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การขอเบิกค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน 

๑. คณะกรรมการที่สามารถเบิกค่าตอบแทนนี้ได้  
๑) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๒) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

 
๒. หลักเกณฑ์การจ่าย 

- จ่ายเฉพาะวันที่มาปฏิบัติงานณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา  
- ไม่กระทบสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ไม่กระทบสิทธิการจัดการประชุมของทางราชการ  

 
3. อัตราการจ่าย 

                                                                                                          บาท/วัน/คน 
คณะกรรมการ บคุคล วงเงิน 

(บาท) 
ตรวจการจ้าง ทุกคน ๓๕๐ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หัวหน้า 

ผู้ควบคุมงาน 
๓๕๐ 
๓๐๐ 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน 
 

ประเภทรายจ่าย หลกัฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บกิจ่าย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ 
การจ้างและควบคุมงาน 

1. บันทึกขอเบิกค่าตอบแทน (เสนอในนามของคณะกรรมการ 
หรือ ผู้ควบคุมงานของ ปส. คนใดคนหนึ่ง) 

2. หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน 
๓. ใบสําคัญรับเงิน(รายบุคคล) 
๔. คําส่ังแต่งต้ังกรรมการ 
๕. ใบลงนามการมาปฏิบัติงาน 
๖. สําเนารายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ัง 
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ผังกระบวนงานและระยะเวลา :   การขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา
(วัน) รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1.  
 
 
 

 ขั้นขออนุมัติ ผู้ขอเบิกจดัทํา  
1. บันทึกขออนุมตัิเบิก ตามแบบฟอร์มท่ี 
    กําหนด 
2. แนบตารางหลักฐานการจา่ยค่าตอบแทน  
    (กรณีหลายคน) 
3. แนบสําเนาคําสั่งกรรมการ 
4. แนบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
5. กรณีมีค่าเดินทางให้เขียนรายงานขอเบิก 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
   (แบบ 8708) แนบแบบ บก.111 รายบุคคล 
6. แนบแบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ) 

สํานัก 

2.  1 วัน 
 

กบค. สล. ลงรับในระบบสารบรรณ ส่งต่องาน
งบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ และ
ระเบียบเบิกจา่ย 
 
 

- งานธุรการ  : ดรุณี 
- งานงบประมาณ:  
  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 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
งานการเงินตั้งเบกิในระบบ GFMIS ส่งต่องาน
งบประมาณตดัยอดเบิกจา่ยจริง 

งานการเงิน :  
จริญญา 

5.  ตรวจสอบ
เงินโอน 

 3 วันนับแต่
วันอนุมัติ 
ข้ัน P 

 
 
 
 

อนุมัติเบิกจ่ายข้ัน P ในระบบ GFMIS ภายใน  
3 วัน นับแตว่ันท่ีอนุมัติข้ัน P ตรวจสอบเงินโอน 
พร้อมเขียนเช็คเสนอลงนาม 

งานการเงิน :
นงลักษณ์/
จริญญา 

6.  1 วัน กบค.เรียกผู้ขอเบิกมารบัเงิน 
 

งานการเงิน:  
จริญญา 

ผู้ขอเบิกจัดทําบันทึก 

ขออนมัตเิบิก 

กบค. สล. รับเรือ่ง งาน
งบประมาณตรวจสอบ  

เขียนเช็คส่ังจ่ายผู้ขอเบิก/ 
เสนอลงนามเช็ค 

งานการเงินจัดทําใบสําคัญ/ 
ต้ังเบิกเงินจาก GFMIS 

งาน งปม. ตัดยอด 

อนุมัติ
เบิกจ่ายขั้น P 

เรียกรับเช็ค 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ 
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แบบฟอร์มสําคัญ 
๑. หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
๒. ใบสําคัญรับเงิน 
 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๑๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์ม 
การขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ตรวจการจ้างและควบคุมงาน 
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   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะกรรมการ...........  โทรศัพท์ .........    
ที่  วท  .........../                                    วันที ่         
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง...................................... 
เรียน   ลปส. 
  ตามคําสั่งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ ............. ลงวันที่ ............................ ได้แต่งต้ังให้
ข้าพเจ้าผู้มีรายนาม ดังน้ี 
  1. ..........(ช่ือ)........................ ตําแหน่ง ................................... 
  2. ..........(ช่ือ)........................ ตําแหน่ง ................................... 
  3. ..........(ช่ือ)........................ ตําแหน่ง ................................... 
เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง............(ช่ือคณะ)..................ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง........(ช่ือรายการ)........ในวงเงิน
ตามสัญญาเลขที่.............ลงวันที่................. จํานวน  ........................... บาท (...........ตัวอักษร...........)  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตรวจการจ้างตามคําสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเบิกเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง...................... เป็นเงินจํานวน ............ บาท (..........ตัวอักษร.............) 
จากงบ....................................... โดยแนบหลักฐาน ประกอบด้วย 

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

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



ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด ค่าตอบแทน ลายมือชื่อผู้รับเงิน วันเดือนปี หมายเหตุ

รวมเงิน

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

หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตามคําสั่ง ที่............................................. ลงวันที่..............................................

รายการ ...................(ชื่อรายการที่ตรวจการจ้าง)................
หน่วยงาน..................................................
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   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะกรรมการ...........  โทรศัพท์ .........    
ที่  วท  .........../                                    วันที ่         
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงาน...................................... 
เรียน   ลปส. 
  ตามคําสั่งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ ............. ลงวันที่ ............................ ได้แต่งต้ังให้
ข้าพเจ้าผู้มีรายนาม ดังน้ี 
  1. ..........(ช่ือ)........................ ตําแหน่ง ................................... 
  2. ..........(ช่ือ)........................ ตําแหน่ง ................................... 
  3. ..........(ช่ือ)........................ ตําแหน่ง ................................... 
เป็นคณะกรรมการควบคุมงาน............(ช่ือคณะ)..................ตามสัญญาเลขที่...........ลงวันที่............  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวสําหรับงวดวันที่.................................
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเบิกเงินค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวน  ........................... บาท (..............ตัวอักษร...........) 
จากงบ....................................... โดยแนบหลักฐาน ประกอบด้วย 

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

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



ลําดับ ชื่อผู้ควบคุมงาน ตําแหน่ง สังกัด อัตราค่าตอบแทน
ต่อวัน จํานวนวัน รวมเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน วันเดือนปี หมายเหตุ

รวมเงิน

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

หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงาน
ตามคําสั่ง ที่................................................ลงวันที่............................................

ประจําวันที่..............................................................
หน่วยงาน..................................................
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