
ระบบงบประมาณ การจดัท าขอ้บญัญตังิบประมาณ 

และแนวทางการตอบขอ้หารอืทางการเงนิ การคลงั 

พสัดุและงบประมาณ ของ อปท. 

พงษศ์กัด์ิ  กวนีนัทชยั 

ผูอ้ านวยการสว่นการจดัสรรเงนิอดุหนุนและพฒันาระบบงบประมาณ 



เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 65 ในการปฏบิตัหินา้ที่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหส้มาชิกสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  รองนายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และพนักงานสว่นต าบลเป็น

เจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 48 เอกวสีต ิในการปฏบิตัหินา้ที่ ใหน้ายกเทศมนตร ีรองนายก 

เทศมนตรแีละพนกังานเทศบาลเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 44 ในการปฏบิตัหินา้ที่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหน้ายกองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปลดัองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดั รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและขา้ราชการองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดัเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 149 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน สมาชิกสภานิติ

บญัญตัแิหง่รฐั สมาชิกสภาจงัหวดั หรอืสมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด

ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยมิชอบ เพือ่กระท าการหรอืไม่

กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรอืมิ

ชอบดว้ยหนา้ที่ ตอ้งระวางโทษจ าคกุต ัง้แต่หา้ปีถงึยี่สบิปี 

หรอืจ าคกุตลอดชีวติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่น

บาท หรอืประหารชีวติ 3 



หลกัการปฏบิตัิราชการ 

“ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”  

ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ไดก้ต่็อเม่ือมี

กฎหมายมอบอ านาจใหใ้นการกระท าการนั้น 
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เรื่องเสรจ็ที่ 1/2555 เรื่อง ภาระหน้ีเงนิกูข้องเทศบาลต าบล 

• อบต. กูเ้งนิจากธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 14,000,000 บาท เพื่อ

ด าเนินการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน  

• แมม้าตรา 83 แหง่พระราชบญัญตัิสภาต าบลและ อบต.ฯ จะบญัญตัิให ้

อบต.อาจกูเ้งนิไดก้ต็าม แต่การกูเ้งนิของ อบต. จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสภา 

อบต. และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ตราบใดที่ยงัไม่มกีาร

ออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยเพื่อก าหนดเรื่องการกูเ้งนิของ อบต.ไว ้อบต. 

จงึยงัไม่อาจกูเ้งนิได ้

• เป็นกรณีที่นายก อบต.ไปด าเนินการในเรื่องที่ อบต.ไม่มีอ านาจหนา้ที่ที่จะ

กระท าได ้การด าเนินการของนายก อบต. จงึย่อมไม่มีผลผูกพนั อบต. 
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การรกัษาราชการแทน / การปฏบิตัริาชการแทน 

(อบจ. ม. 39/1 / เทศบาล ม. 48 วสีต ิ/ อบต. ม. 60) 

รกัษาราชการแทน ปฏบิตัริาชการแทน 

- นายกไม่อาจปฏบิตัิหนา้ที่ได ้

- รองนายกตามล าดบั/ปลดั

เป็นผูร้กัษาราชการแทน 

- ท าไดท้กุเรื่องที่เป็นอ านาจ

หนา้ที่ของนายก 

- นายกมอบอ านาจใหร้อง

นายก/ปลดั/รองปลดั ปฏบิตัิ

ราชการแทนเฉพาะเรื่อง 

- ท าเป็นหนงัสอื 

- นายกก ากบัดูแล 
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นโยบาย 

แผน/โครงการ 

งบประมาณ การบญัชี 

การพสัด ุ

การตรวจสอบ 

จดัหารายได ้เบกิจา่ย 

วงจรการท างานของ อปท. 



ระบบงบประมาณและการจดัท า

ขอ้บญัญตัิ/เทศบญัญตัิงบประมาณ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
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การเลอืกกรรมการหาขอ้ยตุิ 

เรื่องเสรจ็ที่ 155/2550  

- เลอืกกรรมการหาขอ้ยุติกรณีไม่รบัหลกัการ

งบประมาณรายจา่ย ไม่ถกูตอ้งตามระเบียบ มท.      

ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯ 

- เลอืกคร ัง้เดียวไดก้รรมการฯตามจ านวนที่สภา

ก าหนด 
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การเลอืกกรรมการระงบัขอ้พพิาทงบประมาณ (ขอ้ 48 ) 

- ในกรณีที่สภาทอ้งถิ่นมีมตไิม่รบัหลกัการแหง่ร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณ  

- ใหป้ระธานสภาทอ้งถิ่นน าปรกึษาในที่ประชุมสภาทอ้งถิ่น 

เพือ่เลอืกสมาชิกสภาทอ้งถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

หาขอ้ยุติ 

- ใหน้ าวธิีการเลอืกในขอ้ 12 แหง่ระเบยีบน้ีมาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม 
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การเลอืกรองประธานสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 12 ) 

- ใหเ้ลอืกรองประธานสภาทอ้งถิ่นคนที่หน่ึงก่อน  

- แลว้จงึเลอืกรองประธานสภาทอ้งถิ่นในล าดบั

ถดัไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พงึมี  
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การเลอืกคณะกรรมการของสภาฯ (ขอ้ 107 ) 

- ใหส้มาชิกสภาทอ้งถิ่นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภา

ทอ้งถิ่นหรอืบคุคลที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี  

- ในกรณีที่สมาชิกสภาทอ้งถิ่นเป็นผูเ้สนอตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถิ่น

รบัรองไม่นอ้ยกว่าสองคน  

- กรณีที่ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเป็นผูเ้สนอไม่ตอ้งมีผูร้บัรอง 

- การเสนอช่ือใหเ้สนอไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน 

- ใหน้ าวิธีการเลอืกตามขอ้ 12 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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แปรญตัติงบประมาณ 

ค าส ัง่ มท. ที่ 467/2557 ลงวนัที่ 25 สงิหาคม 2557 

- สมาชิกแปรญตัตงิบประมาณ 

• โครงการปรบัปรุงภมิูทศันร์มิถนน ตัง้ไว ้2,885,000 บาท แปรญตัติ

เหลอื 21,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง 12 ต่อ 5 เสยีง  

• โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลัตกิคอนกรตี ต ัง้ไว ้502,000 

บาท แปรญตัตเิหลอื 21,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง 12 ต่อ 5 เสยีง 

- ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เหน็ชอบดว้ย 

- สภาใชม้ตสิภายนืยนั เพือ่ใหน้ายกเทศมนตรลีงนามประกาศใช ้

- ผูว้่าราชการจงัหวดัเสนอรฐัมนตรยีุบสภา 
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แปรญตัติงบประมาณ 

     ขอ้ 59  การแปรญตัตริ่างขอ้บญัญตังิบประมาณ จะกระท าไดเ้ฉพาะ

การขอลดรายจา่ยหรอืการขอลดจ านวนเงนิที่ขออนุญาตจา่ย  

     ขอ้ 60  หา้มไม่ใหแ้ปรญตัติรายจา่ยข้ึนใหม่ หรอืเพิม่เตมิรายจา่ย 

หรอืเปลี่ยนแปลงความประสงคข์องจ านวนเงนิที่ขออนุมตัจิา่ย เวน้แต่จะได้

รบัค ารบัรองจากผูบ้รหิารทอ้งถิ่น หรอืค าแปรญตัตนิั้นผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเป็น

ผูแ้ปรญตัต ิ

     ขอ้ 61  หา้มไม่ใหแ้ปรญตัตใินรายการและจ านวนเงนิซึ่งมีขอ้ผูกพนั  

     (1) ดอกเบี้ยและเงนิสง่ใชต้น้เงนิกู ้ 

     (2) รายจา่ยซึ่งเป็นจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยตามกฎหมาย 
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แปรญตัติงบประมาณ 

      พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 

2537 และ ที่แกไ้ขเพิ่มเติม (มาตรา  87 วรรคแปด)  

      ในการพจิารณาร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีหรอืร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม 

สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะแปรญตัติเพิม่เตมิ

รายการหรอืจ านวนในรายการไม่ได ้แต่อาจแปรญตัตไิด ้

ในทางลดหรอืตดัทอนรายจา่ย ซึ่งมิไดเ้ป็นรายจา่ยที่เป็นเงนิ 

สง่ใชต้น้เงนิกู ้หรอืเงนิที่ก าหนดใหจ้า่ยตามกฎหมาย... 15 



แปรญตัติงบประมาณ 

 คดีหมายเลขแดงที่ อ.715/2554 คดีหมายเลขด าที่ อ.124/2550  
     - สมาชิกแปรญตัตงิบประมาณ ปรบัลดรายจา่ยรอ้ยละสบิ ในแผนงาน 

ดงัน้ี (1) ดา้นบรหิารท ัว่ไป 2 แผนงาน (2) ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

6 แผนงาน (3) ดา้นเศรษฐกจิ 2 แผนงาน (4) ดา้นการด าเนินงานอืน่     

1 แผนงาน  

     - คณะกรรมการฯ มีมตวิ่า ค าแปรญตัตทิี่เสนอไม่ปรากฏว่าจะขอแกไ้ข

เพิม่เตมิตอนใด ขอ้ใด หากจะถอืว่าเป็นการแกไ้ขทกุตอน ทกุขอ้ 10 %   

มีรายการบางรายการเป็นรายจา่ยซ่ึงเป็นจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยตามกฎหมาย 

เช่น เงนิเดือนขา้ราชการ ฯลฯ ซ่ึงตอ้งหา้มไม่ใหแ้ปรญตัต ิ จงึไม่สามารถ

รบัค าแปรญตัตไิวพ้จิารณาได ้ 
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แปรญตัติงบประมาณ 

     - วาระที่ 2 และ 3 สภาเสยีงขา้งมากมีมตเิหน็ดว้ยกบัคณะกรรมการ

แปรญตัต ิและใหค้วามเหน็ชอบใหต้ราเป็นเทศบญัญตั ิผูว้่าฯ อนุมตัิ 

     - ศาลปกครองพพิากษาว่า การที่คณะกรรมการแปรญตัต ิมีมตไิม่

รบัค าแปรญตัตขิองผูฟ้้องคดีท ัง้หมดและไม่ใหโ้อกาสผูฟ้้องคดีซ่ึงไดไ้ป

ประชมุกบัคณะกรรมการตามที่นดัหมาย ไดช้ี้แจงค าขอแปรญตัต ิเป็นการ

กระท าที่ไม่ชอบดว้ยระเบยีบ อนัขดัต่อเจตนารมณ์ของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งประสงคใ์หค้วามคุม้ครองสทิธิของเสยีงขา้งนอ้ย 

ที่จะมีสว่นในการพจิารณาร่างเทศบญัญตัใินฐานะผูแ้ปรญตัตดิว้ย  

     - พพิากษาใหเ้พกิถอนเทศบญัญตังิบประมาณ 17 



พ.ร.บ.วินยัการเงนิการคลงัภาครฐั พ.ศ. 2561  

  มาตรา ๒๐  การตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ้งด าเนินการตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

  (๑) งบประมาณรายจา่ยลงทนุ ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละยี่สบิ    

ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และตอ้งไม่นอ้ยกว่าวงเงนิสว่นที่ขาดดลุของ

งบประมาณประจ าปีนั้น 

ฯลฯ 

  ในกรณีที่การต ัง้งบประมาณรายจา่ยไม่สามารถด าเนินการตาม

หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงได ้ใหแ้สดงเหตผุลความจ าเป็นและมาตรการ

ในการแกไ้ขต่อรฐัสภาพรอ้มกบัการเสนอรา่งพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีดว้ย 



จ าแนกประเภทรายจา่ยตาม

งบประมาณของ อปท. 
(ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 

และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559) 
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     งบกลาง หมายถงึ รายจา่ยที่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีภาระผูกพนัตอ้งจา่ย

และเป็นรายจา่ยที่ต ัง้ไวเ้พือ่จดัสรรให ้

หน่วยงานต่างๆ เบิกจา่ย ไดแ้ก ่รายจา่ย

ดงัต่อไปน้ี 
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งบกลาง  

(1) ค่าช าระหน้ีเงนิตน้    (2) ค่าช าระดอกเบี้ย 

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม   

(4) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 

(5) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานุบาล 

(6) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอืน่ 

(7) เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ    (8) เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 

(9) เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์  (10) ส ารองจา่ย 

(11) รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั   (12) เงนิช่วยพเิศษ 
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บ าเหน็จ/บ านาญ 

(1) เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น (กบท.)  

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพผูร้บับ านาญ  (3) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญ 

(4) เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถ่ายโอน  

(5) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญขา้ราชการถา่ยโอน 

(6) เงนิบ าเหน็จบ านาญพนกังานครู (7) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญพนกังานครู (ชคบ.)  

(8) ค่ารกัษาพยาบาลผูร้บับ านาญ    (9) เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 

(10) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรผูร้บับ านาญ 

(11) เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 

(12) เงนิสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ ลูกจา้งประจ า (กสจ.) 

(13) โครงการเกษียณอายรุาชการกอ่นก าหนด 
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แนวทางการใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ช่วยเหลอืประชาชน

กรณีเกดิสาธารณภยัของ อปท 

(ระเบียบ มท. ว่าดว้ยการช่วยเหลอืประชาชนฯ 2560

ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว. 12 มี.ค. 2545  

และที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวนัที่ 6 มิถนุายน 2559) 
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1. จดัเตรยีมกอ่นเกดิเหต ุ

   1.1 ตัง้เงนิส ารองจา่ยใหเ้พยีงพอ และใหน้ าไปใชจ้า่ย

เพือ่กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกดิข้ึนหรอืบรรเทาความ

เดือดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเท่านั้น 

   1.2 ตัง้งบประมาณป้องกนัสาธารณภยัไวล้ว่งหนา้ เช่น    

ขุดลอก จดัหาภาชนะเกบ็น ้ า น ้ ามนัเช้ือเพลงิ ผา้หม่  

   1.3 จดัท าแผนงาน/โครงการ เสนอคณะกรรมการ

ช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. ตามระเบียบ มท.ว่าดว้ย

การช่วยเหลอืประชาชนฯ 
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2. ช่วยเหลอืขณะเกดิเหต ุ

   2.1 น าเงนิส ารองจา่ยมาใชเ้ป็นอนัดบัแรก หากไม่เพยีงพอ          

ใหโ้อนงบประมาณ ถา้งบประมาณไม่เพยีงพอ ใหจ้า่ยขาดเงนิ

สะสม 

   2.2 จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เพือ่แจกจา่ยใหแ้กร่าษฎรตาม

ระเบียบพสัด ุอตัราค่าใชจ้า่ยตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

   2.3 การจดัหาน ้าสะอาด วสัด ุอปุกรณ์ หรอืครุภณัฑ ์ส าหรบั

ผลติน ้าสะอาด กรณีหน่วยงานอืน่น าน ้าหรอืเครื่องอปุโภค 

บรโิภค ไปแจกจา่ยราษฎร ใหพ้จิารณาสนบัสนุนน ้ามนัตามที่

รอ้งขอ 25 



 

   2.4 สามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอประกาศ   

ภยัพบิตัิ 

   2.5 ใหป้ระสานหน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวขอ้งเพือ่มิใหเ้กดิความซ ้าซอ้น 

เม่ือช่วยเหลอืแลว้ใหร้ายงานผูว่้าฯ หรอืนายอ าเภอทราบ 

3. การช่วยเหลอืหลงัเกดิเหต ุ

   3.1 การเยยีวยาและฟ้ืนฟหูลงัเกดิสาธารณภยั ใหเ้สนอ

คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. ใหค้วามเหน็ชอบกอ่น 

   3.2 กรณียงัมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการช่วยเหลอืต่อ ให ้

ตรวจสอบงบประมาณ หากไม่พอใหพ้จิารณาโอนงบประมาณ

โครงการที่มีความจ าเป็นนอ้ยกว่า 26 



งบบคุลากร (หมวดเงนิเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว) 

ฝ่ายการเมือง  

(1) เงนิเดือนนายก/รองนายก 

(2) เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 

(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 

(4) เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล 

(5) เงนิเดือนเลขานุการ/ที่ปรกึษานายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

(6) เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น/เลขานุการ

สภา อบต. 

(7) เงนิค่าตอบแทนอืน่ 
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การตัง้งบประมาณเงนิเดือน ค่าตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอืน่  

ของฝ่ายการเมือง 

- อบจ./เทศบาล คณะกรรมการที่สภาต ัง้ข้ึน ใหไ้ดร้บัเบี้ยประชมุ คร ัง้ละ 

250 บาท ประธานฯ ไดเ้พิม่ 1/4 ของอตัราเบี้ยประชมุ ถา้วนัหน่ึงมี

ประชมุหลายคร ัง้ ใหเ้บกิไดค้ร ัง้เดียว 

- รบัค่าตอบแทนต าแหน่งประธานสภา รองประธานสภา หรอืเลขานุการ

สภา อบต.แลว้ ไม่มีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งสมาชิกอกี 

- เทศบาล/อบต. รายไดท้ี่น ามาค านวณเงนิเดือน ค่าตอบแทน ประโยชน์

ตอบแทนอืน่ หมายถงึ รายไดต้ามงบการเงนิประจ าปี ของปีงบประมาณ 

ที่แลว้มา ไม่รวมเงนิกู ้เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุประเภท 
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ค่าตอบแทนเลขานุการสภา 

     มาตรา 68 การจา่ยเงนิค่าตอบแทน

ใหแ้กป่ระธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการ

จา่ยเงนิค่าเบี้ยประชมุใหแ้กก่รรมการที่สภา

เทศบาลแต่งตัง้ข้ึน ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา 48 จตวุสีต ิเงนิเดือนและประโยชน์

ตอบแทนอย่างอืน่ของนายกเทศมนตร ีรอง

นายกเทศมนตร ีที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี

และเลขานุการนายกเทศมนตร ีใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

     มาตรา 86 เงนิค่าตอบแทนประธานสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล นายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล เลขานุการสภาองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลและสมาชิกสภาองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

 

เทศบาล อบต. 



งบบคุลากร (หมวดเงนิเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว) 

ฝ่ายประจ า 

(1) เงนิเดือนพนกังาน   (7) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 

(2) เงนิเพิม่ต่างๆ ของพนกังาน (8) เงนิเพิม่ต่างๆ ของพนกังานจา้ง 

(3) เงนิประจ าต าแหน่ง  (9) เงนิเบี้ยกนัดาร 

(4) เงนิวทิยฐานะ   (10) เงนิเดือนพนกังานถ่ายโอน 

(5) ค่าจา้งลูกจา้งประจ า  (11) เงนิเพิม่ต่างๆ ของพนกังานถ่ายโอน 

(6) เงนิเพิม่ต่างๆ ของลูกจา้งประจ า (12) เงนิอืน่ๆ 
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การตัง้งบประมาณเงนิเดือน ประโยชนต์อบแทนอืน่ และเงนิค่าจา้ง 

ของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่นและลูกจา้ง 

(หนงัสอื ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558) 

- พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542  

    มาตรา 35 ในการจา่ยเงนิเดือน ประโยชนต์อบแทนอืน่ และ

เงนิค่าจา้งของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น และลูกจา้ง ที่

น ามาจากเงนิรายไดท้ี่ไม่รวมเงนิอดุหนุนและเงนิกูห้รอืเงนิอืน่ใดนั้น 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนด สูงกว่ารอ้ยละสีส่บิ

ของเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

นั้นไม่ได ้
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การตัง้งบประมาณเงนิเดือน ประโยชนต์อบแทนอืน่ และเงนิค่าจา้ง 

ของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่นและลูกจา้ง 

(หนงัสอื ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558) 

- เงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี หมายถงึ งบประมาณรายจา่ยที่สภา

ทอ้งถิ่นใหค้วามเหน็ชอบและผูก้ ากบัดูแลอนุมตัิ 

- เงนิเดือนและค่าตอบแทนขา้ราชการครู ที่รฐัจดัสรรเป็นรายการเงนิ

อดุหนุนทัว่ไป มิใหน้ ามาค านวณรวมเป็นภาระค่าใชจ้า่ย 

- ใหต้ ัง้งบประมาณตามกรอบอตัราก าลงั 3 ปี 

- คดิเฉพาะขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง ที่ไดร้บั

เงนิเดือน ค่าจา้ง จาก อปท. ในหมวดเงนิเดือน และค่าจา้ง 
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งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด)ุ 

ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น 

  - เงนิตอบแทนผูป้ฏบิตังิานดา้นการรกัษาความเจบ็ป่วยนอกเวลา

ราชการ และในวนัหยุดราชการ (แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย)์ 

 - เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

 - ค่าตอบแทน อปพร. 

