) 
   (๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 149-ข้อ 150)  
   (๔) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 152) 
   (๕) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 155) 
   (๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
(อ านาจหน้าที่ตามข้อ 180)  
  2. คณะกรรมการก าหนดราคาลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีก าหนดราคากลางก่อสร้าง 
  3. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามข้อ 1-2 ยกเว้น ผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้รับ
ค่าตอบแทน ดังนี้ 
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   3.1 หลกัเกณฑ์การจ่าย 
   (1) จ่ายเฉพาะผู้ที่มีค าสั่งแต่งตั้งและเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   (2) บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างของเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใน
กรณีที่เป็นครุภัณฑ์ที่มีการก าหนดมาตรฐาน รายละเอียดครุภัณฑ์จากหน่วยงานของรัฐ หรือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ คณะกรรมการดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ 
   (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง จะไม่ได้รับค่าตอบแทน 
   3.2 อัตราการจ่าย 

        
 
 

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง/ครั้ง 

อัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ (บาท) 

 
 

หมายเหตุ บุคคล คณะกรรมการ 
ประธาน กรรมการ 

การจัดหาพัสดุ ไม่เกิน 100,000 บาท 600 800 600 -  บุคคลต่องาน 
- คณะกรรมการต่อครั้ง
ที่มาประชุม 
 

ตั้งแต่ 100,001 ถึง 500,000 บาท 800 1,000 800 
ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 1,000 1,200 1,000 
ตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป 1,200 1,500 1,200 

 
6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทน 

กรณีท่ีออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือท่ีตกลงให้ท างานจ้าง ดังนี้ 
6.1  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างในอัตรา 300 บาท ต่อคนต่อวัน 
6.2  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

(3) หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างในอัตราไม่เกิน 300 บาท ต่อวันต่องาน 
(4) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) ในอัตราไม่เกิน 250 บาท ต่อวันต่องาน 

7. การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
7.1  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ หลักฐานการรับเงิน การเก็บรักษา

เอกสาร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
7.2  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

(5.2.1) บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(5.2.2) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(5.2.3) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ 
(5.2.4) ส าเนารายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง 
(5.2.5) ส าเนาหนังสือแจ้งความประสงค์โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีเป็น
บุคคลต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก) 
(5.2.6) รูปถ่าย 
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   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  4 ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่    27    เดือน   พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖1 

 

      (ลงชื่อ) 
        (นายบุญรอด เขียวเพชร) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  
ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งที่ 450/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 

 
1. นายบุญรอด  เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประธานกรรมการ 
2. นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
3. นางบุญรัตน์  ตกค้าง  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
4. นางพรพรรณ  กุญแจนาค หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง กรรมการ 
5. นางสาวรวีวรรณ  คีรีนิล ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กรรมการ 
6. นายมงคล  พ่วงจาด  นายช่างโยธาช านาญงาน  

รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง     กรรมการ 
7. นายศุภโชค  ฤกษ์งาม  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผอ. 

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
8. นางสาวธีระนุช  แพใหญ่ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   กรรมการ 
9. นางสาวสุภาวดี  เกาะเกตุ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 
10. นางสาวศิริวรรณ  คีรีนิล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  กรรมการ 
11. นางสาวปราณี  สุขสม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  กรรมการ 
12. นางสาวอมรรัตน์  ศิลปศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ 
13. นายวัชรรินทร์  สันธนะดิลก เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  กรรมการ 
14. นางสาวอุบล  กุญแจนาค นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
บันทึกรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล 
หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 

เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย  อ าเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่   1/๒๕60 

วัน  พุธ  ที่  ๒๗  เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 

************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด         19     คน 
ผู้มาประชุม           17     คน 
ผู้ไม่มาประชุม                2     คน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑0.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน นางอุ่นเรือน สามหมอ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ไชย ท าหน้าที่เป็นประธาน

คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายจ่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ประธานแจ้ง
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 
๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๐) โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้
ก าหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณา
แล้ว จึงก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหาร
สัญญาและการตรวจรับพัสดุ โดยให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ และ
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดี ยวกัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๙๕๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และเพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และ



อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามความจ าเป็น ประหยัด และเหมาะสมกับงบประมาณจ่าย
ประจ าปีของเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย โดยให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เราจะได้มา
พิจารณากันในระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการในท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน   ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรก 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการในท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว              
ประธานฯ                  ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรก 
มติที่ประชุมฯ  คณะกรรมการในท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/ เพื่อทราบ/ เพื่อถือปฏิบัติ 
ประธาน   ในวาระนี้ดิฉันขอให้ท่านปลัดเทศบาลได้แจ้งข้อพิจารณาต่อไปค่ะ 
ปลัดเทศบาล  ๔.๑ การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเทศบาล
ต าบลโพธิ์ไชย เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 
๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๐) โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้
ก าหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติข้างต้น 
และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ โดยให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ
แนวทางเดียวกัน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๕๖ ลงวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้  
๑ บุคคลหรือคณะกรรมการ  

        ๑.๑ บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน 

หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๒) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

   (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๔) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 



   (๕) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
   (๖) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (๗) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
   (๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง 
   (๙) ผู้ควบคุมงาน 

           ๑.๒ บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา 
 (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน 
จ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

   (๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
   (๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

 (๔) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา 
           ๑.๓ บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

ก่อสร้าง 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง 

   (๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ 
เชิญชวน 

   (๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
 
   (๔) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี 

เฉพาะเจาะจง 
   (๕) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
   (๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

๑.๔ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 
๒.๑ บุคคลหรือคณะกรรมการ  

            ๒.๑.๑ บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน 

หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

   (๒) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าแบบรูปรายการงาน 
ก่อสร้าง 

   (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๔) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
   (๕) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
   (๖) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (๗) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
   (๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง 



   (๙) ผู้ควบคุมงาน 
๒.๑.๒ บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
 (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่
ปรึกษารวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

   (๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
   (๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
   (๔) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา 

        ๒.๑.๓ บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
   (๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้าง 

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง 

   (๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน 
   (๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
   (๔) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (๕) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
   (๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

        ๒.๑.๔ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 
   ๒.๒ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน 

๒.๒.๑ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๒.๑ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ไม่เกินคนละ 
๑,๒๐๐ บาทต่องาน 

            ๒.๒.๒ คณะกรรมการตามข้อ ๒.๑ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ประธานกรรมการ ไม่เกิน  
๑,๕๐๐ บาทต่อครั้งที่มาประชุมและกรรมการ ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อครั้งที่มา
ประชุม 
๒.๒.๓ หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับบุคคลให้ใช้ใบส าคัญรับเงิน ส าหรับ
คณะกรรมการให้ใช้หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการตามรูปแบบ
ของกระทรวงการคลัง 

        ๒.๒.๔ หวัหน้าหน่วยงานของรัฐอาจก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
รายจ่ายเพื่อควบคุมค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการได้ตามความจ าเป็นประหยัดและ
เหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์นี้ 
 ๒.๒.๕ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่
ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ   
 ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา ๑๐๐ 



๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  

    ๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๖๐ 
    ๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๙๕๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๐ 

เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติฯ 
ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ข้างต้น และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคคลหรือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เทศบาลต าบล
โพธิ์ไชย จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามความจ าเป็น ประหยัด 
และเหมาะสมกับงบประมาณจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 

ประธาน   ดิฉันขอความเห็นของคณะกรรมการทุกท่าน ด้วยค่ะ ว่าจะก าหนดอัตราที่จ าเป็น ประหยัด  
และเหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของเราที่มีอยู่ในอัตราเท่าไร เราจะมีการก าหนดเป็น
ขั้น โดยยึดเอาวงเงินงบประมาณที่จะท าการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นหลัก ในการคิดอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลต าบลโพธิ์ไชยเรา 

