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การขอเบิกค่าตอบแทนกรรมการพัสดุ 

คณะกรรมการที่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ มีดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการทีแ่ตง่ตั้งตาม
ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

 

- คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
- คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
- คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
- คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
- คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 
- คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
- คณะกรรมการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลง 
- คณะกรรมการรับซองเสนองาน (การจ้างโดยวิธีคัดเลือก) 
- คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
- คณะกรรมการรับซองเสนองาน (การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด 
  ข้อกําหนด) 
- คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 

๒. คณะกรรมการตามระเบยีบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

    การพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๔๕๔๙ 

- คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสาร 
  ประกวดราคา 
- คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ 

๓. คณะกรรมการตามมติ ค.ร.ม. 
เรื่องหลกัเกณฑ์การคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างและ
ควบคุมงาน 

- คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

๔. คณะกรรมการตามระเบยีบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏบิตัเิกี่ยวกบั
ความผดิทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

- คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

๕. คณะกรรมการตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนว
ปฏบิตัใินการจัดหาพสัดดุ้วยวิธี
ตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์(e-market) 
และด้วยวิธปีระกวดราคา
อิเลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) 

- บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
- คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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๒. หลักเกณฑ์การจ่าย 
 - จ่ายเฉพาะคนที่มีคําสั่งแต่งตั้งและเข้าร่วมประชุม 

 
๓. อัตราการจ่าย 
 

วงเงินในการจัดหาพสัด ุ
(บาท) 

ตําแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้งตามคําสั่ง วงเงินครั้งละ 
(บาท) 

๑๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประธาน 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗๕๐ 
๖๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๑ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประธาน 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑,๐๕๐ 
๘๔๐ 
๘๔๐ 

เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป ประธาน 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑,๕๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

- คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายในให้เบิกได้ ๑ ครั้งเมื่อเสร็จงาน 
- คณะกรรมการที่มีบุคคลภายนอกร่วมประชุมด้วยให้เบิกได้ตามจริง 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพัสดุ 
 
 

ประเภทรายจ่าย หลกัฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บกิจ่าย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพสัด ุ 1. บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ (เสนอในนาม

เลขานุการผ่านประธาน หากเลขานุการไม่อยู่ ให้เสนอในนาม
ของกรรมการ ในลําดับก่อนหน้าผ่านประธาน) 

2. หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน - มีรายช่ือคณะกรรมการทุกคน 
    ที่มีสิทธิ์เบิก โดยลงนามมาให้ครบถ้วน 
3. ใบสําคญัรบัเงิน (เฉพาะบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบจัดทํา

รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา ตามระเบียบ 
e-market   และ e-bidding) 

4. คําส่ังแต่งต้ังกรรมการ 
5. รายงานการประชุม 
6. สําเนารายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ัง 
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ผังกระบวนงานและระยะเวลา :  การขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา
(วัน) รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

 ขั้นขออนุมัต ิ ผู้ขอเบิกจัดทํา  
1. บันทึกขออนุมตัิเบิกตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด 
2. แนบตารางหลักฐานการจา่ยค่าตอบแทน 
3. แนบสําเนาคําสั่งกรรมการ 
4. แนบรายงานการประชุม 
5. แนบรายงานผลการปฏิบัตงิานตามคําสั่ง 
6. แนบแบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ) 

สํานัก 

2.  1 วัน 
 

กบค. สล. ลงรับในระบบสารบรรณ ส่งต่องาน
งบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ และระเบียบ
เบิกจา่ย 
 
 

- งานธุรการ : 
  ดรุณี 
- งานบประมาณ : 
  ภัชรา/อัญชลี 
 

3.  3 วัน เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ลสก. : วงเงิน : 50,001 – 100,000 บาท 
รอง ลปส.  : วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท  
แบ่งการพิจารณาอนุมัติตามคําส่ังมอบอํานาจ 
  - รองวิไลวรรณ : สร. สน. 
  - รองกิตติศักด์ิ :  สบ. สส. 
ลปส. : กส. สลก. กตน. กพร. ศปส. และส่วนกลาง 

ผู้บริหาร 

4.  
 