 - เงนิตอบแทนเจา้หนา้ที่ในการเลอืกต ัง้ 

 - เงนิรางวลั 

 - เงนิท าขวญัฝ่าอนัตรายเป็นคร ัง้คราว 
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4. ระยะเวลาการใชร้าคากลาง 

   - กรณีที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงาน

กอ่สรา้งที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดค้ านวณไวแ้ลว้ และยงัไม่

ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ประกาศร่าง

ขอบเขตของงาน ภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงานกอ่สรา้งนั้น  

   - ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดราคา

กลางที่ค านวณราคากลางงานกอ่สรา้งนั้นพจิารณาทบทวนราคากลาง ใหม้ี

ความเป็นปจัจบุนั แลว้น าเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบกอ่นการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

ประกาศร่างขอบเขตของงาน 



งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ) 

ค่าตอบแทน 

(2) ค่าเบี้ยประชมุ 

(3) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 

(4) ค่าเช่าบา้น 

(5) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร 

(6) เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล 

(7) เงนิช่วยเหลอืบตุร 
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     ค่าใชส้อย หมายถงึ  

     - รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร (ยกเวน้บรกิาร

สาธารณูปโภค สือ่สารและโทรคมนาคม)  

     - รายจา่ยที่เกี่ยวกบัการรบัรองและพธิีการ  

     - รายจา่ยที่เกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ        

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยอืน่ๆ  

     - ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 
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(1) รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร 

- ค่าถา่ยเอกสาร    - ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนงัสอื 

- ค่าซกัฟอก    - ค่าก าจดัสิง่ปฏกิูล 

- ค่าระวางบรรทกุ   - ค่าเช่าทรพัยส์นิ (ยกเวน้ ค่าเช่าบา้น) 

- ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง

วทิย ุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรอืสิง่พมิพต์่างๆ 

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ   - ค่าเบี้ยประกนั 

- ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา  - ค่าจา้งเหมาบรกิาร 

- ค่าตดิต ัง้โทรศพัท ์

  ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในการตดิต ัง้โทรศพัท ์ยกเวน้ ค่าตูส้าขา ค่าเครื่อง โทรศพัทพ์ว่ง

ภายใน และเครื่อง โทรศพัทภ์ายใน  

- ค่าตดิต ัง้เครื่องรบัสญัญาณต่าง ๆ 
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- ค่าตดิต ัง้ไฟฟ้า  

  (1) ค่าปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพือ่ใหร้าชการไดใ้ชบ้รกิารไฟฟ้า 

รวมถงึค่าตดิต ัง้หมอ้แปลง เครื่องวดัและอปุกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นกรรมสทิธิ์ของการ

ไฟฟ้า 

  (2) ค่าจา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เตมิ ค่าธรรมเนียม รวมถงึ

การปรบัปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มก าลงัไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรกัษา 

หรอืซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 

- ค่าตดิต ัง้ประปา 

   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

ไดใ้ชบ้รกิารน ้าประปา รวมถงึค่าตดิต ัง้มาตรวดัน ้าและอปุกรณ์ประปา ซ่ึงเป็น

กรรมสทิธิ์ของการประปา 

  (2) ค่าจา้งเหมาเดนิท่อประปาและตดิต ัง้อปุกรณ์ประปาเพิม่เตมิ รวมถงึ       

การปรบัปรุงระบบประปา การบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมระบบประปาและอปุกรณ์ 
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การประกนัภยัรถราชการ  

 ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว. 14 ส.ค. 52    

1. เป็นรถราชการ ที่ไดม้าจากการซ้ือ หรอืรบับรจิาค และข้ึน

ทะเบยีนครุภณัฑ ์จดัท าประกนัภยัได ้ดงัน้ี 

    1.1 ภาคบงัคบั อปท. สามารถท าประกนัภยัภาคบงัคบัได ้

    1.2 ภาคสมคัรใจ ใหน้ายกอนุมตัิ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละ

เงือ่นไข ดงัน้ี 

         ก. หลกัเกณฑ ์ เป็นรถสว่นกลาง / มีความเสีย่งต่อ

การเกดิอบุตัิเหต ุ/ มีงบประมาณเพยีงพอ 
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การประกนัภยัรถราชการ  

 ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว. 14 ส.ค. 52    
  ข. เงือ่นไข   

            กลุม่ 1 สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อ าเภอของ  

จ.สงขลา 

     กลุม่ 2 รถสว่นกลางที่มีความเสยีงมากกว่าปกติ  

                    - รถใชง้านฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล รถดบัเพลงิ 

              - รถบรรทกุน ้ามนั กา๊ซ 

          - รถโดยสาร 20 ที่นัง่ข้ึนไป 

      กลุม่ 3 นอกจากกลุม่ 2  40 



 

การประกนัภยัรถราชการ  

 ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว. 14 ส.ค. 52    
2. ประเภทความคุม้ครอง 

     2.1 กลุม่ 1 – 2 ใหน้ายกฯ พจิารณา 

     2.2 กลุม่ 3 ใหท้ าประเภทที่ 3 ในวงเงนิคุม้ครอง 

3 แสนบาท ต่อคน 

3. ตัง้ไวใ้นหมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ

ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร  
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     ค่าจา้งเหมาบรกิารเพือ่ใหผู้ร้บัจา้งท าการอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึง

มิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รอื สิง่กอ่สรา้ง

อย่างใด และอยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง เช่น  

        - ค่าจา้งเหมาสูบน ้า  

        - ค่าจา้งแบกหามสมัภาระ  

        - ค่าออกของ  

        - ค่าบรกิารก าจดัปลวก  

        - ค่าจา้งผูแ้สดงแบบ  

        - ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ 
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               หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน  

                   (นิติบคุคล หรอืบคุคลธรรมดา) 

         [ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธนัวาคม 2559] 

    (1) ไม่มีต าแหน่งขา้ราชการ ลูกจา้ง หรอืพนกังานจา้ง ซ่ึงเป็นงาน

หรอืโครงการใหม่ หรอืมีต าแหน่งแต่ไม่สามารถปฏบิตัิงานใหแ้ลว้เสรจ็

ตามก าหนดเวลาเน่ืองจากปรมิาณงานมาก หรอืมีต าแหน่ง ต่อมา

ต าแหน่งว่างลงหรอืถกูยบุเลกิ 

    (2) ลกัษณะงานจา้งควรเป็นงานที่ซ้ือบรกิารจากผูร้บัจา้งเป็นรายช้ิน 

เช่น รกัษาความปลอดภยั รกัษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนาม

หญา้ สวนหย่อม งานบนัทึกขอ้มูล งานส ารวจออกแบบ  เป็นตน้ 
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    (3) หา้มจา้งงานที่เกี่ยวขอ้งกบัความลบั หรอืหากมีการ

เผยแพร่ขอ้มูลจะเกดิความเสยีหายต่อราชการ หรอืงานที่มี

ลกัษณะของการบงัคบัใชก้ฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน 

    (4) ด าเนินการตามกฎหมายหรอืระเบียบว่าดว้ยการพสัดุ 

ลกัษณะงานมุ่งถงึความส าเรจ็ของงานภายในก าหนด

ระยะเวลาตามสญัญา อปท.ผูว้่าจา้ง ไม่มีอ านาจบงัคบับญัชา

หรอืส ัง่การ มีเพยีงอ านาจส ัง่ใหป้รบัปรุง แกไ้ข เมื่องาน

ผิดพลาด หากเอกชนไม่มาปฏบิตัิงาน อาจหาผูอ้ืน่มาท าแทน

ได ้และ อปท. อาจก าหนดค่าปรบักรณีเกดิความเสยีหายได ้
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    (5) ท าสญัญาไดไ้ม่เกนิรอบปีงบประมาณ เริ่มปีงบประมาณใหม่  

ใหด้ าเนินการจดัหาใหม่ 

    (6) เม่ือครบก าหนดตามสญัญา ไม่ว่าจะท าสญัญากบัผูร้บัจา้ง    

รายเดิม หรอืรายใหม่ จะตอ้งเริ่มกระบวนการจดัหาใหม่ 

    (7) กรณีไม่สามารถลงนามในสญัญาไดท้นัในช่วงเริ่มตน้ปี

เน่ืองจากงบประมาณรายจา่ยยงัไม่ประกาศใช ้สามารถท าสญัญา  

ใหมี้ผลยอ้นหลงั ต ัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม หรอืวนัที่จา้งจรงิได ้

    (8) อตัราค่าจา้ง ไม่จ าเป็นตอ้งจา้งตามวฒุกิารศึกษา ใหค้ านึงถงึ

ค่าแรงขัน้ต า่ หรอืราคามาตรฐานของทางราชการ หากไม่มีใหใ้ช้

อตัราตลาด และจะจา่ยไดเ้ม่ือมีการตรวจรบังานจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ 
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    (9) เน่ืองจากเป็นงานจา้งเหมาบรกิาร อปท.จงึไม่ตอ้งสง่

เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม แต่ผูร้บัจา้งอาจสมคัรเขา้

กองทนุประกนัสงัคมเองได ้

- การเบิกจา่ยเงนิ ใหเ้บิกในหมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และ

วสัด ุประเภท รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร 
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         การจา้งเหมาเอกชนเกบ็ค่าน ้าประปา 

 

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะมอบใหส้ว่นราชการ 

รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่ จดัเกบ็ภาษี

อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรอืรายได้

อืน่ใด เพือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นนั้นกไ็ด ้ท ัง้น้ี โดยให ้

คิดค่าใชจ้า่ยไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธิีการและอตัราที่ก าหนด   

ในกฎกระทรวง 

[พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นพ.ศ.2542 (มาตรา 29 วรรค 3)] 47 



จา้งเหมาบรกิารตอ้งจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม หรอืไม่ 

- การจา้งแรงงาน  มีวตัถปุระสงคใ์หลู้กจา้งท างานใหแ้ก่นายจา้งเป็นส าคญั

และนายจา้งตกลงใหส้นิจา้งตลอดเวลาที่ลูกจา้งท างานใหโ้ดยไม่ค านึงถงึ

ผลส าเรจ็ของงานที่ท า ผลส าเรจ็ของงานจงึไม่เป็นสาระส าคญัในการจา่ยค่าจา้ง 

และในระหว่างการท างานนายจา้งมีอ านาจส ัง่การหรอืบงัคบับญัชาลูกจา้งได ้ 

- การจา้งท าของ มีวตัถปุระสงคใ์หผู้ร้บัจา้งท าการงานสิง่หน่ึงสิง่ใดใหแ้ก่ผูว้่า

จา้งจนเป็นผลส าเรจ็และผูว่้าจา้งตกลงจะใหส้นิจา้งเพือ่ผลส าเรจ็ในการที่ท านั้น 

ผลส าเรจ็ของการงานที่รบัจา้งจงึเป็นสาระส าคญัในการรบัสนิจา้งและใน

ระหว่างท าการงานที่รบัจา้ง  ผูว้่าจา้งไม่มีอ านาจส ัง่การหรอืบงัคบับญัชา     

ผูร้บัจา้งได ้ 
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จา้งเหมาบรกิารขบัรถยนต ์

- ขอ้ก าหนดในสญัญา การจา่ยค่าจา้งมิใช่เพือ่ผลส าเรจ็ของการงาน   

ที่ท า คอื การขบัรถยนตเ์ท่านั้น แต่เป็นการจา่ยค่าจา้งตลอดเวลา  

- การปฏบิตัิงานขบัรถยนต ์ไม่ไดม้ีการตรวจรบังานจากคณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัด ุ 

- การปฏบิตัิงานอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูแ้ทนผูว้่าจา้ง 

- สญัญาจงึเป็นสญัญาจา้งแรงงาน มิใช่สญัญาจา้งท าของ  

- การที่ผูว่้าจา้งท าสญัญาโดยมิไดข้ึ้นทะเบยีนลูกจา้ง ไม่ไดจ้า่ยเงนิ

สมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม จงึเป็นการละเลยต่อหนา้ที่ 

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ อ.349/2556 
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(2) รายจา่ยเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิีการ 

- ค่ารบัรอง (รายจา่ยในการรบัรองหรอืเลี้ยงรบัรอง     

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น) 

- พธิีเปิดอาคารต่างๆ 

- ค่าใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา/รฐัพธิี  

                        ฯลฯ 

50 



ค่ารบัรอง    
(ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2548)   

การตัง้งบประมาณ 

 ค่ารบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคลไม่เกนิรอ้ยละ 1 

ของรายไดจ้รงิในปีที่ลว่งมาไม่รวมเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู ้

เงนิสะสม เงนิที่มีผูอ้ทุศิให ้ 

 ค่าเลี้ยงรบัรองในการประชมุสภาทอ้งถิน่หรอืคณะกรรมการ 

หรอืคณะอนุกรรมการที่ไดร้บัแต่งต ัง้ตามกฎหมาย หรอืตาม

ระเบยีบ หรอืหนงัสอืส ัง่การของกระทรวงมหาดไทย เท่าที่จา่ย

จรงิอยู่ในดุลยพนิิจผูบ้รหิาร  
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ค่ารบัรอง    

(ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2548)   

รายการที่เบิกจา่ยได ้

 ค่ารบัรอง ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ของขวญั พมิพเ์อกสาร 

ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวเน่ืองรวมค่าบรกิาร ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่จ าเป็นในการ

รบัรองบคุคล คณะบคุคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรอืเยี่ยมชม 

หรอืทศันศึกษาดูงาน และเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งที่ร่วมตอ้นรบั 

 ค่าเลี้ยงรบัรอง เลี้ยงรบัรองในการประชมุ รวมถงึผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุอืน่ๆ และเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งซ่ึงเขา้ร่วมประชมุ 
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ค่ารบัรอง    

(ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2548)   

หลกัฐานการจา่ยเงนิ 

 ค่ารบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล ใช้

หลกัฐานตามรายการค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เจา้หนา้ที่

ผูเ้กี่ยวขอ้งรบัรองการจา่ย 

 ค่าเลี้ยงรบัรอง ใชล้ายมือช่ือผูเ้ขา้รว่มประชมุ และรายงาน

การประชุม เจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งรบัรองการจา่ย  
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การเบกิจา่ยค่าดอกไมเ้พือ่มอบใหบ้คุคลต่างๆ ค่าพวงมาลา  

และพานประดบัพุม่ดอกไม ้

(หนงัสอื ที่ มท 0407 /ว 1284 ลว. 10 พ.ย. 2530) 

1. ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ส าหรบัมอบใหผู้ม้ีเกยีรติ  

ชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเขา้มาหรอืออกจากประเทศไทย 

ตลอดจนผูไ้ดร้บัแต่งต ัง้เป็นผูแ้ทนรฐับาลเดินทางไปต่างประเทศ คนละ

ไม่เกนิ 300 บาท 

2. ค่าพวงมาลา หรอืพานประดบัพุม่ดอกไม ้ส าหรบัวาง ณ อนุสาวรยี ์  

ผูป้ระกอบคุณงามความดีแกป่ระเทศชาต ิคร ัง้ละไม่เกนิ 1,000 บาท 

3. ค่าพวงมาลาส าหรบัวางศพผูม้ีเกยีรติ พวงละไม่เกนิ 400 บาท 
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(3) รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ  

- ค่าใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ 

- ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน จดันิทรรศการ ประกวด การแข่งขนั 

- ค่าใชจ้า่ยในการแข่งขนักฬีานกัเรยีนเยาวชนและประชาชน 

- ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา 

- ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เช่น   

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าบรกิารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน       

ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน    

- ค่าของรางวลั หรอืเงนิรางวลั 

- ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา 

- ค่าชดใชค้่าเสยีหาย หรอืค่าสนิไหมทดแทน 
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(4) ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา เพือ่ให ้

สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ   

- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

- กรณีเป็นการจา้งเหมาท ัง้ค่าสิง่ของและค่าแรงงาน ใหจ้า่ยจากค่าใชส้อย  

- กรณีที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเป็นผูด้ าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา

ทรพัยส์นิเองใหป้ฏบิตั ิดงัน้ี  

  1. ค่าจา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกใหจ้า่ยจากค่าใชส้อย 

  2. ค่าสิง่ของที่ซ้ือมาใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิใหจ้า่ยจาก  

ค่าวสัด ุ

  3. ค่าจา้งแรงงานบคุคลที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจา้งเป็นการชัว่คราว

ที่มิใช่จา้งเหมาแรงงาน ใหเ้บกิจา่ยในค่าจา้งชัว่คราว 
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- มีของเดิม - มีของเดิม

- ช ารุด - ไม่จ าเป็นตอ้งช ารุด

- ซ่อมเฉพาะทีช่ ารุด - ท าใหดี้กว่าเดิม

- คา่ใชส้อย - ทีดิ่นสิง่กอ่สรา้ง

ซ่อมแซม ปรบัปรุง

57 



หมวดเงนิอดุหนุน (งบเงนิอดุหนุน)  

หมายถงึ เงนิที่จา่ยใหห้น่วยงานอืน่น าไปด าเนินการตาม

อ านาจหนา้ที่ของ อปท. ตามกฎหมาย โดย อปท. มิได ้

ด าเนินการเอง 

 (1) เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

 (2) เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 

 (3) เงนิอดุหนุนรฐัวสิาหกจิ 

 (4) เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน 

 (5) เงนิอดุหนุนองคก์รการกศุล 
58 



หมวดค่าสาธารณูปโภค 

(1) ค่าไฟฟ้า 

(2) ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 

(3) ค่าบรกิารโทรศพัท ์

(4) ค่าบรกิารไปรษณีย ์

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 
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หมวดรายจา่ยอืน่ (งบรายจา่ยอืน่)  

หมายถงึ รายจา่ยที่ไม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจา่ยใดงบ

รายจา่ยหน่ึง หรอืรายจา่ยที่ก าหนดใหใ้ชจ้า่ยในงบรายจา่ยน้ี 

 - ค่าจา้งที่ปรกึษา วจิยัประเมินผลหรอืพฒันาระบบ 

ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่การจดัหาหรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์ที่ดิน และหรอื

สิง่ก่อสรา้ง 

                               ฯลฯ  
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ค่าวสัดุ  

หมายถงึ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสิง่ของที่มีลกัษณะโดยสภาพ ไม่คงทน

ถาวร หรอืตามปกตอิายกุารใชง้านไม่ยนืนาน สิ้นเปลอืง หมดไป หรอื

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ย ดงัต่อไปน้ี 

   1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงวสัดุ 

   2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่มีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุ  

ไม่เกนิ 2 หม่ืนบาท 

   3. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของที่ใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ      

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

   4. รายจา่ยที่ตอ้งช าระพรอ้มกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี           

ค่าประกนัภยั ค่าตดิต ัง้ เป็นตน้  
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   สิง่ของที่จดัเป็นวสัดุ ใหแ้บ่งการพจิารณาเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

   1. ประเภทวสัดุคงทน ไดแ้ก่ สิง่ของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่

ตามปกตมีิอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน หรอืเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกดิความ

ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมหรอืซ่อมแซมแลว้   

ไม่คุม้ค่า 

   2. ประเภทวสัดุสิ้นเปลอืง ไดแ้ก ่สิง่ของที่โดยสภาพมีลกัษณะเม่ือใชแ้ลว้

ย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 

หรอืไม่คงสภาพเดิม 

   3. ประเภทวสัดุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก่ สิง่ของที่ใชเ้ป็น

อปุกรณ์ประกอบหรอือะไหล่ส าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิให ้

กลบัคนืสภาพดงัเดิมที่มีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรอืค่าซ่อมกลาง 
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ค่าครุภณัฑ ์ 

หมายถงึ รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิง่ของที่มลีกัษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรอื

ตามปกตอิายกุารใชง้านยนืนาน ไม่สิ้นเปลอืง หมดไป หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้ เมื่อช ารุดเสยีหายแลว้สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิรวมถงึ

รายจา่ย ดงัต่อไปน้ี 

   1. รายจา่ยเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์

   2. รายจา่ยเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุ เกนิกว่า    

2 หมื่นบาท 

   3. รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น เครื่องบนิ 

เครื่องจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารุงปกตหิรอืค่าซ่อมกลาง 

   4. รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรกึษาในการจดัหาหรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์

   5. รายจา่ยที่ตอ้งช าระพรอ้มกบัค่าครุภณัฑ ์เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกนัภยั    

ค่าตดิต ัง้ เป็นตน้ 
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ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง  

หมายถงึ รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงที่ดนิและหรอืสิง่กอ่สรา้ง รวมถงึสิง่ต่างๆ ที่ตดิตรงึ

กบัที่ดินและหรอืสิง่กอ่สรา้ง ดงัต่อไปน้ี 

   1. รายจา่ยเพื่อจดัหาที่ดนิ สิง่กอ่สรา้ง 

   2. รายจา่ยเพื่อปรบัปรุงที่ดิน รวมถงึรายจา่ยเพือ่ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุง

สิง่กอ่สรา้ง ซ่ึงท าใหท้ี่ดนิ สิง่กอ่สรา้ง มีมูลค่าเพิม่ข้ึน 

   3. รายจา่ยเพื่อตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าหรอืระบบประปา รวมถงึอปุกรณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็น

การตดิต ัง้คร ัง้แรกในอาคาร ท ัง้ที่เป็นการด าเนินการพรอ้มกนัหรอืภายหลงัการ

กอ่สรา้งอาคาร รวมถงึการตดิต ัง้คร ัง้แรกในสถานที่ราชการ 

   4. รายจา่ยเพื่อจา้งออกแบบ จา้งควบคมุงานที่จา่ยใหแ้กเ่อกชนหรอืนิตบิคุคล 

   5. รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรกึษาในการจดัหาหรอืปรบัปรุงที่ดนิและหรอืสิง่กอ่สรา้ง 

   6. รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัที่ดนิและหรอืสิง่กอ่สรา้ง เช่น ค่าเวนคนืที่ดนิ ค่าชดเชย

กรรมสทิธิ์ที่ดนิ ค่าชดเชยผลอาสนิ (ตน้ไม/้ไมผ้ล/พชืลม้ลกุ) เป็นตน้ 64 



การเขียนค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

(หนงัสอื มท. ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561) 

1. ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ ๆ  

   - ระบช่ืุอโครงการ จ านวนเงนิ..............บาท 

   - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ...........โดยมคี่าใชจ้า่ย

ประกอบดว้ย...(ระบรุายการค่าใชจ้า่ยโดยสรุป....) 

   - เป็นไปตาม..........(ระบกุฎหมาย ระเบยีบ หรอืหนงัสอืส ัง่การที่เป็นฐานใน

การตัง้งบประมาณ)...... 

   - เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ. .... – 

พ.ศ. ....) หนา้ที่.....ล าดบัที่..... 
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การเขียนค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

(หนงัสอื มท. ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561) 

2. ค่าครุภณัฑ ์ 

   - ระบปุระเภทครุภณัฑ ์ ระบชุนิดครุภณัฑ ์จ านวนเงนิ..............บาท 

   - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ.....(ระบชุนิดครุภณัฑ)์..... จ านวน.....(รุบปุรมิาณ).....

โดยมีคณุลกัษณะ ดงัน้ี....(ระบคุณุลกัษณะครุภณัฑ)์..... 

   - เป็นไปตาม..........(ระบกุฎหมาย ระเบยีบ หรอืหนงัสอืส ัง่การที่เป็นฐานใน

การตัง้งบประมาณ)...... 

   - เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ. .... – 

พ.ศ. ....) หนา้ที่.....ล าดบัที่..... 
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การเขียนค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

(หนงัสอื มท. ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561) 

3. ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง  

   - ระบปุระเภท  โครงการ...(ระบช่ืุอโครงการ)..... จ านวนเงนิ..............บาท 

   - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สรา้ง.....(ระบสุถานที่ ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพ).....  

   - เป็นไปตาม..........(ระบกุฎหมาย ระเบยีบ หรอืหนงัสอืส ัง่การที่เป็นฐานใน

การตัง้งบประมาณ)...... 

   - เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ. .... – 

พ.ศ. ....) หนา้ที่.....ล าดบัที่..... 

67 



หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

(หนงัสอื มท. ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 2561) 

1. ค่าใชส้อย 

   1.1 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน 

       (1) การเช่าอาคารเพือ่ใชป้ฏบิตังิาน เกบ็เอกสารหรอืพสัดอุืน่ ๆ ใหเ้บกิเท่าที่    

จา่ยจรงิ ไม่เกนิ ตรม. ละ 500 บาท/เดอืน ถา้เกนิ เบกิไดไ้ม่เกนิ 50,000 บาท 

       (2) การเช่าที่ดินเพือ่ใชใ้นราชการ ใหเ้บกิเท่าที่จา่ยจรงิ ไม่เกนิ 50,000 บาท/เดือน 

   1.2 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 

        ไม่เกนิ 11 บาท/ตรม./เดอืน หรอื ไม่เกนิ 11,800 บาท/คน/เดอืน  

หมายเหต ุบรกิารวนัละ 8 ชม. 6 วนั/สปัดาห ์รวมอปุกรณ์ เครื่องมือ 
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   1.3 ค่าจา้งเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยั 

 - อตัราไม่เกนิ 6.15 บาท/ตารางเมตร/เดอืน 

 - อตัราไม่เกนิ 19,600 บาท/คน/เดือน 

   1.4 ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร         

        (1) ขัน้ต า่ 5,000 แผ่น/เดอืน 2,400 บาท/เดอืน 

        (2) ขัน้ต า่ 10,000 แผ่น/เดือน 3,800 บาท/เดอืน 

        (3) ขัน้ต า่ 15,000 แผ่น/เดือน 4,800 บาท/เดอืน 

        (4) ขัน้ต า่ 20,000 แผ่น/เดือน 5,400 บาท/เดอืน 

หมายเหต ุ - หากใชต้ า่กว่า 5,000 แผ่น/เดอืน ใหใ้ชเ้ครื่องถา่ยฯรว่มกนั 

             - เช่ามากกว่า 1 เครื่อง ค านึงถงึสว่นลด 

             - รวมทกุอย่างแลว้ ยกเวน้กระดาษ  
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   1.5 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนต ์    

       (1) การซ่อมปกต ิ

           (1.1) ยานพาหนะใหม่ที่มีอายกุารใชง้านระหว่าง 4-6 ปี หรอืระยะทาง 

60,000-120,000 กม. 