กรรมการ  นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการ เสนอเป็นขั้นตามวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยแยกเป็นการ
จัดซื้อ วงเงินงบประมาณที่จะซื้อต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ไม่จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 
ทุกคณะ ถือว่ายกเป็นผลประโยชน์แก่ทางราชการ ถ้าวงเงินงบประมาณที่จะซื้อตั้งแต่ 
๕,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 500 บาท ประธาน
กรรมการจ่ายค่าตอบแทน 800 บาท ถ้าวงเงินงบประมาณที่จะซื้อตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 800 บาท ประธานกรรมการจ่าย
ค่าตอบแทน 1,000 บาท ถ้าวงเงินงบประมาณที่จะซื้อตั้ งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 1,000 บาท ประธานกรรมการจ่าย
ค่าตอบแทน 1,200 บาท ถ้าวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป 
จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 1,200 บาท ประธานกรรมการจ่ายค่าตอบแทน 1,500 
บาท 
จัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่จะจ้างต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ไม่จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 
ทุกคณะ ถือว่ายกเป็นผลประโยชน์แก่ทางราชการ ถ้าวงเงินงบประมาณที่จะจ้างตั้งแต่ 
๕,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 800 บาท ประธาน
กรรมการจ่ายค่าตอบแทน 1,000 บาท ถ้าวงเงินงบประมาณที่จะจ้างตั้งแต่ 100,000 บาท 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 1,000 บาท ประธานกรรมการ
จ่ายค่าตอบแทน 1,200 บาท ถ้าวงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเกินกว่า 500,000 บาทขึ้น
ไป จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 1,200 บาท ประธานกรรมการจ่ายค่าตอบแทน 1,500 
บาท ครับ 

กรรมการ  นางสาวศิริวรรณ  ก้อนศรีษะ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ท าหน้าที่กรรมการ ดิฉันขอ 
รับรอง เห็นด้วย และสนับสนุนการเสนอของนายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ ค่ะ 

ประธาน   คณะกรรมการท่านอ่ืนๆ มีความเห็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่มีใครเสนอนอกจากนี้ ดิฉันขอมติ 



ของคณะกรรมการในที่ประชุม ค่ะ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนแบบที่นายธนะพัฒน์  

ปรีชาเชาว์กุลศิริ เสนอโดยเป็นเอกฉันท์ และด าเนินการในส่วน ต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน   ในวาระอ่ืนๆ นี้ มีท่านใดอยากจะเสนออะไรให้คณะกรรมการได้รับทราบอีกหรือไม่  
กรรมการ  ส.ต.ท.ธีรนันท์ เหล่าคนค้า ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล หลักจากที่เราได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ 

อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ที่เป็นของเทศบาลต าบลโพธิ์ไชยแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ท าบันทึกเสนอและจัดท าเป็นประกาศ เพ่ือให้เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย ได้
เป็นแนวยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เราก าหนดขึ้นต่อไป 

 
ประธาน   ในวาระอ่ืนๆ นี้ มีท่านใดอยากจะเสนออะไรให้คณะกรรมการได้รับทราบอีกหรือไม่ / ไม่มี 
ประธาน   ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนออะไรอีกดิฉันในฐานะเป็นนายกเทศมนตรี ขอแสดงความยินดี  

กับคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ทุกคณะด้วย ที่ราชการส่วนกลาง
ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมในส่วนต่างๆ มาให้  ก็ขอให้
คณะกรรมการทุกๆ ท่าน ได้ท าหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
และเต็มที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่  และขอให้ท าหน้าที่เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการต่อไป ในโอกาสนี้ ดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ 

 
ปิดการประชุม    เวลา   ๑๒.๓๐ น. 
 
 

         (ลงชื่อ)......................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                            (นายธนะพัฒน์  ปรีชาเชาว์กุลศิริ) 
                เจ้าพนักงานธุรการ  
                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 
 
                                    (ลงชื่อ)...ส.ต.ท...............................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                       (ธีรนันท์  เหล่าคนค้า)  
                ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 
                                                              กรรมการฯ 
 
 
 

               (ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติรายงานการประชุม 
                   (นางอุ่นเรือน   สามหมอ) 



          นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ไชย 
                      ประธานกรรมการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล 

หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
ของเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ 
วันพุธ   ที่  ๒๗  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

             ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 
*********************** 

 
 ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 รายช่ือคณะกรรมการฯ    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ 
คณะกรรมการ ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 


