หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนกรรมการพัสดุ เบี้ยประชุม และคาวิทยากร ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่
รายการ
1 คาตอบแทนกรรมการพัสดุ
ประกอบดวย

หลักเกณฑการจายและอัตราคาตอบแทนของ ปส.
ขอระเบียบ
หนังสือ
1. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการพัสดุ ซึ่งมีองคประกอบของคณะกรรมการเปน กระทรวงการคลัง
1.1 บุ คคลหรื อคณะกรรมการซื้ อ บุ ค คลภายใน ปส. ทั้ ง หมด ให ไ ด รั บ ค า ตอบแทนเพี ยงครั้ ง ดวนที่สุด ที่ กค
หรือจาง
เดี ย วเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ไ ด รั บ 0402.5/ว156
(1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ มอบหมาย ดังนี้
ลงวันที่
ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทําราง
ขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ด
คุณลั กษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จ ะซื้ อ
หรื อจ า ง รวมทั้ งกํ า หนดหลั ก เกณฑ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
(2) คณะกรรมการหรือบุคคลที่
ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทําแบบ
รูปรายการกอสราง
(3) คณะกรรมการพิจ ารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(4) คณะกรรมการพิจ ารณาผล
การสอบราคา
(5) คณะกรรมการซื้ อหรื อ จ า ง
โดยวิธีคัดเลือก
(6) คณะกรรมการซื้ อหรื อ จ า ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานซื้อหรืองานจาง
(8) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานซื้อหรืองานจางกอสราง
(9) ผูควบคุมงาน
1.2 บุ ค คลหรื อ คณะกรรมการ
ดําเนินงานจางที่ปรึกษา
(1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่
ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทําราง
ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา รวมทั้ง
กํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณา
คัดเลือก
(2) คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
จางที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป
(3) คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

วงเงินในการจัดหาพัสดุ
(บาท)

500,001- 2,000,000
2,000,001 ขึ้นไป

ตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ง
ประธาน
กรรมการ

อัตรา
เบิกจาย

1,000
800
กรรมการและเลขานุการ 800
ประธาน
1,500
กรรมการ
1,200
กรรมการและเลขานุการ 1,200

2. คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการพัสดุ ซึ่งมี
บุคคลภายนอกรวมเปน องคประกอบในคณะกรรมการดวย
ใหไดรับคาตอบแทนทุกครั้งที่มีการประชุม ดังนี้
วงเงินในการจัดหาพัสดุ
(บาท)
งานซื้อหรือจางที่มี
บุคคลภายนอกรวมเปน
คณะกรรมการ
(ไมกําหนดวงเงิน)

ตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ง
ประธาน
กรรมการ

อัตรา
เบิกจาย

1,500
1,200
กรรมการและเลขานุการ 1,200

3. คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายใหเบิกจาย
เบี้ยประชุมตอครั้งในอัตรา
- ประธานกรรมการ 1,500 บาท
- กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 1,200 บาท
4. การใชจายงบประมาณเพื่อจายคาตอบแทน ใหพิจารณาถึง
พัสดุที่จัดหาวาเปนของหนวยงานใด ใหใชจายจากงบประมาณ
ของหนวยงานเจาของพัสดุเปนลําดับแรก ยกเวนเปนการจัดหา
พั ส ดุ สํ า หรั บ งานส ว นกลาง หรื อ หน ว ยงานเจ า ของพั ส ดุ ไ ม มี
งบประมาณเพี ย งพอที่ จ ะเจี ย ดจ าย ก็ ใหเ สนอขอใชจ ายจาก
งบประมาณสวนกลาง ปส.

19 กันยายน 60

2
ที่

2

รายการ

(4) คณะกรรมการดําเนินงาน
จาง ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางทีป่ รึกษา
1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง
(1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่
ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทําราง
ขอบเขตของงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอแบบรูปรายการงาน
กอสราง
(2) คณะกรรมการดําเนินงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสรางโดยวิธปี ระกาศเชิญชวน
(3) คณะกรรมการดําเนินงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสรางโดยวิธีคัดเลือก
(4) คณะกรรมการดําเนินงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการดําเนินงาน
จางออกแบบงานกอสรางโดยวิธี
ประกวดราคา
(6) คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง
1.4 คณะกรรมการพิจารณาความ
เสียหาย

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
พนส.