           (1.2) ยานพาหนะเดิมที่มีการซ่อมกลางเรยีบรอ้ยแลว้ และมีอายกุารใชง้าน

หลงัจากการซ่อมกลาง ไม่เกนิ 6 ปี หรอืใชง้านไม่เกนิ 120,000 กม. 

       (2) การซ่อมกลาง 

           (2.1) ยานพาหนะใหม่ที่มีอายกุารใชง้านครบ 6 ปี หรอืระยะทางครบ 

120,000 กม. 

           (2.2) ยานพาหนะเดมิที่หลงัจากการซ่อมกลางแลว้ และมีอายกุารใชง้าน

หลงัจากการซ่อมกลาง ครบ 6 ปี หรอืระยะทาง 120,000 กม.     
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ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ย วธิีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2541  



ค านิยาม 

"งบประมาณรายจา่ย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาทอ้งถิ่น

ใหค้วามเหน็ชอบ และผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืนายอ าเภออนุมตั ิ

ทัง้น้ี รวมทัง้งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิและการโอนการแกไ้ข

เปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณดว้ย 

"เงนินอกงบประมาณ” หมายความว่า เงนิท ัง้ปวงที่อยู่ในความ

รบัผิดชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น นอกจากเงนิที่

ปรากฏตามงบประมาณรายจา่ย 



การใชจ้า่ยเงนิที่ไม่ตอ้งตราเป็นเทศบญัญตัิ/ขอ้บญัญตัิ 

(ขอ้ 36 วรรค 2 ) 

- การใชจ้า่ยเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู ้ เงนิจา่ยขาดจาก

เงนิสะสม หรอืเงนิอดุหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรอื

หน่วยงานอืน่ใด ที่มีลกัษณะใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

ด าเนินการตามที่ระบไุวเ้ป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงือ่นไข  

- ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นพจิารณาด าเนินการตามที่

ระบไุวโ้ดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจา่ยตามระเบยีบน้ี 



ขอยกเวน้การปฏบิตัติามระเบยีบ (ขอ้ 4 ) 

- ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการ ตามระเบยีบน้ี  และมี

อ านาจตคีวามวินิจฉยัปญัหา  ยกเวน้การปฏบิตักิารตามระเบยีบ

ที่ก าหนดหลกัเกณฑ ์ และวธิปีฏบิตัเิพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบน้ี 

- ปลดักระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหน่ึง

ตามวรรคแรกใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัได ้

(ค าส ัง่ มท ที่ 393/2541 ลว. 19 ส.ค. 2541 ปมท. มอบอ านาจให ้ผวจ. ปฏบิตัิราชการแทน) 



งบประมาณรายจา่ยประจ าปีออกใชไ้ม่ทนั (ขอ้ 7) 

- ในกรณีที่งบประมาณรายจา่ยประจ าปีออกใชไ้ม่ทนั ใหใ้ช้

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณที่ลว่งแลว้ไปพลางกอ่น 

- การเบกิจา่ยเงนิโดยอาศยังบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่ลว่ง

มาแลว้นั้น ใหน้ าเงนิงบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิและที่ไดม้ีการ

โอนเพิม่หรอืโอนลดรวมเขา้ไปดว้ย  โดยใหถ้อืเป็นยอดเงนิสูงสดุ

จะพงึถอืจา่ยได ้  

- ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะรายจา่ยในหมวดเงนิเดือนและค่าจา้งประจ า 

หมวดค่าจา้งชัว่คราว หมวดค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ  และหมวด

ค่าสาธารณูปโภค 



อ านาจหนา้ที่เจา้หนา้ที่งบประมาณ (ขอ้ 8) 

- ใหเ้จา้หนา้ที่งบประมาณมีอ านาจหนา้ที่จดัท างบประมาณกบั

ปฏบิตักิารอืน่ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบน้ีและใหมี้อ านาจหนา้ที่

เกี่ยวกบังานงบประมาณ  ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

     (1)  เรยีกใหห้น่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรบัและ

รายจา่ย 

     (2)  วิเคราะหง์บประมาณและการจา่ยเงนิของหน่วยงานต่างๆ 

     (3)  ส ัง่การ ควบคมุ ก ากบั ดูแล เจา้หนา้ที่จดัท าเอกสาร

งบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 



งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ (ขอ้ 10-12) 

- งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ อปท. อาจจ าแนกเป็น

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไปและงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 

(ขอ้ 10)  

- อปท. อาจจดัท างบประมาณรายจา่ยเฉพาะการไดโ้ดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 11)  

- งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป และงบประมาณรายจา่ยเฉพาะ

การ อาจตัง้จา่ยเงนิช่วยเหลอืระหว่างกนัได ้(ขอ้ 12)  



จ าแนกลกัษณะและระบปุระเภทของเงนิ (ขอ้ 15 ) 

- งบประมาณรายจา่ยซ่ึงต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป  

หรอืเงนิประเภทอืน่ที่ตอ้งน ามาตัง้งบประมาณรายจา่ย-  

- ใหจ้ าแนกลกัษณะรายจา่ยและใหร้ะบปุระเภทของเงนิ

นั้นในค าช้ีแจงประมาณการรายรบัและงบประมาณ

รายจา่ยดว้ย 



การตัง้งบประมาณรายจา่ย (ขอ้ 16 ) 

- การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหก้ระท าตามที่มี

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ หรอืหนงัสอืส ัง่

การกระทรวงมหาดไทยก าหนด 



งบประมาณรายจา่ยเพิม่เติม (ขอ้ 21 ) 

- การตรางบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิจะกระท าไดต่้อเม่ือ   

  (1) งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ที่ไดร้บัอนุมตัิแลว้ไม่พอแกก่าร  

ใชจ้า่ย หรอื   

  (2) มีความจ าเป็นตอ้งตัง้รายจา่ยข้ึนใหม่   

- แสดงใหป้รากฏในงบประมาณรายจา่ยดงักลา่วดว้ยว่าจะจา่ยจาก 

  (1) เงนิรายไดท้ี่มิไดต้ ัง้รบัไวใ้นประมาณการรายรบั หรอื 

  (2) เงนิรายไดท้ี่เกนิยอดรวมทัง้สิ้นของประมาณการรายรบัประจ าปี 



การจดัท างบประมาณรายจา่ย (ขอ้ 22 ) 

- ใหใ้ชแ้ผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเป็น

แนวทางในการจดัท างบประมาณ  

- ใหห้วัหนา้หน่วยงานจดัท าประมาณการรายรบั และ

ประมาณการรายจา่ย  

- ใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัรวบรวมรายงานการเงนิและ

สถติต่ิางๆ ของทกุหน่วยงานเพื่อใชป้ระกอบการค านวณ

ขอตัง้งบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ที่งบประมาณ 



การเสนองบประมาณ (ขอ้ 23 ) 

- ใหเ้จา้หนา้ที่งบประมาณท าการพจิารณาตรวจสอบ วเิคราะห ์และ

แกไ้ขงบประมาณในชัน้ตน้แลว้เสนอต่อผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

- เม่ือผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดพ้จิารณาอนุมตัใิหต้ ัง้เงนิงบประมาณยอดใด

เป็นงบประมาณประจ าปีแลว้ 

- ใหเ้จา้หนา้ที่งบประมาณรวบรวมและจดัท าเป็นร่างงบประมาณ

รายจา่ยเสนอต่อคณะผูบ้รหิารทอ้งถิ่นอกีคร ัง้หน่ึง 

- ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น น าเสนอต่อสภาทอ้งถิ่น ภายในวนัที่ 15 สงิหาคม 



การขยายเวลาเสนองบประมาณ (ขอ้ 24)  

- ในกรณีที่คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ่นพจิารณาแลว้เหน็วา่ไม่สามารถที่จะน ารา่ง

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีเสนอต่อสภาทอ้งถิ่นไดท้นัภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว ้ 

- ใหเ้สนอขออนุมตัิต่อสภาทอ้งถิ่น แลว้รายงานใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัทราบ 

ส าหรบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหร้ายงานนายอ าเภอ 

- ส าหรบัเทศบาล หากนายกเทศมนตรีพจิารณาแลว้เหน็ว่าจะไม่สามารถน า

ร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปีถดัไปเสนอต่อสภาเทศบาลไดท้นัภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้หช้ี้แจงเหตผุลความจ าเป็นต่อประธานสภาเทศบาล

กอ่นวนัที่ 15 สงิหาคม 



การโอนงบประมาณ 

หลกั การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยต่างๆ ใหเ้ป็น

อ านาจอนุมตัิของคณะผูบ้รหิารทอ้งถิ่น (ขอ้ 26)  

ขอ้ยกเวน้ การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่า

ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง ที่ท าใหล้กัษณะ ปรมิาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่   

ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 27)  



การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

หลกั การแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรบั

หรอืงบประมาณรายจา่ย ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองคณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น (ขอ้ 28) 

ขอ้ยกเวน้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจา่ยในหมวดค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้งที่ท าให ้

ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสรา้ง ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 29) 



การโอน แกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง(ขอ้ 31 ) 

- การโอน การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายการที่ไดเ้บิกตดัปี หรอืขยายเวลา  

ใหเ้บิกตดัปีไว ้ 

- จะกระท าไดต้่อเม่ือไดร้บัอนุมตัจิากผูมี้อ านาจให ้

เบิกตดัปีได ้หรอืขยายเวลาเบิกตดัปี 



รายงานการโอน แกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง(ขอ้ 32 ) 

- การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย หรอืการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

ค าช้ีแจงประมาณการรายรบัและงบประมาณรายจา่ย  

- เม่ือไดร้บัอนุมตัจิากผูมี้อ านาจแลว้  

- ใหป้ระกาศโดยเปิดเผย เพือ่ใหป้ระชาชนทราบ  

- แลว้แจง้การประกาศใหผู้ว่้าราชการจงัหวดัเพือ่ทราบภายใน

สบิหา้วนั ส าหรบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหแ้จง้แก่นายอ าเภอ 



การควบคุมงบประมาณ (ขอ้ 33 ) 

- ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นและเจา้หนา้ที่งบประมาณ 

รบัผิดชอบร่วมกนัในการควบคุมงบประมาณรายจา่ยและเงนิ

นอกงบประมาณ เพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่หรอืหนังสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทย   

- โดยมีหวัหนา้หน่วยงานคลงัเป็นผูช่้วยเหลอื ... 



การจา่ยเงนิ หรอืกอ่หน้ีผูกพนั (ขอ้ 34 ) 

- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะจา่ยเงนิหรอืกอ่หน้ีผูกพนัได้

ตามขอ้ความที่ก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

หรอืงบประมาณรายจา่ยเพิม่เติม  

- ทัง้น้ี  ตอ้งมีกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่หรอืหนงัสอื

ส ัง่การกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจ้า่ย และมีเงนิรายได้

เพยีงพอที่จะเบกิจา่ยได ้



การกอ่หน้ีผูกพนัขา้มปีงบประมาณ (ขอ้ 38) 

     - การกอ่หน้ีผูกพนังบประมาณรายจา่ยเกนิกว่าหน่ึงปีงบประมาณ    

ใหก้ระท าไดโ้ดยความเหน็ชอบของสภาทอ้งถิ่น  

     - ไม่อาจแยกงบประมาณตัง้จา่ยและด าเนินการในแต่ละปีได ้ 

     - เป็นโครงการประเภทที่ดินและสิง่ก่อสรา้งที่ไม่อาจแยกการจดัซ้ือ

จดัจา้งไดเ้ป็นสว่น ๆ  

     - มีรายไดไ้ม่เพยีงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว   

     - ใหก้อ่หน้ีผูกพนัไดไ้ม่เกนิปีงบประมาณถดัไป 

     - งบประมาณที่จะกอ่หน้ีผูกพนั จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของ

งบประมาณรายจา่ยเพือ่การลงทนุของงบประมาณปีที่ผ่านมา 



การจดัสง่ส าเนางบประมาณ (ขอ้ 39 ) 

     - ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น จดัสง่ส าเนางบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีและงบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิที่ไดร้บัอนุมตัใิห ้

ประกาศใชแ้ลว้ไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดั  

     - องคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหส้ง่นายอ าเภอ 

     - ภายในระยะเวลาไม่เกนิสบิหา้วนันบัแต่วนัสิ้นสดุการประกาศ

โดยเปิดเผยเพือ่ใหป้ระชาชนทราบ ณ ส านกังานองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น 



               มี 3 ข ัน้ตอน 
 

ขัน้ตอนที่ 1 การจดัท าและการเสนองบประมาณ 

ขัน้ตอนที่ 2 การพจิารณางบประมาณ(สภาฯ) 

ขัน้ตอนที่ 3 การอนุมตัิงบประมาณ(ผูก้ ากบัดูแล) 

 การจดัท างบประมาณรายจา่ยของ อปท. 

92 



1. การจดัท าและการเสนอ 

ปลดั 

เจา้หนา้ที่  

งบประมาณ 

คลงั 

รวบรวมสถติิ 

รบั-จา่ย 

หวัหนา้สว่น 

จดัท างบประมาณ

รายจา่ย 

นายก 

ประธานสภา สมาชิกสภา 

- นายกยื่นญตัตกิอ่นวนัประชมุ 

ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั (ขอ้ 38) 

- ประธานฯสง่ใหส้มาชิกกอ่นวนั 

ประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั(ขอ้ 43) 
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2. การพจิารณา 

- แบ่งการพจิารณาออกเป็น 3 วาระ (ขอ้ 45) 

 วาระที่ 1  รบัหลกัการ 

 วาระที่ 2  แปรญตัต ิ

 วาระที่ 3  ใหค้วามเหน็ชอบ 

- พจิารณาสามวาระรวดไม่ได ้
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รวดกบัไม่รวด ต่างกนัอย่างไร 

            รวด (ขอ้ 45) 

• รบัหลกัการ 

• สภามีมตใิหพ้จิารณา 3 วาระรวด 

(ผูบ้รหิาร หรอืสมาชิก 1 ใน 3 เสนอ) 

• สมาชิกทกุคน เป็นกรรมการแปร

ญตัตเิตม็สภา 

• ประธานที่ประชมุ เป็นประธาน

กรรมการแปรญตัต ิ

• พจิารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 

ต่อไปไดเ้ลย 

           ไม่รวด (ขอ้ 49) 

• รบัหลกัการ 

• สภาตัง้คณะกรรมการแปรญตัต ิ3-7 

คน 

• สภาก าหนดระยะเวลาแปรญตัต ิ       

(ไม่นอ้ยกว่า 24 ชม.) 

• สมาชิก และนายกฯ ยื่นค าขอแปร

ญตัตติ่อประธานกรรมการฯ 

• คณะกรรมการพจิารณาฯ 
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วาระที่ 1 รบัหลกัการ 

นายก หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็น

หนังสอืเสนอญตัติ (ขอ้ 56) 

สมาชิกอภปิรายในหลกัการ 

ลงมต ิ

รบัหลกัการ ไม่รบัหลกัการ 
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กรณีรบัหลกัการ 

•สภาเลอืกคณะกรรมการแปรญตัติ 3 - 7 คน (ขอ้ 103) 

•สภาก าหนดเวลาในการแปรญตัติ (ขอ้ 49 ว.1) 

•เวลาในการขอแปรญตัติ ไม่นอ้ยกว่า 24 ชม. นบัจากลงมติรบัหลกัการ(ขอ้ 45 ว.2) 

•เลขานุการสภานดัประชมุคณะกรรมการฯ คร ัง้แรก เพื่อเลอืกประธานและเลขาฯ 

(ขอ้ 109) 

•สมาชิก และนายก ยื่นค าแปรญตัตต่ิอคณะกรรมการฯ (ขอ้ 49 ว.2) 

•คณะกรรมการฯนัดประชมุพจิารณา(แจง้ผูแ้ปรญตัติลว่งหนา้ 24 ชัว่โมง)       

(ขอ้ 115) 

•คณะกรรมการฯ ประชมุและท ารายงานเสนอประธานสภา (ขอ้ 50) 

•ประธานสง่รายงานใหส้มาชิกตรวจดูลว่งหนา้กอ่นประชมุวาระที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า    
24 ชม. (ขอ้ 50) 
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วาระที่ 2 แปรญตัต ิ

- พจิารณาเฉพาะที่มีการแปรญตัต ิหรอืแกไ้ข 

- ลงมตเิป็นรายขอ้จนจบ 

วาระที่ 3  ใหค้วามเหน็ชอบ 

- ลงมตวิ่าจะใหค้วามเหน็ชอบหรอืไม่  

- ไม่มีการอภปิราย 
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3. การอนุมตัิ อบต. 

ประธานสภา นายอ าเภอ 

พจิารณาภายใน 15 วนั 

อนุมตัิ/ไม่เสรจ็ 

สง่นายกประกาศใช ้

ไม่อนุมตั ิ

สง่คืนใหส้ภาทบทวน 

- ไม่ยืนยนัตกไป  

- ยนืยนัสง่นายอ าเภอเพื่อสง่ ผวจ.

พจิารณา ภายใน 15 วนั 

- ผวจ. พจิารณาภายใน 15 วนั หาก

เหน็ดว้ยกบัสภา สง่นายอ าเภออนุมตัิ 

แลว้สง่นายกประกาศใช ้

- ผวจ.ไม่เหน็ดว้ยกบัสภา ตกไป 
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3. การอนุมตัิ(เทศบาล, อบจ.) 

ประธานสภา (ภายใน 7 วนั) 
ผูว้่าราชการจงัหวดั 

พจิารณาภายใน 15 วนั 

อนุมตัิ/ไม่เสรจ็ 

สง่นายกประกาศใช ้

ไม่อนุมตัิ 
สง่คืนใหส้ภาทบทวน 

• ไม่ยืนยนัภายใน 30 วนั หรอื  

  ยืนยนัไม่ถงึ 2/3  ตกไป 

• ยืนยนัดว้ยมติ 2/3 ของ   

  สมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่      
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กรณีไม่รบัหลกัการ 

• นายอ าเภอ/ผูว่้าฯ ต ัง้คณะกรรมการหาขอ้ยตุฯิ จ านวน 7/15 คน         

   - จากการเสนอของสภา และนายก ฝ่ายละ 3/7 คน ภายใน 7 วนั  

   - กรรมการฯ เสนอคนกลางเป็นประธาน ภายใน 7 วนั  

• กรรมการฯ พจิารณาแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืยนืยนัสาระส าคญั ใหแ้ลว้

เสรจ็ ภายใน 15 วนั 

• ประธานกรรมการฯ รายงานนายอ าเภอ/ผูว้่าฯ 

• นายอ าเภอ/ผูว้่าฯ สง่ใหน้ายกฯ 

• นายกฯ เสนอต่อสภา ภายใน 7 วนั ถา้ไม่เสนอภายในก าหนด ส ัง่ใหพ้น้ 

• สภาพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั ถา้พจิารณาไม่แลว้เสรจ็ หรอื         

ไม่เหน็ชอบ ส ัง่ยุบสภา 
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การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั  



การออกแบบงานกอ่สรา้งโดยผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 

ใหป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 



พระราชบญัญตัิวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 

   มาตรา 15 หา้มมิใหผู้ใ้ดเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคมุ เพือ่แสวงหาประโยชน ์สนิจา้ง หรอื

บ าเหน็จรางวลั ท ัง้น้ี เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตเป็น    

ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุจาก กว. 

(คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพวศิวกรรม) 
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พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 

   มาตรา 45 หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมหรอืแสดงดว้ยวธิีใด ๆ ใหผู้อ้ืน่เขา้ใจ

ว่าตนพรอ้มจะประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมสาขา

ใด   เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภา

วศิวกร 
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กฎกระทรวง 

ก าหนดสาขาวชิาชีพวศิวกรรมและวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

พ.ศ. 2550 

งานในวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุแต่ละสาขา มีดงัต่อไปน้ี (ขอ้ 3)   

 (1) งานใหค้ าปรกึษา  

 (2) งานวางโครงการ 

 (3) งานออกแบบและค านวณ 

 (4) งานควบคมุการสรา้งหรอืการผลติ 

 (5) งานพจิารณาตรวจสอบ 

 (6) งานอ านวยการใช ้
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ประเภทและขนาดของงานวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมสาขาวศิวกรรมโยธา

(ขอ้ 4)   

 (1) อาคารที่มีความสูงต ัง้แต่ 3 ชัน้ข้ึนไป หรอืโครงสรา้งของอาคารที่ชัน้

ใดชัน้หน่ึงมีความสูงต ัง้แต่ 4 เมตรข้ึนไป หรอือาคารที่มีช่วงคานตัง้แต่ 5 เมตร

ข้ึนไป 

 (2) อาคารสาธารณะทกุขนาด 

 (3) คลงัสนิคา้ ไซโล หอ้งเยน็ หรอืยุง้ฉางที่มีความจุต ัง้แต่ 100 

ลูกบาศกเ์มตร  ข้ึนไป 

 (4) โครงสรา้งที่มีลกัษณะเป็นหอ ปลอ่ง หรอืศาสนวตัถ ุเช่น 

พระพทุธรูปหรอืเจดียท์ี่มีความสูงต ัง้แต่ 6 เมตรข้ึนไป 

 (5) โครงสรา้งสะพานที่มีช่วงระหว่างศูนยก์ลางตอม่อช่วงใดช่วงหน่ึง

ยาวตัง้แต่ 10 เมตรข้ึนไป 
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 (6) ท่าเทยีบเรอืหรอือูเ่รอืส าหรบัเรอืที่มีระวางขบัน ้าต ัง้แต่ 50 

เมตรกิตนัข้ึนไป 

 (7) ช้ินสว่นโครงสรา้งคอนกรตีหลอ่ส าเรจ็หรอืคอนกรตีอดัแรงหลอ่

ส าเรจ็ทกุชนิดที่มีความยาวตัง้แต่ 5 เมตรข้ึนไป 

 (8) เสาเข็มคอนกรตีที่มีความยาวตัง้แต่ 6 เมตรข้ึนไป หรอืที่รบัน ้าหนกั

บรรทกุปลอดภยัตัง้แต่ 3 เมตรกิตนัข้ึนไป 

 (9) งานเสรมิความมัน่คงของฐานรากทกุขนาด 

 (10) นัง่รา้นหรอืค ้ายนัชัว่คราวที่มีความสูงต ัง้แต่ 4 เมตรข้ึนไป 

 (11) แบบหลอ่คอนกรตีส าหรบัเสาที่มีความสูงต ัง้แต่ 4 เมตร หรอืคาน

ที่มีช่วงคานตัง้แต่ 5 เมตรข้ึนไป 

 (12) โครงสรา้งใตด้นิ สิง่กอ่สรา้งชัว่คราว ก าแพงกนัดิน คนัดินป้องกนั

น ้า หรอืคลองสง่น ้าที่มีความสูงหรอืความลกึต ัง้แต่ 1.50 เมตรข้ึนไป 
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 (13) โครงสรา้งของระบบขนสง่สาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรอืทาง

วิ่งสนามบินทกุขนาด 

 (14) ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรอื

ทางวิ่งสนามบิน  ทกุขนาด 

 (15) เข่ือน ฝาย อโุมงค ์ท่อระบายน ้า หรอืระบบชลประทานที่มี

ความสูงต ัง้แต่ 1.50 เมตรข้ึนไป หรอืมีความจุต ัง้แต่ 50 ลูกบาศกเ์มตรข้ึน

ไป หรอืที่มีอตัราการไหลของน ้าต ัง้แต่ 1 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาทข้ึีนไป 

 (16) โครงสรา้งที่มีการกกัของไหล เช่น ถงัเกบ็น ้า ถงัเกบ็น ้ามนั 

อโุมงคส์ง่น ้า หรอืสระว่ายน ้าที่มีความจุต ัง้แต่ 50 ลูกบาศกเ์มตรข้ึนไป 

 (17) ท่อสง่น ้า ท่อระบายน ้า หรอืช่องระบายน ้าที่มีเสน้ผ่าศูนยก์ลาง

ตัง้แต่ 0.80 เมตรข้ึนไป หรอืพื้นที่หนา้ตดัต ัง้แต่ 0.50 ตารางเมตรข้ึนไป

และมีโครงสรา้งรองรบั หรอืมีความยาวตัง้แต่ 100 เมตรข้ึนไป 
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 (18) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานตัง้แต่ 500 ไรต่่อโครงการ

ข้ึนไป 

 (19) ป้ายหรอืสิง่ที่สรา้งข้ึนส าหรบัตดิหรอืต ัง้ป้ายที่มีพื้นที่ต ัง้แต่ 50 

ตารางเมตรข้ึนไปและมีความสูงจากพื้นดินตัง้แต่ 15 เมตรข้ึนไป หรอืป้าย

หรอืสิง่ที่สรา้งข้ึนส าหรบัตดิหรอืต ัง้ป้ายที่มีพื้นที่ต ัง้แต่ 25 ตารางเมตรข้ึนไปที่

ตดิต ัง้อยู่บนหลงัคา ดาดฟ้า หรอืกนัสาด หรอืที่ตดิกบัสว่นใดสว่นหน่ึงของ

อาคาร 

 (20) อฒัจนัทรท์ี่มีพื้นที่ต ัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

 (21) โครงสรา้งส าหรบัใชใ้นการรบัสง่หรอืตดิต ัง้อปุกรณ์รบัสง่วทิยุ

หรอืโทรทศันท์ี่มีความสูงจากระดบัฐานของโครงสรา้งต ัง้แต่ 25 เมตรข้ึนไป 

หรอืที่มีน ้าหนกัต ัง้แต่ 200 กโิลกรมัข้ึนไป 
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“งานกอ่สรา้ง” หมายความว่า  

งานกอ่สรา้งอาคาร งานกอ่สรา้งสาธารณูปโภค  

หรอืสิง่ปลูกสรา้งอืน่ใด และการซ่อมแซม ต่อเตมิ 

ปรบัปรุง รื้อถอน หรอืการกระท าอืน่ที่มีลกัษณะ

ท านองเดียวกนัต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรอืสิง่

ปลูกสรา้งดงักลา่ว รวมทัง้งานบรกิารที่รวมอยู่ใน

งานกอ่สรา้งนั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบรกิารตอ้ง 

ไม่สูงกว่ามูลค่าของงานกอ่สรา้งนั้น 



- มีของเดิม - มีของเดิม

- ช ารุด - ไม่จ าเป็นตอ้งช ารุด

- ซ่อมเฉพาะทีช่ ารุด - ท าใหดี้กว่าเดิม

- คา่ใชส้อย - ทีดิ่นสิง่กอ่สรา้ง

ซ่อมแซม ปรบัปรุง



งานกอ่สรา้ง 

- หนงัสอืด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 112 ลงวนัที่        

5 มีนาคม 2561  

- การซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รื้อถอน ที่ถอืเป็นงานกอ่สรา้ง  

- ตอ้งเป็นงานที่มีความจ าเป็นตอ้งมีแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง 

ที่ผ่านการรบัรองจากผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  

- จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมดูแลการปฏบิตัิงานตลอดระยะเวลา 
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งานกอ่สรา้ง 

- หนงัสอืด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวนัที่ 4 

มิถนุายน 2561  

- หากการด าเนินการการซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รื้อถอน  

- ไม่มีผลกระทบต่อโครงสรา้งหลกั หรอื 

- ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภยั หรอื 

- ไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีการควบคมุดูแลการปฏบิตังิานตลอด

ระยะเวลาด าเนินการ  

-  ไม่ถอืเป็นงานก่อสรา้ง 
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งานกอ่สรา้ง 

• ในกรณีที่ อปท. ใชแ้บบแปลนมาตรฐานของสว่นราชการ ไม่ตอ้งมีผู ้

ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพรบัรองอกี เน่ืองจากไดผ่้านการ

รบัรองจากผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ มาแลว้ 

• ขอความร่วมมือโยธาธิการจงัหวดั องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หรอื

หน่วยงานอืน่ที่มีผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ใหอ้อกแบบให ้

• จา้งออกแบบ ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง

ฯ 

• ในระยะยาว สถ. ไดป้ระสานกบัสภาวิศวกรในการจดัฝึกอบรมช่าง

ของ อปท. ที่มีวฒุ ิปวช. ปวส. หรอืปรญิญาตรสีาขาวิศวกรรม ที่ยงั

ไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ เพื่อสอบขอใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพต่อไป 
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พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 

   มาตรา 46 ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  

แต่ละสาขามี 4 ระดบั คือ 

 (1) วฒุวิศิวกร 

 (2) สามญัวศิวกร 

 (3) ภาคีวศิวกร 

 (4) ภาคีวศิวกรพเิศษ 
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ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมระดบัภาคีวศิวกรพเิศษ 

พ.ศ. 2543 
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  ขอ้ 5 ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัภาคีวศิวกรพเิศษ สามารถ

ยื่นเรื่องขอรบัใบอนุญาตไดค้ร ัง้ละไม่เกนิหน่ึงลกัษณะงานเท่าที่มี

ความรูค้วามช านาญในดา้นนั้น ๆ ถา้ประสงคจ์ะขอรบัใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุระดบัภาคีวศิวกรพเิศษใน

ลกัษณะงานอืน่ ๆ อกี ใหย้ื่นค าขอใหม่ 
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 ขอ้ 6 ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัภาควีศิวกรพเิศษ จะตอ้งมีความรูแ้ละ

ประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะงานที่ขอดงัน้ี 

 (1) มีวฒุกิารศึกษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวศิวกรรมศาสตรห์รอืเทียบเท่า

ข้ึนไปและจะตอ้งมีผลงานในลกัษณะงานที่ยื่นค าขอไม่นอ้ยกวา่สองปี 

 (2) วฒุปิระกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทียบเท่าที่เกี่ยวกบั

วชิาชีพวศิวกรรมที่ผูข้อยื่นค าขอจะตอ้งมีผลงานและประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะ

งานที่ขอ ไม่นอ้ยกวา่สีปี่ 

 (3) วฒุปิระกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบเท่าที่เกี่ยวกบัวชิาชีพ

วศิวกรรมที่ผูข้อยื่นค าขอจะตอ้งมีผลงานและประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะงานที่ขอ   

ไม่นอ้ยกวา่หกปี 

 (4) วฒุปิระกาศนียบตัรประโยควชิาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบเท่าในสาขาอืน่  

ที่ไม่เกี่ยวกบัวชิาชีพวศิวกรรม หรอืวฒุิต า่กวา่ระดบัประกาศนียบตัรประโยควชิาชีพ 

(ปวช.) จะตอ้งมีผลงานในลกัษณะงานที่ยื่นค าขอไม่นอ้ยกวา่สบิปี 



หลกัเกณฑ ์

การเบกิจา่ยค่าตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ 

(ด่วนที่สดุ ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2561) 

 



1. บคุคลหรอืคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง  

   (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท ารา่งขอบเขต 

ของงาน หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง รวมทัง้

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ตามขอ้ 21) 

   (2) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบการจดัท าแบบรูป

รายการงานกอ่สรา้ง (ตามขอ้ 21) 

   (3) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้ 55-58) 

   (4) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา (ขอ้ 68-71) 

   (5) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีคดัเลอืก (ขอ้ 74-76) 

   (6) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78) 

   (7) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานซ้ือหรอืงานจา้ง (ขอ้ 175) 

   (8) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานซ้ือหรอืงานจา้งกอ่สรา้ง (ขอ้ 176-177) 

   (9) ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ 178) 



2. บคุคลหรอืคณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรกึษา 

    (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท า 

ร่างขอบเขตของงานจา้งที่ปรกึษา รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑก์าร

พจิารณาคดัเลอืก (ขอ้ 103) 

    (2) คณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรกึษาโดยวธิีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไป (ขอ้ 113-115) 

    (3) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาโดยวธิีคดัเลอืก       

(ขอ้ 119-1121) 

    (4) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

(ขอ้ 124) 

    (5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งที่ปรกึษา (ขอ้ 179) 



3. บคุคลหรอืคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง 

   (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท าร่างขอบเขตของงาน

จา้งออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสรา้ง รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก

ขอ้เสนอแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง (ขอ้ 139) 

   (2) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิีประกาศ

เชิญชวน (ขอ้ 146-147) 

   (3) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิีคดัเลอืก 

(ขอ้ 149-150) 

   (4) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง (ขอ้ 152) 

   (5) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโดยวธิีประกวดแบบ (ขอ้ 155) 

   (6) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง  

(ขอ้ 180) 

 



     4. คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง ที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง (เบิกได ้

ต ัง้แต่ 15 พ.ย. 2560)  

     5. บคุคลหรอืคณะกรรมการผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้ตาม ขอ้ 1-4 

ยกเวน้ ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทน ดงัน้ี 

       (1) บคุคล ในอตัราไม่เกนิคนละ 1,200 บาท ต่องาน 

       (2) คณะกรรมการในอตัรา ประธานกรรมการไม่เกนิ 1,500 

บาท กรรมการไม่เกนิคนละ 1,200 บาท ต่อคร ัง้ที่ มาประชมุ  

      



 

     6. คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งกอ่สรา้ง และผูค้วบคมุ

งานก่อสรา้ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนกรณีที่ออกตรวจงานจา้ง ณ 

สถานที่ที่ก าหนดไวใ้นสญัญาหรอืที่ตกลงใหท้ างานจา้ง ดงัน้ี 

 6.1 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งกอ่สรา้ง ในอตัรา 

350 บาทต่อคนต่อวนั 

 6.2 ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง 

      (1) หวัหนา้ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง ในอตัราไม่เกนิ 350 

บาทต่อวนัต่องาน 

      (2) ผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง (ผูป้ฏบิตักิาร) ในอตัราไม่เกนิ 

300 บาทต่อวนัต่องาน 



7. การจา่ยเงนิค่าตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการใหป้ฏบิตั ิดงัน้ี 

  7.1 สว่นราชการ 

 (1) จา่ยค่าตอบแทนโดยโอนเงนิผ่านระบบ KTB Corporrate Online เพือ่

เขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารของบคุคลหรอืคณะกรรมการ ดงักลา่ว 

     - กรณีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานราชการในหน่วยงาน ใหโ้อนเงนิ

เขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารที่ใชส้ าหรบัรบัเงนิเดือน ค่าจา้ง หรอืค่าตอบแทนแลว้แต่

กรณี หรอืบญัชีเงนิฝากธนาคารอืน่ 

     - กรณีเป็นบคุคลต่างสงักดัหรอืบคุคลภายนอก ใหโ้อนเงนิเขา้บญัชีเงนิ

ฝากธนาคารตามที่ผูม้ีสทิธิรบัเงนิแจง้ความประสงคไ์ว ้

 (2) ใหใ้ชร้ายงานสรุปผลการโอนเงนิ ทไีดจ้ากระบบ KTB Corporrate 

Online เป็นหลกัฐานการจา่ยและเกบ็รกัษาไวใ้ห ้สตง. ตรวจ  

   7.2  หน่วยงานของรฐัอืน่ ใหถ้อืปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัที่หน่วยงาน

ของรฐันั้น ๆ ก าหนด 



 

 

     8. หวัหนา้หน่วยงานของรฐัสามารถก าหนดหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัอตัราการจา่ยค่าตอบแทนเพือ่เป็นการควบคมุการเบกิจา่ย

และการบรหิารงบประมาณไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

     9. การเบกิจา่ยค่าตอบแทนที่นอกเหนือหรอืแตกต่างจากที่

ก าหนดใหข้อท าความตกลงกบัประทราวงการคลงั  



แนวทางการปฏบิตัใินการด าเนินการจดัหาพสัด ุ 

ที่เกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน ค่าใชจ้า่ย 

ในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชมุ   

ของหน่วยงานของรฐั 

(ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มี.ค. 2561) 



หนงัสอื ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 119 ลว. 7 มีนาคม 2561 

ตาราง 1 โดยปกตติอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 

1. ใชก้บัการจดัซ้ือจดัจา้งที่เกี่ยวกบัการบรหิารงานที่มีวงเงนิการจดัซ้ือจดั

จา้งคร ัง้หน่ึง ไม่เกนิ 1 หม่ืนบาท 

2. ใหเ้จา้หนา้ที่ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไปกอ่น 

แลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบพรอ้มหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง เสนอ

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ภายใน 5 วนัท าการถดัไป 

3. เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงาน  

ขอความเหน็ชอบดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดยอนุโลม 

ตาราง 2 เป็นค่าใชจ้า่ยที่ไม่ตอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 
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ตาราง 1 ปกตติอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง 

 1. ค่าใชจ้า่ยในการเตรยีมการระหวา่งการรบัเสด็จ หรอืเกี่ยวเน่ืองกบั

การ รบัเสด็จ สง่เสด็จพระมหากษตัรยิ ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ ์

 2. - ค่าพานพุม่ดอกไม ้พานประดบัพุม่ดอกไม ้พานพุม่เงนิพุม่ทอง 

กรวยดอกไมพ้วงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้หรอืพวงมาลา ส าหรบัวาง

อนุสาวรยี ์หรอืใชใ้นการจดังานการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติในวโรกาสต่างๆ 

       - ค่าหรดีหรอืพวงมาลา 

  3. ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ สมัมนา จดังานและให ้

หมายความรวมถงึการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทยีม ตามที่จ าเป็น เช่น 

ค่าเสือ่มสถานที่อบรม ค่าเช่ารถ ค่ากระเป๋า ค่าเอกสาร และอปุกรณ์เครื่องเขียน 

ค่าดอกไม ้ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าของที่ระลกึวทิยากร 
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 4. - ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึที่มอบใหช้าวต่างประเทศ กรณีเดินทาง

ไปราชการต่างประเทศชัว่คราวกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ใน

นามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม 

       - ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึที่มอบใหก้รณีหน่วยงานที่ใหค้วาม

ช่วยเหลอืหน่วยงานของรฐั หรอืกรณีการเยี่ยมชมหน่วยงานของรฐัในนามของ

หน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม 

  5. ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึเพือ่แสดงความยนิดีหรอืเน่ืองในเทศกาล

ต่างๆ ในนามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม เช่น กระเชา้ของขวญั กระเชา้

ผลไม ้กระเชา้ดอกไม ้ช่อดอกไม ้ของช ารว่ย 

  6. ค่าโล ่ใบประกาศเกยีรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกยีรติคุณ ของขวญั 

ของรางวลัของที่ระลกึ ส าหรบัขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า หรอืพนักงานของหน่วยงาน

ของรฐัที่เกษียณอายุ หรอืผูใ้หค้วามช่วยเหลอื หรอืควรไดร้บัการยกย่องจากทาง

ราชการ 
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 7. ค่าใชจ้า่ยในการประดบั ตกแต่งอาคารสถานที่ของหน่วยงานของรฐั 

 8. ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการก าจดัแมลง แมง หนู หรอืสตัว ์

ที่อาจเป็นพาหะน าโรครา้ยมาสูค่น และใหห้มายความรวมถงึการก าจดัเช้ือโรค

หรอืเช้ือราตามหน่วยงานของรฐัหรอืบา้นพกัที่ทางราชการจดัไวใ้ห ้

 9. ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาอาหารส าหรบัผูป่้วยสามญั ผูป่้วยโรคเรื้อนของ

สถานบรกิารของหน่วยงานของรฐั หรอืส าหรบัผูถู้กควบคุม คุมขงั กกัขงั คมุ

ความประพฤต ิหรอืผูท้ี่ถูกใชม้าตรการอืน่ใดอนัมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิ

เสรภีาพซึ่งตอ้งหาว่ากระท าความผิด หรอือาหาร นม อาหารเสรมิส าหรบัเด็กที่

อยู่ในสงเคราะหข์องทางราชการ หรอืหน่วยงานของทางราชการ 

 10. ค่าใชจ้า่ยในการเป็นสมาชิก หรอืการจดัซ้ือหนงัสอื จุลสาร วารสาร 

หนงัสอืพมิพ ์หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ใชใ้นราชการโดยสว่นรวม 
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 11. ค่าบรกิารในการก าจดัสิง่ปฏกิูล จดัเกบ็ขยะของหน่วยงานของรฐั 

ค่าบรกิาร   ในการก าจดัสิง่ปฏกิูลบา้นพกัของทางราชการกรณีไม่มีผูพ้กัอาศยั 

 12. ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ที่เกดิจากการใชพ้สัดทุี่ยมืจากหน่วยงานอืน่ เพือ่ใช ้ 

ในการปฏบิตัิราชการหรอืปฏบิตัิงานกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนเป็นการชัว่คราว 

 13. ค่าวสัดทุี่ใชเ้พือ่อ านวยความสะดวกแกผู่ป้ฏบิตังิาน 

 14. ค่ารบัรองและค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวเน่ืองในการรบัรองบคุคลภายนอก 

 15. ค่าน ้ าด่ืม 
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ตาราง 2 ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง 

  1. ค่าอาหารวา่งและเครื่องด่ืม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชมุคาบเกี่ยว 

ม้ืออาหาร ค่าตอบแทนวทิยากรทัง้ภายในและภายนอก และค่าเช่าที่พกั ส าหรบั  

การจดัประชุมราชการ และใหห้มายความรวมถงึการประชุมราชการทางไกลผ่าน

ดาวเทยีม การจดัสมัมนา การจดังานทัง้ในและนอกสถานที่ของหน่วยงานของรฐั 

  2. ค่าอาหารวา่งและเครื่องด่ืมส าหรบักรณีหน่วยงานอืน่หรอื

บคุคลภายนอกเขา้ดูงาน หรอืเยี่ยมชมหน่วยงานของรฐั หรอืกรณีการตรวจเยี่ยม

หรอืตรวจราชการตามภารกจิปกตขิองบคุลากรภายในหน่วยงานของรฐั การแถลง

ข่าวของหน่วยงานของรฐั การมอบเงนิหรอืสิง่ของบรจิาค 

  3. ค่าธรรมเนียมในการคนืบตัร เปลี่ยนบตัรโดยสารพาหนะในการ

เดินทางไปราชการ หรอืค่าบตัรโดยสารที่ไม่สามารถคนืหรอืเปลี่ยนแปลงไดก้รณี

เลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีหน่วยงานของรฐัใหง้ดหรอืเลื่อนการเดินทางไป

ราชการ และใหร้วมถงึกรณีเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ที่ท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้
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  4. ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ที่มิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม

ทางการเงนิเพือ่ความสะดวกของสว่นราชการที่มิใช่เป็นการรอ้งขอของผูมี้สทิธิรบัเงนิ 

  5. ค่าใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตของผูเ้ดินทางไปราชการเพือ่ประโยชน์ของทาง

ราชการ 

  6. ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดินทางไปปฏบิตัิราชการ 

ส าหรบัรถยนตข์องสว่นราชการหรอืหน่วยงานของรฐัตามระเบยีบว่าดว้ยรถราชการ

หรอืระเบยีบอืน่ที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานของรฐัซ่ึงหน่วยงานของรฐัไดม้าโดยวธิีการ

ซ้ือ การยมื หรอืรบับรจิาค หรอืไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐับาลต่างประเทศหรอื

องคก์ารระหวา่งประเทศและข้ึนทะเบยีนเป็นครุภณัฑข์องสว่นราชการหรอืหน่วยงาน

ของรฐันั้น การเช่า หรอืรถสว่นตวัของขา้ราชการหรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐั 

ผูเ้ลอืกรบัเงนิค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่งส าหรบั

ขา้ราชการผูม้ีสทิธิไดร้บัรถประจ าต าแหน่งที่ไดจ้ดัหามาใชใ้นการปฏบิตัิราชการหรอื

ปฏบิตัิงานของหน่วยงาน 
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  7. ค่าพาหนะกรณีไดร้บัมอบหมายใหเ้ดินทางไปปฏบิตัิราชการ ซึ่ง

หน่วยงานของรฐัไม่สามารถจดัรถยนตส์ว่นกลางได ้

  8. ค่าตรวจสอบเพือ่การรบัรองระบบการท างานหรอืมาตรฐานการท างาน 

  9. ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่หรอืพสัดุภณัฑข์องหน่วยงานของรฐั ยกเวน้ 

ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่พสัดุ หรอื 

พสัดุภณัฑใ์นการฝึกอบรม การจดังาน และการประชมุระหวา่งประเทศ 

  10. ค่าตรวจรา่งกายของบคุลากรเพือ่ตรวจหาสารกมัมนัตภาพรงัส ีและ  

เช้ือเอชไอวจีากการปฏบิตังิานตามภารกจิปกต ิและไม่ถอืเป็นสวสัดิการการ

รกัษาพยาบาล ที่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าหรอื พนักงานของหน่วยงานของรฐัที่จะ 

ใชส้ทิธิเบิกจา่ยตามกฎหมายเกี่ยวกบัการเบกิจา่ยค่ารกัษาพยาบาล 

  11 ค่ารกัษาพยาบาลสตัวแ์ละค่าตรวจสขุภาพสตัว ์ส าหรบัหน่วยงานที่

ภารกจิปกติในการดูแลสตัว ์
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  12. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ า ค่าโทรศพัท ์ของหน่วยงาน  

ของรฐัและบา้นพกัราชการ ค่าบรกิารไปรษณีย ์ค่าฝากไปรษณีย ์ค่าบรกิาร

ไปรษณียต์อบรบั ค่าดวงตราไปรษณีย ์หรอืค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ค่าธรรมเนียม

ธนาคารเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางการเงนิเพือ่ความสะดวกของสว่นราชการที่

มิใช่เป็นการรอ้งขอ ของผูม้ีสทิธิรบัเงนิ 

  13. การบรจิาคหรอืการด าเนินการเพือ่การกศุล เช่น บตัรการกศุล 

  14. ค่าสมาชิกหรอืค่าบ ารุงประจ าปีของสถาบนั องคก์ร หรอืสโมสรต่างๆ 

  15. ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนในการจา้งใหบ้รกิารสนัทนาการ 

หรอืค่าตอบแทนอืน่ในลกัษณะเดียวกนั 



พระราชบญัญตัิและระเบียบ  

การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั  

พ.ศ. 2560 

 



 

 

     มาตรา 3 ใหย้กเลกิบทบญัญตัเิกี่ยวกบัพสัด ุการจดัซ้ือ 

จดัจา้ง หรอืการบรหิารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ประกาศ ขอ้บญัญตัิ และขอ้ก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของ

รฐั ที่อยู่ภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ 



     “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ราชการ

สว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นทอ้งถิ่น 

รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิีการงบประมาณ 

องคก์ารมหาชน องคก์รตามรฐัธรรมนูญ หน่วย

ธุรการของศาล มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั 

หน่วยงานสงักดัรฐัสภาหรอืในก ากบัของรฐัสภา 

หน่วยงานอสิระของรฐั และหน่วยงานอืน่ตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 



การอทุศิพสัดใุห ้อปท. (ขอ้ ๙)  

     - มีผูอ้ทุศิพสัดใุหเ้ป็นกรรมสทิธิ์แก ่อปท. หรอื  

     - ใหส้ทิธิอนัเกี่ยวกบัพสัดหุรอื 

     - มอบใหเ้ป็นผูดู้แลพสัดนุั้น  

     - ถา้การกระท าดงักลา่วมีเงือ่นไขหรอืมีภาระ

ตดิพนั อปท.จะรบัเอาพสัดหุรอืสทิธนิั้น ๆ ได ้

ต่อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา อปท. 

