
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ครั้งใหม่) 
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 และขอยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขาม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ 
หนังสือสั่งการ และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ครั้งใหม่) ตามความจ าเป็น ประหยัด และเหมาะสมกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม โดยให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการที่สามารถเบิกค่าตอบแทน มีดังนี้ 
 
บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
(ในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือจ้างค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

(1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ 
ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

(2) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ 
ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง 

(3) คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(4) คณะกรรมการพิจารณาผล 
การสอบราคา 

(5) คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีคัดเลือก 

(6) คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานซื้อหรืองานจ้าง 

(8) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง 

(9) ผู้ควบคุมงาม 
บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ 

ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของ
งานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือก 

(2) คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

(3) คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

(4) คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
งานจ้างที่ปรึกษา 
 
 
 



บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

(1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ 
ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง 

(2) คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวน 

(3) คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
คัดเลือก 

(4) คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

(5) คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง 
 

2. หลักเกณฑ์การจ่าย 
 จ่ายเฉพาะผู้ที่มีค าสั่งแต่งตั้งและเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
3. อัตราการจ่าย 

วงเงินในการจัดหาพัสดุ 
(บาท) 

ต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ 

วงเงินครั้งละ 
(บาท) 

50,000-200,000 ไม่จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ทุกคณะ ถือว่ายกเป็น
ผลประโยชน์แก่ทางราชการ 

200,001-500,000 ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

800 
600 
600 

500,001-1,000,000 ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

1,000 
800 
800 

1,000,001-2,500,000 ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

1,200 
1,000 
1,000 

ตั้งแต่ 2,500,001 ขึ้นไป ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

1,300 
1,100 
1,100 



 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีที่ออก

ตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท างานจ้าง ดังนี้ 
4.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างในอัตรา 300 บาท ต่อคนต่อวัน 
4.2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

4.2.1 หวัหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างในอัตราไม่เกิน 300 บาทต่อวันต่องาน 
4.2.2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) ในอัตราไม่เกิน 250 บาท ต่อวันต่องาน 

หมายเหตุ 
1. การปฏิบัติงานกรณีได้รับแต่งตั้งหลายต าแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่หลายครั้งในวันเดียวกัน ให้ได้รับค่า

ตอบในโครงการที่มูลค่าสูงสุด 
2. กรณีบุคคลที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเทียบเท่าประธานกรรมการ 

5. เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
1.  บันทึกขอเบิกค่าตอบแทน 
2.  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
3.  รายงานการประชุม 
4.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง (บันทึกรางานผลการปฏิบัติงาน) 
5.  หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (แบบฟอร์มกรมบัญชีกลาง) 
6.  ใบส าคัญรับเงินส าหรับบุคคล (แบบฟอร์มกรมบัญชีกลาง) 

    
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  8 มกราคม 2563  เป็นต้นไป 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ  วันที่  7  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖3 

 

      (ลงชื่อ) 
         (นายบุญรอด เขียวเพชร) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


