เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บิ'ญ'ซาการ ผู้ว่าราซการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรีย นว่า โดยที่ค ณะกรรมการราคากลางและขึ้น ทะเบีย น
ผู้ป ระกอบการได้ม ีป ระกาศเรื่อ งหลัก เกณฑ์และวิธีก ารกำหนดราคากลางงานก่อ สร้าง ซึ่งกำหนดให้หัวหน้า
หน่ว ยงานของรัฐ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางฟ้น ผู้ม ีห น้า ที่แ ละรับ ผิด ชอบในการคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง และให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และเนื่องจากค่าตอบแทนบุคคล
หรือ คณะกรรมการตามหนัง สือ ที่อ ้า งถึง ไม่ค รอบคลุม ถึง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนั้น เพื่อให้
การเบิก จ่า ยค่า ตอบแทนบุค คลหรือ คณะกรรมการที่ไ ด้ร ับ แต่ง ตั้ง ให้ด ำเนิน การเกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเหมาะสม ซัดเจน จึงเห็นควรยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง และกำหนดหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นใหม่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้
บุค คลหรือ คณ ะกรรมการที่ไ ด้ร ับ แต่ง ตั้ง ให้ด ำเนิน การเกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๑.๑ บุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือจ้าง
(๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(ตามข้อ ๒๑)
(๒) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง (ตามข้อ ๒๑)
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อำนาจหน้าที่ตาม
ข้อ ๕๕ - ข้อ ๕๘)
(๔) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๖๘ - ข้อ ๗๑)
(๕) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๗๔ - ข้อ ๗๖)
(๖) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๗๘)
(๗) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง (อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๗๕)
(๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๗๖ และ ๑๗๗)
(๙) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๗๘)
๑

.

๑.๒ ...

-๒๑.๒ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา
(๑) คณะกรรมการหรือ บุค คลที่ไ ด้ร ับ แต่ง ตั้ง ให้ร ับ ผิด ชอบจัด ทำร่า งขอบเขต
ของ''ทบจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (ตามข้อ ๑0๓)
(๒) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่'ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป (อำนาจหน้าที่
ตามข้อ ๑๑๓ - ข้อ ๑๑๕)
(๓) คณะกรรมการดำเนิน งานจ้างที่ป รึก ษาโดยวิธ ีค ัด เลือ ก (อำนาจหน้าที่ต ามข้อ
๑๑๙ - ข้อ ๑๒๑)
(๔) คณะกรรมการดำเนินงาบจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อำนาจหน้าที่ตามข้อ
๑๒๔)

(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา (อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๗๙)
๑.๓ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๑) คณะกรรมการหรือ บุค คลที่ไ ด้ร ับ แต่ง ตั้ง ให้ร ับ ผิด ขอบจัด ทำร่า งขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๑๓๙)
(๒) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญซวน (อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๔๖ - ข้อ ๑๔๗)
(๓) คณะกรรมการดำเนินงาบจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
(อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๔๙ - ข้อ ๑๕๐)
(๔) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕๒)
(๕) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ (อำนาจหน้าที่
ตามข้อ ๑๕๕)
(๖) คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุใ บงานจ้า งออกแบบหรือ ควบคุม งาบก่อ สร้า ง
(อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๘๐)
๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
๓. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๑ - ๒ ยกเว้นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
๓.๑ บุคคล ใบอัตราไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่องาน
๒ คณะกรรมการ ในอัตรา ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อครั้งที่มาประขุม
และกรรมการ ไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาทต่อครั้งที่มาประขุม
๔. คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุใ นงานจ้า งก่อ สร้า ง และผู้ค วบคุม งานก่อ สร้า ง ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนกรณีที่ออกตรวจงาบจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้าง ดังนี้
๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ในอัตรา ๓๕๐ บาทต่อคนต่อวัน
๔.๒ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(๑) หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในอัตราไม่เกิน ๓๕๐ บาทต่อวับต่องาน
(๒) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) ใบอัตราไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อวันต่องาน
๓

.

๑

,

๑ ,

๕....

-๓๕. การจายเงินคาตอบแทบบุคคลหรือคณะกรรมการให้ปฏิบัติดังนี้
ส่วนราฃการ
(๑) ให้ส ่ว นราชการจ่ายค่าตอบแทนบุค คลหรือ คณะกรรมการฯ โดยการโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลหรือคณะกรรมการดังกล่าว
- กรณีเป็น ข้า ราชการ ลูก จ้า ง พนัก งานราชการในหน่ว ยงาน ให้โอนเงิน
เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารที่ใซ้ส ำหรับ รับ เงิน เดือ น ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญ ชีเงิน ฝาก
ธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต
- กรณีเป็นบุคคลต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค่ไว้
โดยบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้มีสิทธิรับเงินไม,ต้องลงซื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงิน
(๒) ให ้ใ ช้ร ายงานสรุป ผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/
Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็น หลัก ฐานการจ่าย และเก็บ รัก ษาไว้ให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
๕.๒ หน่วยงานของรัฐอื่น
ในการจ่า ยเงิน ให้แ ก,บุค คลหรือ คณะกรรมการๆ ให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิต ามกฎ ระเบีย บ
หรือข้อบังคับที่หน่วยงานชองรัฐนั้น ๆ กำหนด
๖. หัว หน้าหน่วยงานชองรัฐ สามารถกำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ยวกับ อัต ราการจ่ายค่าตอบแทน
บุค คลหรือ คณะกรรมการเพื่อ เป็น การควบคุม การเบิก จ่ายและการบริห ารงบประมาณได้ต ามความจำเป็น
และเหมาะสม
๗. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที,กำหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
สำหรับ การเบิก จ่า ยค่า ตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อ สร้า งให้เบิก จ่า ยได้ต ั้ง แต่ว ัน ที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศคณะกรรมการราคากลางมีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป
๕ . (ร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤสฎิ ทาราพันธกุล)
รองบ่ กร รว การคลัง
ฟ้วหน้ากลุน่ ภารทจดัานรา';ข้ไ.?;,เลรหน็ส้ ,ิน
ปฎิบ้คราโ(การแทน น ่ป ; กรr>ไรวงการทสัเ
ล ัด
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