                          ฯลฯ 



การใหใ้ชป้ระโยชน์หรอืสทิธิที่ดินสิง่กอ่สรา้ง     

(ขอ้ ๑๕๕)     

     การใหบ้คุคลใดใชป้ระโยชน์หรอืไดร้บั

สทิธิใด ๆ อนัเกี่ยวกบัพสัดปุระเภทที่ดินหรอื

สิง่กอ่สรา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่น

ทอ้งถิ่น ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา

หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ่นนั้น 



“ราคากลาง” หมายความว่า  

ราคาเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรยีบเทยีบราคา  ที่ผูย้ื่นขอ้เสนอไดย้ื่นเสนอ

ไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้รงิตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาที่ไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการราคากลาง

ก าหนด 

(2) ราคาที่ไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งองิของพสัดทุี่กรมบญัชีกลางจดัท า 

(3) ราคามาตรฐานที่ส านกังบประมาณหรอืหน่วยงานกลางอืน่ก าหนด 

(4) ราคาที่ไดม้าจากการสบืราคาจากทอ้งตลาด 

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หลงัสดุภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

(6) ราคาอืน่ใดตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ หรอืแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงาน

ของรฐันั้น ๆ 



แนวทาง วธิีปฏบิตัิ และรายละเอยีดประกอบการถอดแบบ

ค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง (ใชบ้งัคบั 15 พฤศจกิายน 2560) 

1. งานก่อสรา้งที่ตอ้งค านวณราคากลางตามหลกัเกณฑ ์

   - กจิกรรม การกระท า การประกอบ การตดิตัง้ และหรอื

การด าเนินการอืน่ใด เพือ่กอ่ใหเ้กดิเป็นสิง่กอ่สรา้ง ไดแ้ก ่

อาคาร โครงสรา้ง ระบบสาธารณูปโภค หรอืสิง่อืน่ใด ซ่ึงมี

ลกัษณะคงทน ถาวร และ ใชป้ระโยชน์ได ้ 

   - ใหห้มายความรวมถงึ การปรบัปรุง การรื้อถอน      การ

ต่อเติม และการซ่อมแซมสิง่ที่ก่อสรา้งดงักล่าวดว้ย  



2. องคป์ระกอบคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

   - ในการจา้งกอ่สรา้งแต่ละคร ัง้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ประกอบดว้ย 

   - ประธานซึ่งเป็นขา้ราชการหรอืเทยีบเท่า 1 คน และกรรมการ

อย่างนอ้ย 2 คน ควรแต่งตัง้จากขา้ราชการหรอืเทยีบเท่า โดย

ค านึงถงึลกัษณะงาน หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูท้ี่ไดร้บัการ

แต่งตัง้เป็นส าคญั และควรมีผูม้ีความรูเ้กี่ยวกบัการประมาณราคา

ร่วมเป็นกรรมการดว้ย  

     กรณีจ าเป็นหรอืเพือ่ประโยชนข์องทางราชการ จะแต่งตัง้

บคุคลภายนอกซ่ึงไม่มีสว่นได ้สว่นเสยีกบัการกอ่สรา้งนั้นร่วมเป็น

กรรมการดว้ยกไ็ด ้ 



 

3. อ านาจหนา้ที่คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

   - มีอ านาจหนา้ที่และรบัผิดชอบ ค านวณราคากลางงานกอ่สรา้งคร ัง้นั้น

ใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานกอ่สรา้ง 

   - แลว้น าเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่พจิารณา

ใหค้วามเหน็ชอบ กอ่นการจดัท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง และหรอืกอ่น

การจดัท าเอกสารประกาศสอบราคาหรอืเอกสารประกาศประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืประกาศรา่งขอบเขตของงาน 

   - ในกรณีที่ราคาของผูเ้สนอราคารายที่เหน็สมควรจา้งแตกต่างจากราคา

กลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไวต้ ัง้แต่รอ้ยละ 15 ข้ึนไป 

ใหค้ณะกรรมการก าหนดราคากลางหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งแจง้รายละเอยีดการ

ค านวณราคากลางงานกอ่สรา้งนั้นให ้สตง.ทราบโดยเรว็  

   - ค่าตอบแทนของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ใหเ้ป็นไปตามที่

กระทรวงการคลงัก าหนด  



 

4. ระยะเวลาการใชร้าคากลาง 

   - กรณีที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงาน

กอ่สรา้งที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดค้ านวณไวแ้ลว้ และยงัไม่

ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ประกาศรา่ง

ขอบเขตของงาน ภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงานกอ่สรา้งนั้น  

   - ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดราคา

กลางที่ค านวณราคากลางงานกอ่สรา้งนั้นพจิารณาทบทวนราคากลาง ใหม้ี

ความเป็นปจัจุบนั แลว้น าเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

ประกาศรา่งขอบเขตของงาน 



“เจา้หนา้ที่” หมายความว่า  

- ผูมี้หนา้ที่เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืการ

บรหิารพสัด ุหรอื 

- ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากผูม้ีอ านาจใหป้ฏบิตัิ

หนา้ที่เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืการบรหิาร

พสัดุของหน่วยงานของรฐั 



“หวัหนา้เจา้หนา้ที่” หมายความว่า  

- ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้สายงานซึ่งปฏบิตังิานเกี่ยวกบั

การจดัซ้ือจดัจา้งหรอืการบรหิารพสัดตุามที่กฎหมาย

เกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคลของหน่วยงานของรฐันั้น

ก าหนด หรอื 

- ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้หน่วยงานของรฐัให ้

เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ที่ 



หลกัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัด ุ(มาตรา 8)   

 - การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดขุองหน่วยงาน

ของรฐัตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชนสู์งสดุแกห่น่วยงานของรฐั 

และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

 (1) คุม้ค่า  

 (2) โปร่งใส  

 (3) มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

 (4) ตรวจสอบได ้ 



การก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ(มาตรา 9)   

- ใหค้ านึงถงึคณุภาพ เทคนิค และวตัถปุระสงคข์อง

การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดนุั้น  

- หา้มมิใหก้ าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดใุห ้

ใกลเ้คยีงกบัยี่หอ้ใดยี่หอ้หน่ึง หรอืของผูข้ายรายใด   

รายหน่ึงโดยเฉพาะ เวน้แต่พสัดทุี่จะท าการจดัซ้ือจดั

จา้งตามวตัถปุระสงคน์ั้นมียี่หอ้เดียวหรอืจะตอ้งใช้

อะไหล ่



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี  (มาตรา 11)   

- ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและ   

ของหน่วยงาน และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ     

ของหน่วยงาน เวน้แต ่

(1) มีความจ าเป็นเรง่ด่วนหรอืเป็นพสัดทุี่ใชใ้นราชการลบั   

(2) มีวงเงนิในการจดัซ้ือจดัจา้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรอืมีความ

จ าเป็นตอ้งใชพ้สัดโุดยฉุกเฉินหรอืเป็นพสัดทุี่จะขายทอดตลาด  

(3) เป็นงานจา้งที่ปรกึษาที่มีวงเงนิคา่จา้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรอื   

ที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วนหรอืที่เกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ   

(4) เป็นงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสรา้งที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วน 

หรอืที่เกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ 



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี(ขอ้ 11)  

- เม่ือไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณที่จะใช้

ในการจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรอืผูมี้

อ านาจในการพจิารณางบประมาณแลว้  

- ใหเ้จา้หนา้ที่หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายในการ

ปฏบิตังิานนั้นจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี

เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่ขอความเหน็ชอบ 

ต่อ 



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี(ขอ้ 11)  

- แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีใหป้ระกอบดว้ย

รายการอย่างนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือโครงการที่จะจดัซ้ือจดัจา้ง 

(2) วงเงนิที่จะจดัซ้ือจดัจา้งโดยประมาณ 

(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจดัซ้ือจดัจา้ง 

(4) รายการอืน่ตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด 

ต่อ 



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี(ขอ้ 11)  

- เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแผนการ

จดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีแลว้ 

- ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ประกาศเผยแพรแ่ผนในระบบ

เครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงาน

ของรฐัและใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรฐันั้น 

- หากไม่ไดป้ระกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการ

ใดจะไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในโครงการนั้นได ้



การเปลี่ยนแปลงแผน (ขอ้ 13)  

- ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงแผนการจดัซ้ือจดั

จา้งประจ าปี 

- ใหเ้จา้หนา้ที่หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายในการปฏบิตัิงานนั้น

จดัท ารายงานพรอ้มระบเุหตผุลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่ขอความเหน็ชอบ และเม่ือไดร้บั

ความเหน็ชอบแลว้ใหด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 



ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง (ขอ้ 12)  

- หลงัจากที่ไดป้ระกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซ้ือ

จดัจา้งประจ าปีแลว้ 

- ใหร้บีด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใหเ้ป็นไปตาม

แผนและขัน้ตอนเพือ่ใหพ้รอ้มที่จะท าสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงไดท้นัทเีม่ือไดร้บัอนุมตัทิางการเงนิแลว้ 



บนัทกึรายงานผลการพจิารณา (มาตรา 12)   

- หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ีการบนัทกึรายงานผล

การพจิารณา รายละเอยีดวธิกีารและขัน้ตอนการจดัซ้ือ

จดัจา้งและจดัเกบ็ไวอ้ย่างเป็นระบบ เพือ่ประโยชนใ์น

การตรวจดูขอ้มูลเมื่อมีการรอ้งขอ 

 



การจดัท าบนัทกึรายงานผลการพจิารณา ขอ้ 16  

- เมื่อสิ้นสดุกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละโครงการ ใหจ้ดัใหม้ี 

การบนัทกึรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวธิกีารและขัน้ตอน

การจดัซ้ือจดัจา้งพรอ้มทัง้เอกสารประกอบ ตามรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) รายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง 

(2) เอกสารเกี่ยวกบัการรบัฟังความคดิเหน็ร่างขอบเขตของงาน

หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง และ

ผลการพจิารณาในคร ัง้นั้น (ถา้มี) 

(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรอืหนงัสอืเชิญชวน และ

เอกสารอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง 



 

(4) ขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุราย 

(5) บนัทึกรายงานผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 

(6) ประกาศผลการพจิารณาคดัเลอืกผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอื  

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 

(7) สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื รวมทัง้การแกไ้ขสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื (ถา้มี) 

(8) บนัทึกรายงานผลการตรวจรบัพสัดุ 

- การจดัซ้ือจดัจา้งที่ไดด้ าเนินการผ่านระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั

ดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์สามารถใชเ้อกสารที่จดัท าในระบบจดัซ้ือจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเอกสารประกอบบนัทึกรายงาน

ผลการพจิารณาได ้



“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการ

จดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั (อสถ.กรรมการ) 

“คณะกรรมการวนิิจฉยั” หมายความว่า คณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหา

การจดัซ้ือ จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั (ผูแ้ทน สถ. กรรมการ) 

“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมก ารราคากลาง

และ ข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ  

“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความรว่มมอื

ป้องกนัการทจุรติ  

“คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการ

พจิารณาอทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน (ผูแ้ทน สถ. กรรมการ) 

คณะกรรมการ 

ตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 



เจา้หนา้ที่พสัดไุดร้บัเงนิเพิม่ (มาตรา 49)  

     เจา้หนา้ที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก

กรมบญัชีกลางและไดร้บัแต่งต ัง้ใหด้ ารง

ต าแหน่งที่มีหนา้ที่เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดุ เป็นต าแหน่งที่มีเหตุ

พเิศษและมีสทิธิไดร้บัเงนิเพิม่ 



ข้ึนทะเบยีนผูข้าย/ผูร้บัจา้ง (มาตรา 51)    

     คณะกรรมการราคากลางอาจก าหนดให ้

ผูป้ระกอบการงานกอ่สรา้งหรอืผูป้ระกอบการ

พสัดอุืน่จะเขา้รว่มเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอต่อ

หน่วยงานของรฐัได ้ตอ้งข้ึนทะเบยีนไวก้บั

กรมบญัชีกลาง 



     มาตรา 55 การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดอุาจกระท า

ไดโ้ดยวธิ ีดงัต่อไปน้ี   

     (1) วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไดแ้ก ่การที่

หน่วยงานของรฐัเชิญชวนผูป้ระกอบการทัว่ไปที่

มีคณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐั

ก าหนด ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ  



วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ขอ้ 29)  

- การซ้ือหรอืจา้งโดยวธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป 

กระท าได ้3 วธิ ีดงัน้ี 

(1) วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

(3) วธิีสอบราคา 

 

 



วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์(e - market) (ขอ้ 30)  

- การซ้ือหรอืจา้งที่มีรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่    

ไม่ซบัซอ้นหรอืเป็นสนิคา้หรอืงานบรกิารที่มีมาตรฐาน และได ้

ก าหนดไวใ้นระบบขอ้มูลสนิคา้(e - catalog) โดยใหด้ าเนินการ  

ในระบบตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Market : e - market) 

ซึ่งสามารถกระท าได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คอื การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึง 

ซึ่งมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท 

(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส ์คอื การซ้ือหรอืจา้ง

คร ัง้หน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท 



รายการสนิคา้ในระบบ e-catalog 

1. กระดาษถา่ยเอกสารหรอืพมิพง์านทัว่ไป  

2. ตลบัผงหมึก  

3. แฟ้มแอกสาร 

4. ซองเอกสาร  

5. เทปปิดส าหรบัการเขา้เล่ม  

6. ยารกัษาต่อมลูกหมาก (Doxazosin) 

7. ยาป้องกนัโรคกระดูกพรุน(Calcium Carbonate) 

8. โตะ๊ส านกังาน 



9. เกา้อี้ส านกังาน 

10. ลวดเยบ็กระดาษ ใชใ้นส านกังาน  

12. คลปิด าหนีบกระดาษ ใชใ้นส านกังาน  

13. ไมโครโฟน 

14. ตูล้อ็กเกอร ์

15. ตูเ้กบ็เอกสาร 

16. โทรทศัน์ 

17. ล าโพงหอ้งประชมุ 

18. เครื่องเยบ็กระดาษ ส าหรบัใชใ้นส านกังาน 



19. เครื่องถา่ยเอกสาร 

20. เครื่องขยายเสยีง 

21. เครื่องปรบัอากาศ 

22. เครื่องท าน ้าเยน็แบบต่อท่อประปา 

23. เครื่องอบผา้แบบอตุสาหกรรม 

24. เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม 

25. สแกนเนอร ์

26. เครื่องพมิพ ์

27. เครื่องพมิพ ์Laser Printer แบบ ขาว-ด า 

28. เครื่องคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล แบบตัง้โตะ๊ 

29. เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบัส านกังาน 

30. เครื่องส ารองไฟฟ้า 



31. เครื่องมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร ์

32. เครื่องท าลายเอกสาร  

33. เครื่องโทรสาร 

34. เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ 

35. เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ

36. เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ส ี

37. จอภาพโปรเจคเตอร ์ 

38. ปากกามารค์เกอร ์ 

39. ปากกาไวทบ์อรด์ 

40. กลอ้งจุลทรรศน์ 



42. กลอ้งถา่ยภาพดิจติอล 

43. เครื่องท าน ้ารอ้น-น ้าเยน็ แบบต่อท่อ 

44. พดัลม 

45. หลอดไฟฟ้า 

46. กลอ้ง CCTV 

47. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครอืข่าย (Network Video 

Recorder) 

48. อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE  

49. เครื่องตดัหญา้  



วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e - bidding) (ขอ้ 31)  

- การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึงซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท 

และเป็นสนิคา้หรอืงานบรกิารที่ไม่ไดก้ าหนดรายละเอยีด

คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดไุวใ้นระบบขอ้มูลสนิคา้   

(e - catalog) โดยใหด้ าเนินการในระบบประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Bidding :  e - bidding)  



วธิีสอบราคา (ขอ้ 32)  

- การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 5 แสนบาท    

แต่ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ใหก้ระท าไดใ้นกรณีที่หน่วยงาน  

ของรฐันั้นต ัง้อยู่ในพื้นที่ที่มีขอ้จ ากดัในการใชส้ญัญาณ

อนิเตอรเ์น็ต ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาด

อเิลก็ทรอนิกสห์รอืระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ 

- ใหเ้จา้หนา้ที่ระบเุหตผุลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซ้ือ

หรอืจา้งดว้ยวธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิีประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกสไ์วใ้นรายงานขอซ้ือหรอืขอจา้งดว้ย 



     (2) วธิีคดัเลอืก ไดแ้ก่ การที่หน่วยงานของรฐัเชิญชวน

เฉพาะผูป้ระกอบการ ที่มีคุณสมบตัิตรงตามที่ก าหนดซึ่งตอ้ง  

ไม่นอ้ยกว่าสามรายใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมี

ผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบตัิตรงตามที่ก าหนดนอ้ยกว่าสามราย  

     (3) วธิีเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การที่หน่วยงานของรฐัเชิญ

ชวนผูป้ระกอบการ ที่มีคุณสมบตัิตรงตามที่ก าหนดรายใด 

รายหน่ึง ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ หรอืใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา 

รวมทัง้การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดกุบัผูป้ระกอบการโดยตรงใน

วงเงนิเลก็นอ้ยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 มาตรา 56  การจดัซ้ือจดัจา้งพสัด ุใหห้น่วยงานของรฐัเลอืกใชว้ธิี

ประกาศเชิญชวนทัว่ไปกอ่น เวน้แต่ 

 (1) กรณีดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธิีคดัเลอืก 

    (ก) ใชว้ธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ 

หรอืขอ้เสนอนั้นไม่ไดร้บัการคดัเลอืก 

    (ข) พสัดทุี่ตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้งมีคณุลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษ 

หรอืซบัซอ้น หรอืตอ้งผลติ จ าหน่าย กอ่สรา้ง หรอืใหบ้รกิารโดยผูป้ระกอบการที่มี

ฝีมือโดยเฉพาะ  หรอืมีความช านาญเป็นพเิศษ หรอืมีทกัษะสูง และ

ผูป้ระกอบการนั้นมีจ านวนจ ากดั 

    (ค) มีความจ าเป็นเรง่ด่วนที่ตอ้งใชพ้สัดนุั้นอนัเน่ืองมาจากเกดิ

เหตกุารณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได ้



 (ง) เป็นพสัดุที่โดยลกัษณะของการใชง้าน หรอืมี

ขอ้จ ากดัทางเทคนิคที่จ าเป็นตอ้งระบยุี่หอ้เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพสัดุที่จ าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ 

หรอืด าเนินการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ 

 (ฉ) เป็นพสัดุที่ใชใ้นราชการลบั หรอืเป็นงานที่ตอ้ง

ปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรฐั หรอืที่เกี่ยวกบัความ

มัน่คงของประเทศ 

 (ช) เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุที่จ าเป็นตอ้งถอดตรวจใหท้ราบ

ความช ารุดเสยีหายเสยีกอ่นจงึจะประมาณค่าซ่อมได ้ 

 (ซ) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 (2) กรณีดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง 

     (ก) ใชท้ ัง้วธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธิคีดัเลอืก หรอื 

ใชว้ธิีคดัเลอืกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ หรอืไม่ไดร้บัการคดัเลอืก 

     (ข) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่มีการผลติ จ าหน่าย กอ่สรา้ง 

หรอืใหบ้รกิารทัว่ไป และมีวงเงนิในการจดัซ้ือจดัจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิ

วงเงนิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (5 แสนบาท) 

     (ค) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่มีผูป้ระกอบการซ่ึงมี

คณุสมบตัโิดยตรงเพยีงรายเดียว หรอืการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดจุาก

ผูป้ระกอบการซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรอืตวัแทนผูใ้หบ้รกิารโดย

ชอบดว้ยกฎหมายเพยีงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพสัดุอืน่ที่

จะใชท้ดแทนได ้



 (ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดนุั้นโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกดิ

อบุตัภิยัหรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเกดิโรคตดิต่ออนัตราย 

 (จ) พสัดทุี่จะท าการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นพสัดทุี่เกี่ยวพนักบั

พสัดุที่ไดท้ าการจดัซ้ือจดัจา้งไวก้อ่นแลว้ และมีความจ าเป็นตอ้งท า

การจดัซ้ือจดัจา้งเพิม่เติมเพือ่ความสมบูรณ์หรอืต่อเน่ืองในการใช้

พสัดนุั้น โดยมูลค่าของพสัดุจะตอ้งไม่สูงกว่าเดิม 

 (ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรฐั 

องคก์ารระหว่างประเทศ หรอืหน่วยงานของต่างประเทศ 

 (ช) เป็นพสัดทุี่เป็นที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้งซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือ

เฉพาะแหง่ 

 (ซ) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78)  

- เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบรายงานขอซ้ือขอจา้งแลว้ 

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) จดัท าหนงัสอืเชิญชวนผูป้ระกอบการที่มีคณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขที่

ก าหนดรายใดรายหน่ึงใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอหรอืใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา 

โดยใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

    (ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มี

อาชีพขายหรอืรบัจา้งนั้นโดยตรงหรอืจากผูย้ื่นขอ้เสนอในการซ้ือหรอืจา้ง

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรอืวธิีคดัเลอืก ซ่ึงถกูยกเลกิไป (ถา้ม)ี ใหม้า

ยื่นเสนอราคา ท ัง้น้ี หากเหน็ว่าผูป้ระกอบการรายที่เหน็สมควรซ้ือหรอืจา้ง

เสนอราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรอืราคาที่ประมาณได ้หรอืราคาที่

คณะกรรมการเหน็สมควรใหต้่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได ้



วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78)  

   (ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ค) (ง) ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการ

ที่มีอาชีพขายหรอืรบัจา้งนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาที่

เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งถิ่น หรอืราคาที่ประมาณได ้หรอืราคาที่

คณะกรรมการเหน็สมควร ใหต้่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได ้

   (ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (จ) ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการ

รายเดิมตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงซึ่งยงัไม่สิ้นสดุระยะเวลาสง่มอบ เพื่อ

