
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี 
เรื่อง   กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
------------------------------- 

 
         ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วัน  นับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา (ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560)  โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้กําหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ได้รบัค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว จึงกําหนด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  โดยให้
หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที ่
19 กันยายน 2560 และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0803.3/ว 1953  ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 24 
สิงหาคม  2560  เป็นต้นไป 

 
ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติฯ 

ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคคลหรอืคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารสว่นตําบลนนทรี    จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตาม
ความจําเป็น ประหยัด และเหมาะสม  โดยให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังน้ี 
  1.บุคคลหรือคณะกรรมการ 

    1.1 บคุคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
      (1) คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบจัดทาํร่างขอบเขตงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือจ้าง รวมที่งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
      (2) คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบจัดทําแบบรูปรายการงาน

ก่อสร้าง 
      (3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
      (4) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
     (5) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
      (6) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      (7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 

     (8) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง 
     (9) ผู้ควบคุมงาน 
 
 
        /1.2 บุคคลหรือ... 
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1.2 บคุคลหรอืคณะกรรมการดําเนนิงานจ้างทีป่รกึษา 
     (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ 

ปรึกษา รวมทัง้กําหนดหลักเกณฑ์การที่พิจารณาคัดเลือก 
      (2) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
      (3) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
      (4) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      (5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

 1.3 บคุคลหรอืคณะกรรมการดําเนนิงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง 
     (1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
     (2)คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน 
     (3) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
     (4) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     (5) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
     (6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 1.4  คณะกรรมการพจิารณาความเสียหาย 

 
        2. หลกัเกณฑ์และอัตราคา่ตอบแทน 
  2.1 บุคคลหรอืคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามข้อ 1 (2), (๗) และ (๘) ได้รับค่าตอบแทนตาม
ตารางท้ายน้ี 
  
  

 
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง/ครั้ง 

อัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ(บาท)  
      หมายเหตุ บุคคล คณะกรรมการ 

ประธาน กรรมการ 
ต้ังแต่ 100,001 ถึง 300,000 บาท 300 400 300  

 
ต่องาน 
หรือ 

ต่อครั้งที่ประชุม 

ต้ังแต่ 300,001 ถึง 400,000 บาท 400 500 400 
ต้ังแต่ 400,001 ถึง 500,000 บาท 500 600 500 
ต้ังแต่ 500,001 ถึง 600,000 บาท  600 700 600 
ต้ังแต่ 600,001 ถึง 700,000 บาท  700 800 700 
ต้ังแต่ 700,001 ถึง 800,000 บาท  800 900 800 
ต้ังแต่ 800,001 ถึง 900,000 บาท  900 1,000 900 
ต้ังแต่ 900,001 ถึง 1,00,000 บาท  1,000 1,100 1,000 
ต้ังแต่ 1,000,000 ขึ้นไป  1,200 1,500 1,200 

 
 
 
         /2.2 บุคคลหรือคณะกรรมการ… 
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  2.2 บุคคลหรอืคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามข้อ 1 (3) และ (๔) ได้รับค่าตอบแทนตาม
ตารางท้ายน้ี 
 

 
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง/ครั้ง 

อัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ(บาท)  
      หมายเหตุ บุคคล คณะกรรมการ 

ประธาน กรรมการ 
ต้ังแต่ 500,000 ถึง 1,000,000 บาท - 500 400 ต่องาน 

หรือ 
ต่อครั้งที่ประชุม 

ต้ังแต่ 1,000,001 ถึง 1,500,000 บาท - 700 600 
ต้ังแต่ 1,500,001 ถึง 2,000,000 บาท - 800 700 
ต้ังแต่ 2,000,000 ขึ้นไป - 1,200 1,000 

 
          2.3 บุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามข้อ 1 (9)  ได้รับค่าตอบแทนตามตารางท้ายน้ี 

 
 

วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง/ครั้ง 
อัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ(บาท)  

      หมายเหตุ บุคคล คณะกรรมการ 
ประธาน กรรมการ 

ต้ังแต่ 100,001 ถึง 500,000 บาท 500 - - ต่องาน 
หรือ 

ต่อครั้งที่ประชุม 
ต้ังแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 1,000 - - 
ต้ังแต่ 1,000,000 ขึ้นไป 1,200 - 

 
  2.4 บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามข้อ 1.4 ได้รับค่าตอบแทนตามตารางท้ายน้ี 
 

 
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง/ครั้ง 

อัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ(บาท)  
      หมายเหตุ บุคคล คณะกรรมการ 

ประธาน กรรมการ 
ต้ังแต่ 100,001 ขึ้นไป - 500 500 ต่องานหรือ 

หรือครั้งที่ประชุม 
 
  2.5 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับบุคคลให้ใช้ใบสําคัญรับเงิน  สําหรับคณะกรรมการให้ใช้
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการตามรูปแบบของกระทรวงการคลัง 
  2.6 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
ควบคุมค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการได้ตามความจําเป็นประหยัดและเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์น้ี 
 
   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560          

 

      ประเสริฐ  แววนํา 

       (นายประเสริฐ  แววนํา) 

        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 
 
 

 

 