 
 
 
 

1 วัน ขั้นตอนการเบกิจ่าย 
งานการเงินตั้งเบกิในระบบ GFMIS ส่งต่องาน
งบประมาณตดัยอดเบิกจา่ยจริง 
 
 
 

งานการเงิน :  
จริญญา 

5.  ตรวจสอบเงิน
โอน 
3 วัน 

นับแต่วัน
อนุมัติข้ัน P 

อนุมัติเบิกจ่ายข้ัน P ในระบบ GFMIS ภายใน  
3 วัน นับแตว่ันท่ีอนุมัติข้ัน P ตรวจสอบเงินโอน 
พร้อมเขียนเช็คเสนอลงนาม 
 
 
 

งานการเงิน :  
นงลักษณ์/
จริญญา 

6.  1 วัน กบค.เรียกผู้ขอเบิกมารบัเงิน 
 

งานการเงิน :  
จริญญา 

 
 
 
 
 

ผู้ขอเบิกจัดทําบันทึก 

กบค. สล. รับเรื่อง งาน
งบประมาณตรวจสอบ  

เขียนเช็คส่ังจ่ายผู้เบกิ/
เสนอลงนาม 

งานการเงินจัดทําใบสําคัญ/ 
ต้ังเบิกเงินจาก GFMIS 

งาน งปม. ตัดยอด 

อนุมัติ
เบิกจ่ายข้ัน P 

เรียกรับเช็ค 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ 
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แบบฟอร์มสําคัญ 
๑. หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
๒. ใบสําคัญรับเงิน 
 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๖.๔/ว๓๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๖.๔/ว๘๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๓. รายงานการประชุมกรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์ม 
การขอเบิกค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการพัสดุ 
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   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะกรรมการ...........  โทรศัพท์ .........    

ที่  วท  .........../                                    วันที ่         
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ................................................................................... 

เรียน   ลปส. 

  ตามคําสั่งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ ............. ลงวันที่ ............................ ได้แต่งต้ังให้ผู้มี
รายนาม ดังต่อไปน้ี 
  1. ..........(ช่ือ)........................ ตําแหน่ง ................................... 
  2. ..........(ช่ือ)........................ ตําแหน่ง ................................... 
  3. ..........(ช่ือ)........................ ตําแหน่ง ................................... 
เป็นคณะกรรมการ ..............(ช่ือคณะ)............................... โดยวิธี .....(วิธีจัดซื้อ)............... ในวงเงินซื้อ/จ้าง
จํานวน  ........................... บาท (...........ตัวอักษร...........) ซึ่งผลปรากฏได้บริษัท ........................................
เป็นผู้ขาย/รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ .................... ลงวันที่ ................................... ครบกําหนด........................... 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวแล้ว จึงขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการ เป็นเงินจํานวน ................... บาท (............ตัวอักษร.............) จากงบ....................................... 
โดยแนบหลักฐาน ประกอบด้วย 

1) สําเนาคําสั่งแต่งต้ังกรรมการ 
2) รายงานการประชุม 
3) สําเนารายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง คือ ................................................. 
4) หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน (กรณีเบิกเป็นคณะ) 
5) อ่ืนๆ ............................................................................................................ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
          ลงนาม .......................................  เลขานุการและกรรมการ 
                   (......................................) 
             วันที่......................................... 
  
1) การตรวจสอบของ ห.กบค สล. 
     (    )  เป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศแนบท้าย 
     (    )  ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศแนบท้าย กรณี .......................................................... 
 
                                                          ลงนาม .......................................  ห.กบค. สล. 
                   (......................................) 
             วันที่......................................... 
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2 
 
 
2) การพิจารณา 
     (    )  อนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ จํานวน ............................ บาท (........ตัวอักษร.......) 
     (    )  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก .......................................................... 
 
 
                                                          ลงนาม .......................................   
                   (......................................) 
             วันที่......................................... 
 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับเงิน

รวมเงิน

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ……………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ...................................................... ผู้จ่ายเงิน
     (......................................................)
ตําแหน่ง...............................................................

หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการ..........(ชื่อคณะกรรมการ)......
ส่วนราชการ...............................

การประชุมเรื่อง..................................ครั้งที่.........................................
วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ.................ณ ....................................................

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
(ประธานกรรมการ/กรรมการ) ผู้แทนหน่วยงาน อัตราค่าตอบแทน ลายมือชื่อ
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