ขอใหมี้การซ้ือหรอืจา้งตามรายละเอยีดและราคาที่ต า่กว่าหรอืราคาเดมิ

ภายใตเ้งือ่นไขที่ดีกว่าหรอืเงือ่นไขเดิม โดยค านึงถงึราคาต่อหน่วยตาม

สญัญาเดิม (ถา้ม)ี เพื่อใหเ้กดิประโยชนสู์งสดุต่อหน่วยงานของรฐั 

 



วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78)  

    (จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ช) ใหเ้ชิญเจา้ของที่ดินหรอื

สิง่ปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่า

ราคาในทอ้งตลาด หรอืราคาที่คณะกรรมการเหน็สมควร ใหต้่อรองราคา

ลงเท่าที่จะท าได ้

(๒) จดัท ารายงานผลการพจิารณา โดยใหน้ าความในขอ้ ๕๕ (๔) มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 

    มาตรา ๕๕ (๔) จดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารที่ไดร้บัไวท้ ัง้หมดเสนอหวัหนา้หน่วยงานของ

รฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้น้ี รายงานผลการพจิารณาดงักลา่ว ใหป้ระกอบดว้ยรายการอยา่งนอ้ย 

ดงัต่อไปน้ี 

       (ก) รายการพสัดุที่จะซ้ือหรอืจา้ง 

       (ข) รายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอ ราคาที่เสนอ และขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุราย 

       (ค) รายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอที่ผ่านการคดัเลอืกว่าไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์รว่มกนั 

       (ง) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

       (จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุรายพรอ้มเหตผุลสนับสนุนในการ

พจิารณา 



วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 79)  

- กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ข) ใหเ้จา้หนา้ที่เจรจาตกลงราคา

กบัผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรอืรบัจา้งนั้นโดยตรง แลว้ใหห้วัหนา้

เจา้หนา้ที่ซ้ือหรอืจา้งไดภ้ายในวงเงนิที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากหวัหนา้

หน่วยงานของรฐั ตามขอ้ ๒๔ 

- ในกรณีที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วนที่เกดิข้ึนโดยไม่ไดค้าดหมายไวก้อ่น 

และไม่อาจด าเนินการตามปกติไดท้นั ใหเ้จา้หนา้ที่หรอืผูท้ี่รบัผิดชอบใน

การปฏบิตังิานนั้นด าเนินการไปกอ่นแลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบต่อ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั และเม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วาม

เหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดย

อนุโลม 

 



การประกาศผลผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

(ขอ้ ๘๑)  

- ใหน้ าความในขอ้ ๔๒ มาใชบ้งัคบักบัการประกาศผลผูไ้ดร้บัการ

คดัเลอืกโดยวธิีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม 

 

  [ขอ้ ๔๒ เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการ

พจิารณาและผูมี้อ านาจอนุมตัสิ ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้งแลว้ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่

ประกาศผลผูช้นะการซ้ือหรอืจา้งในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย 

ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรฐันั้น และแจง้ใหผู้เ้สนอราคา  

ทกุรายทราบผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e - mail)] 



จดัใหม้ีการรบัฟังความคดิเหน็ (มาตรา 59)   

- เพือ่ประโยชนใ์นการจดัท าร่างขอบเขตของงานหรอื

รายละเอยีดของพสัดทุี่จะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและรา่ง

เอกสารเชิญชวน  

- กอ่นท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดดุว้ยวธิีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไป หน่วยงานของรฐัอาจจดัใหมี้การรบัฟงัความ

คิดเหน็ร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดของพสัดุ ที่

จะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและรา่งเอกสารเชิญชวนจาก

ผูป้ระกอบการกอ่นกไ็ด ้



หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีการรบัฟังความคดิเหน็ (ขอ้ ๔๕) 

 (๑) การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึงซ่ึงมีวงเงนิเกนิ ๕ 

แสนบาท แต่ไม่เกนิ ๕ ลา้นบาท ใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัที่จะใหมี้การเผยแพรเ่พือ่รบัฟงั

ความคิดเหน็หรอืไม่กไ็ด ้

 (๒) การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึงซ่ึงมีวงเงนิเกนิ ๕ 

ลา้นบาท ใหห้น่วยงานของรฐัน าร่างประกาศและร่าง

เอกสารซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

เผยแพร่เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ 



การจดัท าร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคุณลกัษณะ 

เฉพาะของพสัดุหรอืแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง (ขอ้ 21)  

- ในการซ้ือหรอืจา้งที่มิใช่การจา้งกอ่สรา้ง ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการ

ข้ึนมาคณะหน่ึง หรอืจะใหเ้จา้หนา้ที่หรอืบคุคลใดบคุคลหน่ึง

รบัผิดชอบในการจดัท าร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุ

ลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์

การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอดว้ย 

- หากพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้งมีมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมแลว้ให ้

ก าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง หรอื

รายการในการกอ่สรา้งตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม หรอื

เพื่อความสะดวกจะระบเุฉพาะหมายเลขมาตรฐานกไ็ด ้



 

- กรณีพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้งใดยงัไม่มีมาตรฐานผลติภณัฑ ์

อตุสาหกรรม แต่มีผูไ้ดร้บัการจดทะเบียนผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวง

อตุสาหกรรมแลว้ ใหก้ าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้งหรอืรายการในการกอ่สรา้งใหส้อดคลอ้งกบั

รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะตามที่ระบใุนคู่มือหรอืใบแทรกคู่มือ 

ผูซ้ื้อที่กระทรวงอตุสาหกรรมจดัท าข้ึน 

- ในการจา้งกอ่สรา้ง ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงหรอื 

จะใหเ้จา้หนา้ที่หรอืบคุคลใดบคุคลหน่ึงจดัท าแบบรูปรายการงาน

กอ่สรา้ง หรอืจะด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งกไ็ด ้

- องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพจิารณา และการประชมุของ

คณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนด 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (มาตรา 61)   

- ในการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดแุต่ละคร ัง้ ใหแ้ต่งต ัง้

ผูร้บัผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น ซ่ึงจะกระท าโดย

คณะกรรมการการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืเจา้หนา้ที่คนใด

คนหน่ึงกไ็ด ้

- ค่าตอบแทนผูร้บัผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้งให ้

เป็นไปตามที่กระทรวงการคลงัก าหนด 



การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (มาตรา 65)  

     ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการโดยพจิารณาถงึประโยชน์ของ

หน่วยงานของรฐั และวตัถปุระสงคข์องการใชง้านเป็นส าคญั โดยให ้

ค านึงถงึเกณฑร์าคาและพจิารณาเกณฑอ์ืน่ประกอบดว้ย ดงัต่อไปน้ี  

     (1) ตน้ทนุของพสัดนุั้นตลอดอายกุารใชง้าน    

     (2) มาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร  

     (3) บรกิารหลงัการขาย    

     (4) พสัดทุี่รฐัตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน    

     (5) การประเมินผลการปฏบิตัิงานของผูป้ระกอบการ  

     (6) ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรอืขอ้เสนออืน่ 

     (7) เกณฑอ์ืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  



ประกาศผูช้นะการเสนอราคา/ลงนามสญัญา (มาตรา 66)  

- ใหห้น่วยงานของรฐัประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บั

การคดัเลอืกและเหตผุลสนบัสนุนในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั...และใหปิ้ดประกาศโดย

เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรฐันั้น 

- การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต่้อเม่ือลว่งพน้ระยะเวลาอทุธรณ์

และไม่มีผูใ้ดอทุธรณ์... ในกรณีที่มีการอทุธรณ์ เม่ือไดร้บัแจง้จาก

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ใหท้ าการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไปได ้ 

- เวน้แตก่ารจดัซ้ือจดัจา้งที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วนตามมาตรา 56 (1) 

(ค) หรอืการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง หรอืการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ที่มีวงเงนิเลก็นอ้ยตามมาตรา 96 วรรคสอง 



อ านาจในการส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง (ขอ้ 84)  

การส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้งโดยวธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป 

คร ัง้หน่ึง ใหเ้ป็นอ านาจของผูด้ ารงต าแหน่งและ

ภายในวงเงนิ ดงัต่อไปน้ี 

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท 

(2) ผูม้ีอ านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชัน้ เกนิ 200 ลา้นบาท 



อ านาจในการส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง (ขอ้ 85 ) 

การส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้งโดยวธิีคดัเลอืกคร ัง้หน่ึง ใหเ้ป็นอ านาจ

ของผูด้ ารงต าแหน่งและภายในวงเงนิ ดงัต่อไปน้ี 

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท 

(2) ผูมี้อ านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชัน้ เกนิ 100 ลา้นบาท 

 



อ านาจในการส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง (ขอ้ 86)  

การส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจงคร ัง้หน่ึง  

ใหเ้ป็นอ านาจของผูด้ ารงต าแหน่งและภายในวงเงนิ 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

(2) ผูม้ีอ านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชัน้ เกนิ 50 ลา้นบาท 



สญัญา (ขอ้ 161)  

- การลงนามในสญัญาและการแกไ้ขสญัญาตามระเบยีบน้ี 

เป็นอ านาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

- การลงนามในสญัญาจะกระท าไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาการ

อทุธรณ์ (ภายใน 7 วนันบัจากวนัประกาศผล) 

ส าเนาสญัญา (ขอ้ 164)  

- ใหห้น่วยงานของรฐัสง่ส าเนาสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็น

หนงัสอื ซ่ึงมีมูลค่าต ัง้แต่หน่ึงลา้นบาทข้ึนไปใหส้ านกังาน 

การตรวจเงนิแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วนั    

นบัแต่วนัท าสญัญาหรอืขอ้ตกลง 



การจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงแทนสญัญา (มาตรา 96)   

(1) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิคีดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรอืการ

จดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรอื 

(ฉ) หรอืการจา้งที่ปรกึษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข) 

(2) การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานของรฐั 

(3) กรณีที่คู่สญัญาสามารถสง่มอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในหา้วนัท า

การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื 

(4) การเช่าซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสยีเงนิอืน่ใดนอกจากค่าเช่า 

- ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต้่อกนักไ็ด ้แต่ตอ้ง    

มีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 



การแกไ้ขสญัญา (มาตรา 97)   

- สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืที่ไดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้ 

เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของผูม้ีอ านาจที่จะ

พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขได ้

(1) เป็นการแกไ้ขตามมาตรา 93 วรรคหา้ (ตามความเหน็ของ อสส.) 

(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง หากการ

แกไ้ขนั้นไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสยีประโยชน์ 

(3) เป็นการแกไ้ขเพือ่ประโยชนแ์กห่น่วยงานของรฐัหรอืประโยชน์

สาธารณะ 

(4) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



การแกไ้ขสญัญา (มาตรา 97)   

- ในกรณีการแกไ้ขสญัญาที่หน่วยงานของรฐัเหน็ว่าจะมีปญัหา

ในทางเสยีประโยชน์หรอืไม่รดักมุพอกใ็หส้ง่ร่างสญัญาที่แกไ้ขนั้น

ไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

- การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ย

วธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง หากมีความ

จ าเป็นตอ้งเพิม่หรอืลดวงเงนิ หรอืเพิม่หรอืลดระยะเวลาสง่มอบ

หรอืระยะเวลาในการท างาน ใหต้กลงพรอ้มกนัไป 



การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง (ขอ้ 165)  

- การแกไ้ขสญัญา ตามมาตรา 97 ตอ้งอยู่ภายในขอบข่ายแหง่ 

วตัถปุระสงคเ์ดิมของสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั้น โดยตอ้งพจิารณา

เปรยีบเทยีบคณุภาพ ของพสัดหุรอืรายละเอยีดของงาน รวมทัง้

ราคาของพสัดุหรอืงานตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัพสัดทุี่จะท าการ

แกไ้ขนั้นกอ่นแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงดว้ย 

- ในกรณีที่เป็นการจดัซ้ือจดัจา้งที่เกี่ยวกบัความมัน่คงแข็งแรง 

หรอืงานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากวศิวกร 

สถาปนิกและวศิวกรผูช้ านาญการ หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิซึ่งรบัผิดชอบ

หรอืสามารถรบัรอง คณุลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงาน

กอ่สรา้ง หรอืงานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแลว้แต่กรณีดว้ย 



ช่วงเวลาแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา 

     ตามระเบียบฯ ไม่มีขอ้ก าหนดว่าจะตอ้งพจิารณา

ด าเนินการในช่วงเวลาใด แต่ในหลกัการปฏบิตัิจะตอ้ง

ด าเนินการก่อนที่จะมีการตรวจรบัมอบงานเสรจ็สมบูรณ์

เป็นอย่างชา้ ถา้มีการตรวจรบัมอบงานเสรจ็สมบูรณ์แลว้  

ถอืว่าสญัญาไดส้ิ้นสดุลง จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญาตาม

ระเบียบฯ อกีไม่ได ้

ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๒๔๓๗๙ ลว. ๑ ก.ย. ๔๘ 



การแต่งตัง้ผูต้รวจรบัพสัด ุ(มาตรา 100)   

- ในการด าเนินการตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหผู้มี้อ านาจแต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุพือ่รบัผิดชอบการบรหิารสญัญาหรอืขอ้ตกลง

และการตรวจรบัพสัด ุ

- ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยจะแต่งตัง้บคุคลหน่ึงบคุคลใด

เป็นผูต้รวจรบัพสัดนุั้น โดยใหป้ฏบิตัหินา้ที่เช่นเดียวกบัคณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดกุไ็ด ้

- ผูร้บัผิดชอบการบรหิารสญัญาหรอืขอ้ตกลงและการตรวจรบัพสัด ุ     

ซ่ึงไม่ใช่ผูท้ี่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหด้ ารงต าแหน่งที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการจดัซ้ือ

จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัด ุใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลงั

ก าหนด 



การก าหนดค่าปรบั (ขอ้ 162)  

- การท าสญัญา หรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื นอกจากการจา้งที่ปรกึษา

ใหก้ าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราตายตวัระหว่างรอ้ยละ 0.01 - 

0.20 ของราคาพสัดุที่ยงัไม่ไดร้บัมอบ  

- เวน้แต่การจา้งซ่ึงตอ้งการผลส าเรจ็ของงานทัง้หมดพรอ้มกนั      

ใหก้ าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ 

0.01 - 0.10 ของราคางานจา้งนั้น แต่จะตอ้งไม่ต า่กว่าวนัละ 100 บาท  

- ส าหรบังานก่อสรา้งสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให ้

ก าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคางานจา้งนั้น 

แต่อาจจะก าหนดขัน้สูงสดุของการปรบักไ็ด ้ 



การก าหนดค่าปรบั (ขอ้ 162)  

- ในกรณีการจดัหาสิง่ของที่ประกอบกนัเป็นชุด ถา้ขาด

สว่นประกอบสว่นหน่ึงสว่นใดไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดย

สมบูรณ์ แมคู่้สญัญาจะสง่มอบสิง่ของภายในก าหนดตามสญัญา 

แต่ยงัขาดสว่นประกอบบางสว่น ต่อมาไดส้ง่มอบสว่นประกอบที่

ยงัขาดนั้นเกนิก าหนดสญัญา ใหถ้อืว่าไม่ไดส้ง่มอบสิง่ของนั้นเลย 

ใหป้รบัเตม็ราคาของทัง้ชดุ 

- ในกรณีที่การจดัหาสิง่ของคดิราคารวมทัง้ค่าตดิต ัง้หรอืทดลอง

ดว้ย ถา้ตดิต ัง้หรอืทดลองเกนิกว่าก าหนดตามสญัญาเป็นจ านวน

วนัเท่าใด ใหป้รบัเป็นรายวนัในอตัราที่ก าหนดของราคาทัง้หมด 

ทัง้น้ี ใหก้ าหนดเรื่องค่าปรบัไวใ้นเอกสารเชิญชวนใหช้ดัเจนดว้ย 



ก าหนดค่าปรบัเกนิกว่าที่ระเบยีบก าหนด 

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ

พสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2538 

ก าหนดให ้อบต. ก าหนดค่าปรบัไดไ้ม่เกนิ 0.10 

ของราคางานกอ่สรา้งตามสญัญา 

- อบต. ก าหนดค่าปรบังานจา้งกอ่สรา้งถนน ไวท้ี่   

0.20 ของราคางานกอ่สรา้งตามสญัญา 



ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัด ุอบต.ฯ เป็นกฎหมายที่ให ้

อ านาจ อบต. ด าเนินกจิการทางปกครองที่เกี่ยวกบัเรื่องพสัด ุจงึเป็น

กฎหมายมหาชน ซึ่งมีลกัษณะเป็นกฎหมายบงัคบั และเป็นกฎหมายที่

เกี่ยวกบัความสงบเรยีบรอ้ย  อบต. จงึมิอาจหลกีเลี่ยงที่จะไม่ปฏบิตัติาม

ในเรื่องอตัราค่าปรบัในสญัญา ไม่ว่าคู่สญัญาฝ่ายเอกชนจะใหค้วาม

ยนิยอมกบัขอ้สญัญาดงักลา่วหรอืไม่กต็าม  

- ขอ้ตกลงเรื่องค่าปรบัเกนิกว่าที่กฎหมายใหอ้ านาจไว ้จงึใชบ้งัคบัไม่ได ้

กบัคู่สญัญา คู่สญัญาจงึไม่ตอ้งช าระค่าปรบัเกนิกว่าอตัราที่กฎหมาย

ก าหนด (ปรบัไดเ้พยีง 0.10) 

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีที่ อ. 345/2550 



การแจง้การเรยีกค่าปรบั/การบอกสงวนสทิธิ์ (ขอ้ 181)  

- กรณีที่สญัญาหรอืขอ้ตกลงไดค้รบก าหนดสง่มอบแลว้ และ

มีค่าปรบัเกดิข้ึน 

- ใหห้น่วยงานของรฐัแจง้การเรยีกค่าปรบัตามสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงจากคู่สญัญาภายใน 7 วนัท าการ นบัถดัจากวนัครบ

ก าหนดสง่มอบ  

- เม่ือคู่สญัญาไดส้ง่มอบพสัด ุใหห้น่วยงานของรฐับอก   

สงวนสทิธ์ิการเรยีกค่าปรบัในขณะที่รบัมอบพสัดุนั้นดว้ย 



ป.พ.พ. มาตรา 381 วรรคทา้ย บญัญตัวิ่า      

ถา้เจา้หน้ียอมรบัช าระหน้ีแลว้ จะเรยีกเอาเบี้ย

ปรบัได ้ต่อเม่ือไดบ้อกสงวนสทิธไิวเ้ช่นนั้น    

ในเวลารบัช าระหน้ี  



การแจง้สงวนสทิธิตอ้งท าขณะตรวจรบัพสัดุ/การจา้ง      หมาย

เหตไุวใ้นเอกสารการตรวจรบัว่า  

     “ขอสงวนสทิธิการเรยีกค่าปรบั กรณีผูข้าย/ผูร้บัจา้งสง่มอบ

พสัดุลา่ชา้ตามสญัญาเป็นรายวนัในอตัราวนัละ.........บาท นบัแต่วนั

.......เดือน..............พ.ศ. ....   (วนัถดัจากวนัครบก าหนดตาม

สญัญา) จนถงึวนัที่............. เดือน..............พ.ศ. .... (ผูข้าย/ผูร้บั

จา้ง ปฏบิตัติามสญัญาครบถว้นถกูตอ้ง)รวมเวลา............วนั เป็น

เงนิ................บาท”  

     ใหผู้ข้ายหรอืผูร้บัจา้งลงลายมือช่ือรบัทราบไวเ้ป็นหลกัฐาน   



การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กคู่่สญัญา หรอืการขยายเวลา   

ท าการตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง (มาตรา 102)   

- ใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของผูม้ีอ านาจที่จะพจิารณาไดต้ามจ านวนวนัที่

มีเหตเุกดิข้ึนจรงิ เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตเุกดิจากความผิดหรอืความบกพร่องของหน่วยงานของรฐั 

(2) เหตสุุดวสิยั 

(3) เหตเุกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิด

ตามกฎหมาย 

(4) เหตอุืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กคู่่สญัญา หรอืการขยายเวลาท าการตามสญัญา

หรอืขอ้ตกลงตามมาตรา 102 (ขอ้ 182)  

- ในกรณีที่มีเหตเุกดิจากความผิดหรอืความบกพรอ่งของหน่วยงานของ

รฐัหรอืเหตสุดุวสิยั หรอืเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สญัญา 

ไม่ตอ้งรบัผิดตามกฎหมายท าใหคู่้สญัญาไม่สามารถสง่มอบสิง่ของหรอื

งานตามเงือ่นไขและก าหนดเวลาแหง่สญัญาได ้ 

- ใหร้ะบไุวใ้นสญัญาหรอืขอ้ตกลงก าหนดใหคู่้สญัญาตอ้งแจง้เหตดุงักลา่ว

ใหห้น่วยงานของรฐัทราบภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที่เหตนุั้นไดส้ิ้นสดุ

ลง หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาที่ก าหนด จะยกมากลา่วอา้งเพือ่ของดหรอืลด

ค่าปรบั หรอืขอขยายเวลาในภายหลงัมิได ้เวน้แต่กรณีเหตเุกดิจาก

ความผิดหรอืความบกพรอ่งของหน่วยงานของรฐัซึ่งมีหลกัฐานชดัแจง้ 

หรอืหน่วยงานของรฐัทราบดีอยู่แลว้ต ัง้แต่ตน้ 



ขอขยายเวลาท าการตามสญัญา 

- บรษิทั ก. รบัจา้งก่อสรา้งอาคารใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 360 วนั  

- ท าการก่อสรา้งอาคารจนเลยก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ไป 10 วนั  

- ระหว่างนั้นไดเ้กดิอทุกภยัน ้าท่วมจนกอ่สรา้งไม่ไดเ้ป็นเวลา 

30 วนั  

- หลงัจากนั้นอกี 20 วนั สง่มอบงาน กรรมการตรวจรบังาน  

ถกูตอ้ง 

- ระยะเวลาน ้าท่วม อปท. จะขยายระยะเวลาท าการตาม

สญัญาใหก้บัผูร้บัจา้งไดห้รอืไม่ 



เหตเุกดิจากความผิดหรอืความบกพรอ่งของ อปท. 