หลักเกณฑการจายและอัตราคาตอบแทนของ ปส.
5. กรณีมีการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจางซึ่ง
แต ง ตั้ ง ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. 2535 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม และหรื อ ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐ มนตรีว าดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2549 ใหใชอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการตามขอ 1
และขอ 2 โดยอนุโลม

ใหคณะกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือนที่มีการจัด
ประชุม ในอัตรา 1 ครั้งตอเดือน ดังนี้
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

อัตราเบิกจาย (บาท)
10,000
9,000
8,000

ขอระเบียบ

หนังสือกระทรวง
การคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค
0406.4/ว38
ลงวันที่
28 เมษายน 58
และ
หนังสือกระทรวง
การคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค
0406.4/ว80
ลงวันที่ 23
กรกฎาคม 58

หนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค
0408.4/2004
ลงวันที่
17 มกราคม 61

3
ที่
3

รายการ
คาเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง
สําหรับอนุกรรมการ
เลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ

4

คาตอบแทนคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี

5

คาวิทยากร
(สําหรับงานประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฝกอบรม
สัมมนา)

หลักเกณฑการจายและอัตราคาตอบแทนของ ปส.

ทั้งนี้ กรณีมีการประชุมหลายครั้งภายในเดือนเดียวกัน ใหเบิก
คาเบี้ยประชุมในการประชุมครั้งแรกของเดือนเพียงครั้งเดียว
สําหรับอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตามมาตรา
7 (2) เลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตามมาตรา 7
แหง พรฎ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และอนุสามัญประจํา
กระทรวง ทบวง กรม หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
กระทรวง หรือกรม ดังนี้
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
อัตราเบิกจาย (บาท)
ประธานอนุกรรมการ
1,250
อนุกรรมการ
1,000
เลขานุการและผูชวยฯ
1,000
• อนุสามัญฯ ใหไดรับเฉพาะทีไ่ มไดเปนขาราชการของ ปส.
สิทธิการเบิกตอครั้งที่มีการประชุม ดังนี้
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
อัตราเบิกจาย (บาท)
กรรมการ
1,200
เลขานุการ
1,200
ผูชวยเลขานุการ
1,200

ขอระเบียบ
พรฎ.เบี้ยประชุม
กรรมการ
พ.ศ. 2547 และ
หนังสือกระทรวง
การคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค
0406.4/ว137
ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 58
หนังสือ
กรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค
0402.5/041809
ลงวันที่
26 กันยายน 60

1. งดเวนเบิกจายคาวิทยากรที่เปนบุคคล ปส. สําหรับการประชุม
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ฝกอบรม สัมมนา ที่เปนการถายทอดความรู หรือเปนการจัดใหกับ
วาดวยคาใชจายใน
บุคลากรเฉพาะคนใน ปส.
2. คาวิทยากรสําหรับการประชุม ฝกอบรม สัมมนา ที่มสี ดั สวนของผูเขารวม การฝกอบรม การจัด
งาน และการประชุม
เกินกึ่งหนึ่งเปนบุคคลภายนอก ใหเบิกจายไดในอัตรา ดังนี้
ระหวางประเทศ
ระดับการฝกอบรม
วิทยากร
อัตราเบิกจาย
พ.ศ. 2549 และ
(ชม.)
ที่แกไขเพิม่ เติม
ประเภท ก
บุคลากรของรัฐ
800
(ผูเขารับฝกอบรมเกินกึ่ง
มิใชบุคลากรรัฐ
1,600
หนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ
ระดับทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
ระดับสูง)
ประเภท ข
บุคลากรของรัฐ
600
(เกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรรัฐ มิใชบุคลากรรัฐ
1,200
ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป)
และบุคคลภายนอก

หมายเหตุ หากไมสามารถปฏิบัติไดหรือมีเหตุจําเปนที่ตองขอเบิกจายนอกเหนือจากที่กําหนดขางตน ใหขอ
อนุมัติ ลปส. พิจารณาเปนรายกรณี ทั้งนี้ อัตราที่ขอเบิกจายตองไมเกินอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลัง
กําหนด