- สง่มอบพื้นที่เป็นเหตใุหผู้ร้บัจา้งไม่สามารถเขา้ท าการก่อสรา้งได ้

- สง่มอบพื้นที่กอ่สรา้งโดยมีอปุสรรค และรบกวนสทิธขิองผูฟ้้อง

คดีในการปฏบิตัติามสญัญา 

- ตรวจการจา้งลา่ชา้ เมื่อตรวจเสรจ็มีการแกไ้ขงาน  

- สง่มอบพื้นที่แลว้แต่เขา้ด าเนินงานลา่ชา้ จนเขา้ฤดูท านา 

เจา้ของที่ดินจ าเป็นตอ้งใชท้ี่ดินเพือ่ท าการเกษตร ไม่ถอืเป็นเหต ุ

ที่ผูร้บัจา้ง จะใชอ้า้งเพือ่ขอขยายเวลาการกอ่สรา้งตามสญัญาได ้

- เหตเุกดิจากความผิด ความบกพร่องของทางราชการตามขอ้น้ี

ตอ้งเป็นเหตอุปุสรรคที่ท าใหผู้ร้บัจา้งไม่สามารถท างานได ้



เหตสุดุวสิยั 

พจนานุกรม เหตสุดุวสิยั คือ เหตทุี่พน้ความสามารถของ

ใครอนัที่ป้องกนัได ้ 

ปพพ. เหตสุดุวสิยั หมายความว่า เหตใุด ๆ อนัจะ

เกดิข้ึนกดี็ จะใหผ้ลพบิตักิดี็ เป็นเหตทุี่ไม่อาจป้องกนัได ้

แมท้ ัง้บคุคลผูต้อ้งประสบหรอืใกลจ้ะตอ้งประสบเหตนุั้น 

จะไดจ้ดัการระมดัระวงัตามสมควร อนัพงึคาดหมายได้

จากบคุคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น  

 



ตวัอย่างเหตสุุดวสิยั 

- เหตทุี่เกดิจากภยัธรรมชาต ิเช่น น ้าท่วมท าใหถ้นนขาด หรอื

สะพานขาด ไม่อาจใชส้ญัจรผ่านไปมาได ้ 

- เหตจุากการกระท าของบคุคลอืน่โดยกะทนัหนั 

- เหตกุารณ์อืน่ๆ เกดิข้ึนโดยฉบัพลนั ซ่ึงตนเองไม่อาจป้องกนั

หรอืโดยไม่อาจบงัคบัมิใหเ้กดิเหตดุงักลา่วข้ึนได ้หรอืไม่อาจ

หลกีเลีย่งมิใหพ้บเจอเหตดุงักลา่วได ้

- ถา้เป็นเหตธุรรมชาตทิี่เกดิข้ึนเป็นประจ า ย่อมไม่อาจถอืว่า

เป็นเหตสุุดวสิยัได ้



เหตเุกดิจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สญัญาไม่ตอ้งรบั

ผิดตามกฎหมาย 

หมายถงึเหตตุาม ป.พ.พ. มาตรา 205 ซึ่งบญัญตัิว่า 

“ตราบใดการช าระหน้ีนั้นยงัไม่ไดก้ระท าลงเพราะ

พฤตกิารณ์อนัใดอนัหน่ึง ซ่ึงลูกหน้ีไม่ตอ้งรบัผิดชอบ 

ตราบนั้น ลูกหน้ียงัหาไดช่ื้อว่าผิดนดัไม่”   

- พฤตกิารณ์อนัใดอนัหน่ึงน้ีจะตอ้งเกดิข้ึนกอ่นผิดนดัมิใช่

เกดิข้ึนหลงัผิดนดัแลว้ (หลงัสญัญาสิ้นสดุแลว้) 

 



เหตเุกดิจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สญัญาไม่ตอ้งรบั

ผิดตามกฎหมาย 

จ าเลยท าสญัญาซ้ือของจากโจทก ์ซ่ึงตอ้งส ัง่ซ้ือจาก

ต่างประเทศ ในระหว่างขนสง่มาประเทศไทยของสูญหาย 

จงึเป็นเรื่องพน้วสิยัที่โจทกจ์ะป้องกนัได ้ถอืว่าเป็น

พฤติการณ์อนัโจทกไ์ม่ตอ้งรบัผิดชอบตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 205 โจทกย์งัไม่ไดช่ื้อว่าผิดนดั จ าเลยตอ้งใหเ้วลา

แก่โจทกป์ฏบิตัิตามสญัญา เพราะเวลาที่ก าหนดไวเ้ดิม

ล่วงพน้ไปแลว้ (ฎกีา 2189/2523) 



การขยายเวลาท าการตามสญัญา การงดหรอืลดค่าปรบั 

- เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว และตามสญัญาไดก้ าหนดใหน้ายก

ฯ หรอืผูมี้อ านาจใชดุ้ลพนิิจพจิารณาขยายระยะเวลาท าการ

ตามสญัญางดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กผู่ร้บัจา้งไดโ้ดยไม่ตอ้ง

แกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา   

- ดงันั้น ในหลกัการจงึไม่จ าเป็นตอ้งท าสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิ

กบัผูร้บัจา้งอกี 



การบอกเลกิสญัญา (มาตรา 103)   

ในกรณีที่มีเหตบุอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงต่อไปน้ี ใหอ้ยู่ใน

ดลุพนิิจของผูม้ีอ านาจที่จะบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัคู่สญัญา 

(1) เหตตุามที่กฎหมายก าหนด 

(2) เหตอุนัเช่ือไดว้่าผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งไม่สามารถสง่มอบงานหรอื

ท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(3) เหตอุืน่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิน้ีหรอืในสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง 

(4) เหตอุืน่ตามระเบยีบที่รฐัมนตรกี าหนด 

 



การบอกเลกิสญัญา (มาตรา 103)   

- การตกลงกบัคู่สญัญาที่จะบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง   

ใหผู้มี้อ านาจพจิารณาไดเ้ฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชนแ์ก่

หน่วยงานของรฐัโดยตรงหรอืเพือ่ประโยชน์สาธารณะ หรอื

เพือ่แกไ้ขขอ้เสยีเปรยีบของหน่วยงานของรฐัในการที่จะ

ปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั้นต่อไป 

 



การบอกเลกิสญัญา (มาตรา 103)   

- ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัมิไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอื

การบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรฐัมิไดเ้รยีก

ค่าปรบั แลว้แต่กรณี  

- หากคู่สญัญาเหน็ว่า หน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผิดชดใชค้า่เสยีหาย 

คู่สญัญาจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรฐัใหพ้จิารณาชดใชค่้าเสยีหายกไ็ด ้  

ในการน้ี หน่วยงานของรฐัตอ้งออกใบรบัค าขอใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานและ

พจิารณาค าขอนั้นโดยไม่ชกัชา้  

- เม่ือหน่วยงานของรฐัมีหนงัสอืแจง้ผลการพจิารณาเป็นเช่นใดแลว้ หาก

คู่สญัญายงัไม่พอใจในผลการพจิารณากใ็หมี้สทิธิฟ้องคดีต่อศาลเพือ่เรยีก

ใหช้ดใชค้่าเสยีหายตามสญัญาต่อไป   



การบอกเลกิสญัญา (ขอ้ 183)  

- นอกจากการบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามมาตรา 103 หาก

ปรากฏว่าคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงได ้

และจะตอ้งมีการปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั้น 

- หากจ านวนเงนิค่าปรบัจะเกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิค่าพสัดุหรอื

ค่าจา้ง  

- ใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาด าเนินการบอกเลกิสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง เวน้แต่คู่สญัญาจะไดย้นิยอมเสยีค่าปรบัใหแ้กห่น่วยงาน

ของรฐัโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิ้น ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

พจิารณาผ่อนปรนการบอกเลกิสญัญาไดเ้ท่าที่จ าเป็น 



การประเมินผลการท างานของผูป้ระกอบการ (ม.106) 

- ใหห้น่วยงานของรฐัประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ  

ที่เขา้ร่วมการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรฐั 

- การประเมินผลการปฏบิตังิานใหพ้จิารณาถงึความสามารถในการ

ปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญาของคู่สญัญาเป็นส าคญั 

- ผูป้ระกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด  

จะถกูระงบัการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว ้

ชัว่คราว จนกว่าจะมีผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด  



ลกัษณะผูท้ิ้ งงาน (มาตรา 109) 

(1) เป็นผูย้ื่นขอ้เสนอที่ไดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไม่ยอมไปท าสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืกบัหน่วยงานของรฐัภายในเวลาที่ก าหนด 

(2) คู่สญัญาหรอืผูร้บัจา้งช่วงที่หน่วยงานของรฐัอนุญาตใหร้บัช่วงงานได ้

ไม่ปฏบิตัิตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืนั้น 

(3) ผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญากระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรอืกระท าการโดยไม่สจุรติ 

(4) ผลการปฏบิตัิตามสญัญาของที่ปรกึษาหรอืผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบ

หรอืควบคมุงานก่อสรา้งมีขอ้บกพรอ่ง ผิดพลาด หรอืกอ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายอย่างรา้ยแรง 



(5) เม่ือปรากฏว่าผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งหรอื

ผูป้ระกอบการงานก่อสรา้งไม่ปฏบิตัิตามมาตรา 88 (มีสว่นไดเ้สยี) 

(6) การกระท าอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

- ใหป้ลดักระทรวงการคลงัเป็นผูมี้อ านาจส ัง่ใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญา

เป็นผูท้ิ้ งงาน และใหแ้จง้เวยีนรายช่ือผูท้ิ้ งงานใหห้น่วยงานของรฐัทราบ 

กบัแจง้เวยีนในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง รวมทัง้แจง้

ใหผู้ท้ิ้ งงานทราบดว้ย 

- ในกรณีที่นิตบิคุคลเป็นผูท้ิ้ งงาน ถา้การกระท าดงักลา่วเกดิจากหุน้สว่น

ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ านาจในการด าเนินงาน  

ในกจิการของนิตบิคุคลนั้น ใหส้ ัง่ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นผูท้ิ้งงานดว้ย   



 การอทุธรณ์ (มาตรา 114)  

- ผูซ่ึ้งไดย้ื่นขอ้เสนอเพือ่ท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดกุบัหน่วยงานของรฐั 

มีสทิธิอทุธรณ์เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัด ุ 

- กรณีที่เหน็ว่าหน่วยงานของรฐัมิไดป้ฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

และวธิีการที่ก าหนดในกฎหมาย ระเบยีบ หรอืประกาศ  

- เป็นเหตใุหต้นไม่ไดร้บัการประกาศผลเป็นผูช้นะหรอื ไม่ไดร้บัการ

คดัเลอืกเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั  

- ใหผู้มี้สทิธิอทุธรณ์ยื่นอทุธรณ์ต่อหน่วยงานของรฐันั้นภายในเจด็วนั

ท าการนบัแต่วนัประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครอืข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง (ม.117 ) 



การพจิารณาอทุธรณ์ 

- ใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาและวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเจด็วนั

ท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัอทุธรณ์ ในกรณีที่เหน็ดว้ยกใ็หด้ าเนินการตาม

ความเหน็นั้นภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ในกรณีที่ไม่เหน็ดว้ยให ้

รายงานไปยงัคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ภายในสามวนัท าการนบั

แต่วนัที่ครบก าหนด(ม.118)   

- ใหค้ณะกรรมการฯพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่

ไดร้บัรายงานดงักลา่ว หากเรื่องใดไม่อาจพจิารณาไดท้นัในก าหนดนั้น 

ใหข้ยายระยะเวลาออกไปไดไ้ม่เกนิสองคร ัง้ คร ัง้ละไม่เกนิสบิหา้วนันบั

แต่วนัที่ครบก าหนดเวลาดงักลา่ว และแจง้ใหผู้อ้ทุธรณ์และผูช้นะการ

จดัซ้ือจดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกทราบ (ม. 119) 



บทก าหนดโทษ (มาตรา 120)  

- ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ที่หรอืเป็นผูม้ีอ านาจหนา้ที่ในการด าเนินการ

เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง หรอืการบรหิารพสัด ุ  

- ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่...โดยมิชอบเพือ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายแกผู่ห้น่ึงผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัิหนา้ที่...

โดยทจุรติ  

- ตอ้งระวางโทษจ าคกุต ัง้แต่หน่ึงปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สอง

หมื่นบาทถงึสองแสนบาท 

- ผูใ้ดเป็นผูใ้ชห้รอืผูส้นบัสนุนในการกระท าความผิดผูน้ั้นตอ้ง

ระวางโทษเท่าคนท าความผิด 



กฎกระทรวง 

ก าหนดวงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดโุดยวธิี

เฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งที่ไม่ท า

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื และวงเงนิการจดัซ้ือ  

จดัจา้งในการแต่งต ัง้ผูต้รวจรบัพสัด ุ

พ.ศ. 2560 



    ขอ้ 1 การจดัซ้ือจดัจา้งสนิคา้ งานบรกิาร หรอืงาน

ก่อสรา้ง ที่มีการผลติ จ าหน่าย ก่อสรา้ง หรอืใหบ้รกิารทัว่ไป 

และมีวงเงนิในการจดัซ้ือจดัจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิ 5 แสนบาท 

ใหใ้ชว้ธิีเฉพาะเจาะจง 

    ขอ้ 2 งานจา้งที่ปรกึษาดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธิีเฉพาะเจาะจง 

    (1) งานจา้งที่ปรกึษาที่มีวงเงนิค่าจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิ 5 

แสนบาท 

    (2) งานจา้งที่มีที่ปรกึษาในงานที่จะจา้งนั้นจ านวนจ ากดั

และมีวงเงนิค่าจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 



 ขอ้ 3 งานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้งที่มี

วงเงนิงบประมาณค่าก่อสรา้งคร ัง้หน่ึง ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ให ้

ใชว้ธิีเฉพาะเจาะจง 

 ขอ้ 4 ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยไม่

เกนิ 1 แสนบาท จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต้่อกนักไ็ด ้

แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 

 ขอ้ 5 ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยไม่

เกนิ 1 แสนบาท จะแต่งตัง้บคุคลหน่ึงบคุคลใดเป็นผูต้รวจรบั

พสัดุกไ็ด ้



ระเบยีบกระทรวงการคลงั 

ว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั 

พ.ศ. 2560 



“หวัหนา้หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ผูด้ ารงต าแหน่ง 

ในหน่วยงานของรฐั ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราชการสว่นกลาง หมายถงึ อธิบดี หรอืหวัหนา้สว่น

ราชการที่เรยีกช่ืออย่างอืน่และมีฐานะเป็นนิตบิคุคล 

(2) ราชการสว่นภมูิภาค หมายถงึ ผูว้่าราชการจงัหวดั 

(3) ราชการสว่นทอ้งถิ่น หมายถงึ นายกองคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดั นายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ... 

ฯลฯ 



การมอบอ านาจ (ขอ้ 6,7) 

     - หวัหนา้หน่วยงานของรฐัหรอืผูมี้อ านาจส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้งตามระเบยีบน้ี

จะมอบอ านาจเป็นหนงัสอืใหแ้กผู่ด้ ารงต าแหน่งใดกไ็ดซ้ึ่งสงักดัหน่วยงาน

ของรฐัเดียวกนั โดยใหค้ านึงถงึระดบัต าแหน่ง หนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ของผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจเป็นส าคญั 

     - เม่ือมีการมอบอ านาจตามวรรคหน่ึง ผูร้บัมอบอ านาจมีหนา้ที่ตอ้งรบั

มอบอ านาจนั้นและจะมอบอ านาจนั้นใหแ้กผู่ด้ ารงต าแหน่งอืน่ต่อไปไม่ได ้

     - เพื่อความคลอ่งตวัในการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

มอบอ านาจในการส ัง่การและด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหแ้กผู่ด้ ารงต าแหน่ง

รองลงไปเป็นล าดบั ใหผู้ม้อบอ านาจสง่ส าเนาหลกัฐานการมอบอ านาจให ้

ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบทกุคร ัง้ 



เอกสารประกอบการด าเนินการจดัซอ้จดัจา้ง (ขอ้ 9)  

- การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุตามระเบยีบน้ี

ดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส ์ใหด้ าเนินการในระบบเครอืข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางผ่านทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั

ดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Government Procurement : 

e - GP) 

- ใหใ้ชเ้อกสารที่จดัพมิพจ์ากระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 



การจดัท าเอง (ขอ้ 18)  

- ในกรณีที่มีการซ้ือหรอืจา้งเพือ่จดัท าพสัดเุอง  

- ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งต ัง้ผูค้วบคมุ

รบัผิดชอบในการจดัท าเองนั้น  

- และแต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจการปฏบิตังิานโดยมี

คณุสมบตัแิละหนา้ที่เช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจ

รบัพสัด ุ 

- เวน้แต่ที่ก าหนดใหม้ีผูร้บัผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แลว้ 



การแบ่งซ้ือ/แบ่งจา้ง (ขอ้ 20)  

- การแบ่งซ้ือหรอืแบ่งจา้ง 

- โดยลดวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้งในคร ัง้เดียวกนั 

- เพือ่ใหว้ธิกีารซ้ือหรอืจา้งหรอือ านาจในการส ัง่ซ้ือส ัง่จา้ง

เปลี่ยนแปลงไป จะกระท ามิได ้

- กรณีใดจะเป็นการแบ่งซ้ือหรอืแบ่งจา้งใหพ้จิารณาถงึ

วตัถปุระสงคใ์นการซ้ือหรอืจา้งคร ัง้นั้นและความคุม้ค่า

ของทางราชการเป็นส าคญั 



ขอ้ทกัทว้ง สตง. 

- จา้งเหมาขุดลอกล าหว้ยในเขตพื้นที่ ตามสญัญาจา้งเหมา 2 โครงการ  

เป็นเงนิ 1,488,000 บาท และ 1,389,000 บาท โดย ลงวนัที่วนัเดยีวกนั 

ผูร้บัจา้งรายเดียวกนั โครงการลกัษณะคลา้ยกนั และจดัหาในช่วงเวลา

เดียวกนั  

- หากน าวงเงนิตามสญัญารวมกนัจะตอ้งด าเนินการจดัหาโดยวธิีประกวด

ราคาดว้ยวธิีเสนอราคาทางอเิลก็ทรอนิคส ์ 

- เป็นการแบ่งซ้ือโดยลดวงเงนิที่จะซ้ือในคร ัง้เดียวกนัเพื่อใหว้งเงนิต า่กว่า

ก าหนด 

- เป็นการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบพสัดฯุ และ นส.มท. ที่ มท 0808.2/ว 

15066 ลว.8 ธ.ค.2547 ที่ก าหนดวธิีปฏบิตักิรณีการจดัซ้ือจดัจา้งที่มีความ

ตอ้งการพสัดปุระเภทเดียวกนั ในระยะเวลาเดียวกนั ควรด าเนินการจดัซ้ือ

จดัจา้งในคราวเดียวกนัเพื่อใหมี้ความโปรง่ใสและเป็นธรรม  

 



คดีปกครองการแบ่งซ้ือ/แบ่งจา้ง 

- อบต. จดัท าโครงการกอ่สรา้งและซ่อมแซมถนน  

19 โครงการ งบประมาณ 1.09 ลา้นบาท  

- จดัจา้งดว้ยวธิีตกลงราคา แยกจา้งเหมากอ่สรา้งฯ 

เป็น 19 สญัญา โดยท าบนัทกึตกลงการจา้งกบัผูร้บั

จา้ง 3 ราย แต่ละโครงการวงเงนิไม่เกนิ 1 แสนบาท 

- เป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจา้งหรอืไม่ 

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ ที่ อ.149/2549 



การพจิารณาการแบ่งซ้ือ/แบ่งจา้ง 

- โครงการกอ่สรา้งฯ ถนน 19 โครงการ แมจ้ะเป็นโครงการที่มี

ความตอ้งการใชพ้สัดุเหมือนกนัหลายรายการ และระยะเวลา

ด าเนินการใกลเ้คียงกนักต็าม  

- แต่สถานที่ต ัง้ของทัง้ 19 โครงการ ไม่เช่ือมต่อและมีสถานที่ต ัง้

หา่งไกลกนั โดยสภาพจงึไม่อาจรวมว่าจา้งเป็นโครงการเดียวกนัได ้

- เมื่อพจิารณาจากวงเงนิค่าจา้งเหมาของแต่ละโครงการไม่เกนิ      

1 แสนบาท ซ่ึงก าหนดใหจ้า้งโดยวธิตีกลงราคา ดงันั้น การที่ 

นายก อบต. ส ัง่จา้งโดยวธิีตกลงราคาจงึเป็นการจา้งที่ชอบดว้ย

ระเบยีบแลว้ 



รายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง (ขอ้ 22)  

- ใหเ้จา้หนา้ที่จดัท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจา้งเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่

ขอความเหน็ชอบ โดยเสนอผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ ตามรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตผุลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือหรอืจา้ง 

(2) ขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรอืแบบรูป

รายการงานกอ่สรา้งที่จะซ้ือหรอืจา้ง 

(3) ราคากลางของพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง 

(4) วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง 

(5) ก าหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้สัดนุั้นหรอืใหง้านนั้นแลว้เสรจ็ 

(6) วธิีที่จะซ้ือหรอืจา้งและเหตผุลที่ตอ้งซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีนั้น 

(7) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 

(8) ขอ้เสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งต ัง้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นใน

การซ้ือหรอืจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสอืเชิญชวน 



รายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง (ขอ้ 22)  

- การซ้ือหรอืจา้งกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนอนัเน่ืองมาจาก   

เกดิเหตกุารณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได ้ 

- หรอืกรณีมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดนุั้นโดยฉุกเฉิน  

- หรอืกรณีการซ้ือหรอืจา้งที่มีวงเงนิเลก็นอ้ยตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง      

- ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกตไิด ้เจา้หนา้ที่หรอืผูท้ี่

รบัผิดชอบในการปฏบิตังิานนั้นจะท ารายงานขอซ้ือ     

ขอจา้งเฉพาะรายการที่เหน็ว่าจ าเป็นกไ็ด ้



 

รายงานการซ้ือที่ดินหรอืสิง่กอ่สรา้ง (ขอ้ 23) 

- ใหเ้จา้หนา้ที่จดัท ารายงานเสนอผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตผุลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือ 

(2) รายละเอยีดของที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้งที่ตอ้งการซ้ือ รวมทัง้เน้ือที่

และทอ้งที่ที่ตอ้งการ 

(3) ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งที่นั้น 

(4) ราคาซ้ือขายของที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้งใกลเ้คยีงบรเิวณที่จะซ้ือคร ัง้

หลงัสดุประมาณ 3 ราย 

(5) วงเงนิที่จะซ้ือ โดยใหร้ะบวุงเงนิงบประมาณ หรอืวงเงนิที่ประมาณ

ว่าจะซ้ือในคร ัง้นั้น 

(6) วธิีที่จะซ้ือและเหตผุลที่ตอ้งซ้ือโดยวธินีั้น 

(7) ขอ้เสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งต ัง้คณะกรรมการต่าง ๆ 



คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้ง (ขอ้ 25)  

- ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งข้ึน เพื่อปฏบิตักิารตามระเบยีบ

พรอ้มกบัก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ คือ 

(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

(3) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีคดัเลอืก 

(4) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

- ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งแต่ละคณะ รายงานผลการพจิารณา

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐัภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถา้มีเหตทุี่ท า

ใหก้ารรายงานลา่ชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาขยาย

เวลาใหต้ามความจ าเป็น 



การตัง้กรรมการ ตามขอ้ 26 

- คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งแต่ละคณะประกอบดว้ย ประธานกรรมการ   

1 คน และกรรมการอย่างนอ้ย 2 คน ซ่ึงแต่งต ัง้จากขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ ...หรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐั     

ที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ ... 

- ในกรณีจ าเป็นหรอืเพือ่ประโยชนข์องหน่วยงานของรฐัจะแต่งต ัง้บคุคลอืน่

รว่มเป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้แต่จะตอ้งไม่มากกว่าจ านวนกรรมการ 

- ในการซ้ือหรอืจา้งคร ัง้เดียวกนั หา้มแต่งตัง้ผูท้ี่เป็นกรรมการพจิารณา

ผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์กรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

หรอืกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืกเป็นกรรมการตรวจรบัพสัด ุ



การประชุมของ คณะกรรมการ (ขอ้ 27) 

- การประชมุของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุ   

ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด ใหป้ระธานกรรมการและ

กรรมการแตล่ะคนมีเสยีงหน่ึงในการลงมติ โดยประธานกรรมการตอ้ง  

อยู่ดว้ยทกุคร ัง้ในการประชมุ  

- หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ที่ไดใ้หห้วัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัแต่งต ัง้ประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 

- มติของคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัให ้

ประธานกรรมการออกเสยีงเพิ่มข้ึนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด เวน้แต่

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุหถ้อืมตเิอกฉนัท ์

- กรรมการของคณะใดไม่เหน็ดว้ยกบัมติของคณะกรรมการ ใหท้ าบนัทึก

ความเหน็แยง้ไวด้ว้ย 



การลงมติ 

•  ก.อบต.จงัหวดั มีมติเกี่ยวกบัการพจิารณาอทุธรณ์ค าส ัง่

ลงโทษพนกังานสว่นต าบลผูถ้กูลงโทษปลดออกจาก

ราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด  

•  เรื่องการเพกิถอนมตใินการประชมุที่เหน็ชอบใหล้งโทษ

ปลดพนกังานสว่นต าบลออกจากราชการ มีกรรมการ

เหน็ชอบใหเ้พกิถอนมติดงักล่าว 7 คน ไม่เหน็ชอบ      

1 คน งดออกเสยีง 10 คน และไม่อยู่ในที่ประชมุ 8 คน 



เสยีงขา้งมาก (เรื่องเสรจ็ที่ 1178/2558 ) 

     หลกัการหามติของคณะกรรมการโดยการนบัคะแนนเสยีง      

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คอื  

     (1) เสยีงขา้งมากแบบธรรมดา หมายถงึ คะแนนเสยีงขา้งมาก 

ของผูซ้ึ่งประกอบเป็นองคป์ระชมุและไดอ้อกเสยีงลงคะแนนให ้

ความเหน็ชอบหรอืไม่ใหค้วามเหน็ชอบในเรื่องนั้น การงดออก

เสยีงลงคะแนนหรอืไม่อยู่ในที่ประชมุไม่ว่าดว้ยเหตใุด ย่อมไม่ถอื

ว่าเป็นการออกเสยีงจงึไม่อาจนบัคะแนนเหลา่นั้นไปรวมกบัการ

ออกเสยีงลงคะแนนของฝ่ายที่เหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ยได ้



เสยีงขา้งมาก 

     (2) เสยีงขา้งมากแบบเด็ดขาด หมายถงึ คะแนนเสยีงขา้งมาก 

ของจ านวนทัง้หมด ซ่ึงอาจก าหนดใหเ้กนิกึ่งหน่ึงหรอืมากกว่านั้น 

เช่น สองในสาม หรอืสามในสี ่ของสมาชิกหรอืกรรมการทัง้หมด

หรอืเท่าที่มีอยู่ ในกรณีน้ีการหามตขิองที่ประชมุจงึตอ้งใหไ้ด ้

คะแนนเสยีงตามที่ก าหนดไว ้ไม่ว่าจะมีผูล้งคะแนนเสยีงเท่าใด 

มาประชมุเท่าใด หรอืงดออกเสยีง เท่าใด คะแนนเสยีงที่จะถอื

เป็นมตไิดต้อ้งไดต้ามจ านวนที่ก าหนดไวเ้ท่านั้น   



การประชมุของ คณะกรรมการ (ขอ้ 27) 

- ประธานกรรมการและกรรมการ จะตอ้งไม่เป็นผูมี้สว่นได้

เสยีกบัผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญาในการซ้ือหรอืจา้งคร ัง้นั้น  

- หากประธานหรอืกรรมการทราบว่าตนเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

กบัผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญาในการซ้ือหรอืจา้งคร ัง้นั้น   ให ้

ประธานหรอืกรรมการ ผูน้ั้นลาออกจากการเป็นประธานหรอื

กรรมการในคณะกรรมการที่ตนไดร้บัการแต่งตัง้นั้น  

- รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐัทราบเพือ่ส ัง่การตามที่

เหน็สมควรต่อไป 



การแต่งตัง้ผูค้วบคุมงาน (ขอ้ 177)  

- ในการจา้งกอ่สรา้งแต่ละคร ัง้ที่มีข ัน้ตอนการด าเนินการเป็นระยะ ๆ  อนั

จ าเป็นตอ้งมีการควบคมุงานอย่างใกลชิ้ด หรอืมีเงือ่นไขการจา่ยเงนิเป็น

งวดตามความกา้วหนา้ของงาน  

- ใหแ้ต่งต ัง้ผูค้วบคมุงานจากขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ 

...หรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐัที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ของหน่วยงานของ

รฐันั้น หรอืของหน่วยงานของรฐัอืน่ ตามที่ไดร้บัความยนิยอมจากหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัที่ผูน้ั้นสงักดัแลว้และ 

- โดยปกตจิะตอ้งมีคณุวฒุไิม่ต า่กว่าระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ย การรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ  

การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

พ.ศ. 2547  



ขอท าความตกลง (ขอ้ 4)  

• ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 

และใหม้ีอ านาจตีความวนิิจฉยัปญัหา ก าหนดหลกัเกณฑ ์และ

วธิปีฏบิตั ิเพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 

• ในกรณีที่ อปท.ไม่สามารถปฏบิตัติามระเบยีบน้ีได ้ใหข้อท า

ความตกลงกบัปลดักระทรวงมหาดไทยกอ่นการปฏบิตัิ 

• ปลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจตามวรรคสองใหอ้ธิบดี

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น หรอืผูว้่าราชการจงัหวดักไ็ด ้



น าสง่เป็นเงนิรายได ้(ขอ้ 7)  

• บรรดาเงนิที่ อปท.ไดร้บัไวเ้ป็นกรรมสทิธิ์ ใหน้ าสง่เป็นเงนิรายได ้

ทัง้สิ้น หา้มมิใหก้นัไวเ้ป็นเงนิฝากหรอืเงนินอกงบประมาณ... 

• ไม่ใชบ้งัคบัในกรณีที่มีผูอ้ทุศิใหแ้ก ่อปท. เป็นการเฉพาะเจาะจง

หรอืในกรณีที่ อปท.จดัหารายไดข้ึ้นเป็นคร ัง้คราวเพือ่ใชจ้า่ยใน

กจิการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ 

• เงนิรายไดท้ี่ อปท. จดัหาข้ึนเป็นคร ัง้คราว หรอืเงนิที่มีผูอ้ทุศิให ้

ถา้ไม่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ หากมีเงนิเหลอืจา่ย หรอืหมดความ

จ าเป็นที่จะตอ้งใชจ้า่ยแลว้ ใหน้ าสง่เป็นรายไดข้อง อปท. 



กรรมการเกบ็รกัษาเงนิ (ขอ้ 22)  

• ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการเกบ็รกัษาเงนิไว ้ณ 

ส านกังานอย่างนอ้ยสามคนในจ านวนน้ีใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงั

เป็นกรรมการโดยต าแหน่งหน่ึงคน และกรรมการเกบ็รกัษาเงนิ

อืน่อกีอย่างนอ้ยสองคน 

• การแต่งตัง้กรรมการเกบ็รกัษาเงนิ...ใหแ้ต่งต ัง้จากพนกังานสว่น

ทอ้งถิ่นต ัง้แต่ระดบัสาม หรอืเทยีบเท่าข้ึนไป เวน้แต่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีพนกังานสว่นทอ้งถิ่นไม่ครบจ านวนที่จะ

แต่งตัง้เป็นกรรมการ ใหแ้ต่งต ัง้พนกังานสว่นทอ้งถิ่นระดบัอืน่ 

หรอืผูช่้วยผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเป็นกรรมการใหค้รบจ านวนกไ็ด ้



การถอนเงนิฝากธนาคาร (ขอ้ 37)  

• การถอนเงนิฝากธนาคารของ อปท. หรอืหน่วยงานที่ไดแ้ยกไป

ท าการรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิ ให ้อปท. แจง้เงือ่นไขการส ัง่

จา่ยต่อธนาคารโดยใหผู้ม้ีอ านาจลงนามส ัง่จา่ยเงนิร่วมกนัอย่าง

นอ้ยสามคน ในจ านวนน้ีใหม้ผูีบ้รหิารทอ้งถิ่น และปลดั... ลง

นามส ัง่จา่ยดว้ยทกุคร ัง้ และใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นมอบหมายให ้

ผูช่้วยผูบ้รหิารทอ้งถิ่น หรอืผูด้ ารงต าแหน่งไม่ต า่กว่าหวัหนา้

หน่วยงานอกีหน่ึงคน และใหม้อบหมายพนกังานทอ้งถิ่นต ัง้แต่

ระดบัสามหรอืเทยีบเท่าข้ึนไปเพิม่อกีหน่ึงคนในกรณีที่ไม่มี

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเป็นผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือถอนเงนิฝากร่วมกนั 



การขอเบกิเงนิ (ขอ้ 39)  

- การขอเบกิเงนิจากหน่วยงานคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตาม

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณใด ใหเ้บกิไดแ้ต่เฉพาะใน

ปีงบประมาณนั้น... เวน้แต ่

     (๑) เป็นเงนิงบประมาณรายจา่ยที่ยงัมิไดก้อ่หน้ีผูกพนัในปีงบประมาณ

นั้น และไดร้บัอนุมตัิใหก้นัเงนิไวต้อ่ผูม้ีอ านาจตามระเบยีบแลว้ 

     (๒) เป็นงบประมาณรายจา่ยที่ไดก้อ่หน้ีผูกพนัไวก้อ่นสิ้นปีงบประมาณ 

และไดร้บัอนุมตัิจากนายกฯ ใหก้นัเงนิไปจา่ยในปีงบประมาณถดัไป 

     (๓) กรณีมีเงนิอดุหนุนที่รฐับาลให ้อปท. โดยระบวุตัถปุระสงคซ่ึ์ง

เบกิจา่ยไม่ทนัภายในสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา และไดบ้นัทกึบญัชีไวแ้ลว้ 



ค่าใชจ้า่ยรายจา่ยประจ า (ขอ้ 56)  

     - ค่าใชจ้า่ยที่เป็นรายจา่ยประจ าที่เกดิข้ึนในปีใด ใหเ้บกิจาก

งบประมาณรายจา่ยในปีนั้นไปจา่ย 

     - เงนิที่เบกิไปเพื่อจา่ยใหย้มื ถา้จ าเป็นตอ้งจา่ยตดิต่อคาบเกี่ยวไปถงึ

ปีงบประมาณใหม่ จะเบกิเงนิลว่งหนา้จากปีปจัจุบนัไปจา่ยส าหรบัระยะเวลา

ในปีใหม่กไ็ด ้โดยใหถ้อืว่าเป็นรายจา่ยของปีที่เบกิเงนิงบประมาณ 

ดงัต่อไปน้ี 

     (๑) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการไม่เกนิหกสบิวนั 

     (๒) ส าหรบัปฏบิตัริาชการอืน่ๆ ไม่เกนิสบิหา้วนั 



การกนัเงนิกรณีกอ่หน้ีผูกพนั (ขอ้ 57)  

• กรณีกอ่หน้ีผูกพนัไวก้อ่นสิ้นปี โดยส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้งหรอื    

การเช่าทรพัยส์นิ ถา้เหน็ว่าการเบกิเงนิไม่ทนัสิ้นปี ใหผู้บ้รหิาร

ทอ้งถิ่นอนุมตัใิหก้นัเงนิไวเ้บิกในปีถดัไปไดอ้กีไม่เกนิหน่ึงปี 

• หากด าเนินไม่แลว้เสรจ็ ใหข้อขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิต่อสภา  

ไดอ้กีไม่เกนิหกเดือน 



การกนัเงนิกรณียงัมิไดก้อ่หน้ีผูกพนั  (ขอ้ 59)  

• รายจา่ยหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดินและสิง่ก่อสรา้ง ยงัมิไดก้่อหน้ีผูกพนั แต่มีความ

จ าเป็นจะตอ้งใชจ้า่ยเงนินั้นต่อไปอกี ใหข้ออนุมตักินัเงนิต่อสภาไดอ้กีไม่เกนิ

หน่ึงปี 

• หากยงัมิไดด้ าเนินการก่อหน้ีผูกพนั ใหข้ออนุมตัขิยายเวลาเบกิจา่ยเงนิได ้   

ไม่เกนิอกีหน่ึงปีต่อสภา หรอืกรณีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายการ

ที่ท าให ้ลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง 

ใหข้ออนุมตัเิปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิไดไ้ม่เกนิอกีหน่ึงปี  

ต่อสภา 

• เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงนิและขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิแลว้ หากไม่ได ้

ด าเนินการหรอืมีเงนิเหลอืจา่ย ใหเ้งนิจ านวนนั้นตกเป็นเงนิสะสม 



การกนัเงนิรายจา่ยประจ า (ขอ้ 59/1)  

• รายจา่ยเงนิเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ เงนิประจ า

ต าแหน่ง เงนิเพิม่ เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่ เงนิ

ช่วยเหลอืและเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั หากเบกิเงนิ  

ไม่ทนัสิ้นปี และมีความจ าเป็นตอ้งใชจ้า่ยเงนินั้นต่อไปอกี 

ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นอนุมตัิใหก้นัเงนิไดไ้ม่เกนิเกา้สบิวนั 



บญัชีรายการค่าใชจ้า่ยประโยชนต์อบแทนอืน่ของขา้ราชการ  

หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้งและพนกังานจา้ง  

(ประกาศ กถ. เรื่อง การก าหนดรายการค่าใชจ้า่ยเงนิเดือน ประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ ลว. 24 ก.ค. 2558) 

1. เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น 

2. เงนิตอบแทนอืน่ๆ หรอืเงนิค่าตอบแทนอืน่ๆ หรอืเงนิเพิม่พเิศษ หรอืเงนิเพิม่

อืน่ๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบก าหนด 

3. เงนิสวสัดิการส าหรบัการปฏบิตังิานประจ าส านกังานในพื้นที่พเิศษ (สปพ.) 

4. เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้กเ่จา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตังิานในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

5. เงนิสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบตุร รวมถงึเงนิทนุสนบัสนุนการศึกษาแก่บตุร

ขา้ราชการ และลูกจา้งประจ าของ กทม. และขา้ราชการครู กทม. 
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6. เงนิสวสัดิการเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาล 

7. เงนิตอบแทนผูป้ฏบิตังิานดา้นความเจบ็ป่วยนอกเวลาราชการ และ

วนัหยดุราชการเฉพาะส าหรบัขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้งและ

พนกังานจา้ง (แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์ฯลฯ) 

8. เงนิเพิ่มพเิศษส าหรบับคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุส าหรบัแพทย ์ 

ทนัตแพทย ์และเภสชักร ที่ไม่ปฏบิตัเิวชปฏบิตัสิว่นตวั 

9. เงนิค่าเช่าบา้น 

10. เงนิท าขวญัขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง และพนกังานจา้งซึ่ง

ไดร้บัอนัตราย หรอืเจบ็ป่วยเพราะการปฏบิตัใินหนา้ที่ 

11. เงนิเกี่ยวกบัศพขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

ซึ่งถงึแกค่วามตายในระหว่างเดินทางไปราชการ 

12. เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 
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13. เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพผูร้บับ านาญของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่นที่

มิใช่ต าแหน่งครู (ชคบ.) รวมถงึเงนิช่วยเหลอืรายเดือนผูร้บับ านาญซ่ึงลาออกจาก

ราชการก่อนเกษียณอายขุองกรุงเทพมหานคร (ชรบ.) 

14. เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 

15. เงนิสมทบกองบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น 

16. เงนิสมทบกองบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

17. บ าเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลอืเจา้หนา้ที่และประชาชน ผูป้ฏบิตัิ

หนา้ที่ราชการ หรอืช่วยราชการเน่ืองในการป้องกนัอธิปไตยและรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ยของประเทศ 

18. เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

แกข่า้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

19. ทนุการศึกษา 

20. เงนิเกษียณอายกุอ่นก าหนด 261 



ทนุส ารองเงนิสะสม (ขอ้ 87)  

• ใหก้นัยอดเงนิสะสมประจ าปีไวร้อ้ยละยี่สบิหา้ของทกุปี เพื่อเป็น     

ทนุส ารองเงนิสะสม  

• การจา่ยเงนิทนุส ารองเงนิสะสม ท าไดเ้ม่ือ ยอดเงนิสะสมในสว่นที่

เหลอืมีไม่พอ ใหข้อความเหน็ชอบจากสภาทอ้งถิ่น และขออนุมตัิ   

ผูว้่าราชการจงัหวดั 

• ยอดเงนิทนุส ารองเงนิสะสม เกนิรอ้ยละยี่สบิหา้ของงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี หากมีความจ าเป็นอาจน ายอดเงนิสว่นที่เกนิไปใชจ้า่ย

ไดโ้ดยไดร้บัอนุมตัจิากสภาทอ้งถิ่น 



น าเงนิสะสมทดรองจา่ยหรอืยมืเงนิสะสม (ขอ้ 88)  

• มีงบประมาณรายจา่ยประจ าปีอนุญาตใหจ้า่ยไดแ้ลว้ แต่ระยะสามเดือน

แรก  ไม่สามารถจดัเกบ็รายไดเ้พยีงพอ อาจน าเงนิสะสมทดรองจา่ยได ้

• ไดร้บัแจง้การจดัสรรเงนิอดุหนุนระบวุตัถปุระสงค ์ยกเวน้งบลงทนุ แต่

ยงัมิไดร้บัเงนิ หากมีความจ าเป็นอาจยืมเงนิสะสมทดรองจา่ยได ้

• กรณีมีกจิการพาณิชย ์หากมีความจ าเป็นอาจขอยมืเงนิสะสมไปทดรอง

จา่ย เพื่อบรหิารกจิการกอ่นได ้โดยขอความเหน็ชอบจากสภา 

• กรณีมีผูร้บับ านาญที่ยา้ยภมูลิ าเนาและประสงคจ์ะโอนการรบัเงนิ

บ านาญไปรบัในทอ้งที่ที่ยา้ยไปอยูใ่หม่ อาจยมืเงนิสะสมของทอ้งถิ่นใหม่ 

ทดรองจา่ยใหก้บัผูร้บับ านาญนั้นได ้โดยอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 



การใชจ้า่ยเงนิสะสม (ขอ้ 89) 

(1) ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหนา้ที่ 

    - ดา้นการบรกิารชมุชนและสงัคม  

    - กจิการที่เป็นการเพิม่พนูรายไดข้อง อปท.  

    - กจิการที่จดัท าเพือ่บ าบดัความเดือดรอ้นของประชาชน  

    - เป็นไปตามแผนพฒันา อปท. หรอืตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ไดส้ง่เงนิสมทบกองทนุสง่เสรมิกจิการของ อปท.แลว้ 

(3) มียอดเงนิสะสมคงเหลอืเพยีงพอที่จะจา่ยค่าใชจ้า่ยประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มี

สาธารณภยั 

(4) เม่ือสภาอนุมตั ิ

    - ก่อหน้ีผูกพนัภายในระยะเวลาไม่เกนิหน่ึงปีถดัไป  

    - หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดใหเ้ป็นอนัพบัไป 



การจา่ยขาดเงนิสะสม (ขอ้ 90,91) 

1. งบประมาณรายจา่ยประกาศใชบ้งัคบัแลว้   

2. มีงบประมาณไม่เพยีงพอที่จะจา่ย หรอืไม่ไดต้ ัง้งบประมาณไว ้ 

3. ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิ่น ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

    3.1 รบัโอน เลื่อนระดบั เลื่อนขัน้เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น 

    3.2 เบกิเงนิให ้ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น ผูช่้วยผูบ้รหิารทอ้งถิ่น สมาชิก 

สภาทอ้งถิ่น เลขานุการผูบ้รหิารทอ้งถิ่น เลขานุการสภาทอ้งถิ่น  

ที่ปรกึษาผูบ้รหิารทอ้งถิ่น พนกังานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง ซ่ึงมีสทิธิ 

ไดร้บัเงนิตามกฎหมาย 

4. กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกดิข้ึน   



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2559 
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การอดุหนุนหน่วยงานอืน่ (ขอ้ 3) 

     “เงนิอดุหนุน” หมายความว่า เงนิที่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นต ัง้งบประมาณอดุหนุน

ใหแ้กห่น่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนเพือ่ให ้

ด าเนินการตามภารกจิที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่    

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตามกฎหมาย 
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     “หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุน”  

     (1) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่ที่มีกฎหมาย

จดัต ัง้ 

     (2) สว่นราชการ ไดแ้ก ่สว่นราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิารราชการ

แผ่นดิน 

     (3) รฐัวสิาหกจิ ไดแ้ก ่การไฟฟ้า และการประปา 

     (4) องคก์รประชาชน ไดแ้ก ่องคก์รซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จดัต ัง้โดย

ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบหรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานของรฐั หรอืหนังสอืส ัง่การ

ของกระทรวงมหาดไทย และมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 

     (5) องคก์รการกศุล ไดแ้ก ่องคก์รทางศาสนา หรอืองคก์รซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกั

เพื่อด าเนินงานการกศุลหรอืบ าเพญ็สาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหาก าไร       

ที่จดัต ัง้โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย หรอืระเบียบ หรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานของรฐั 
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หลกัเกณฑก์ารตัง้งบประมาณใหเ้งนิอดุหนุน (ขอ้ 4) 

     (1) โครงการที่จะใหเ้งนิอดุหนุนตอ้งเป็นภารกจิที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่

ตามกฎหมาย และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน 

     (2) ประชาชนในเขตตอ้งไดร้บัประโยชน์จากโครงการ 

     (3) ตอ้งใหค้วามส าคญักบัโครงการอนัเป็นภารกจิหลกัตามแผนพฒันา

ทอ้งถิ่นที่จะตอ้งด าเนินการเอง และสถานะทางการคลงัก่อนที่จะพจิารณา

ใหเ้งนิอดุหนุน 

     (4) ถา้เหน็สมควรใหเ้งนิอดุหนุนใหน้ าโครงการขอรบัเงนิอดุหนุน

บรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่น และตัง้งบประมาณไวใ้นหมวดเงนิอดุหนุน   

หา้มจา่ยจากเงนิสะสม ทนุส ารองเงนิสะสม หรอืเงนิกู ้
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อตัราสว่นการใหเ้งนิอดุหนุน (ขอ้ 5)  

- ตัง้งบประมาณใหเ้งนิอดุหนุนไดไ้ม่เกนิอตัราสว่นของรายไดจ้รงิใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงนิอดุหนุนที่รฐัจดัสรรให ้     

     (1) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ไม่เกนิรอ้ยละสบิ 

     (2) เทศบาลนคร ไม่เกนิรอ้ยละสอง 

     (3) เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ไม่เกนิรอ้ยละสาม 

     (4) องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ไม่เกนิรอ้ยละหา้ 

    กรณีจะตัง้เกนิอตัราใหข้ออนุมตัิจากผูว้่าราชการจงัหวดักอ่นการ

ตัง้งบประมาณ โดยสว่นที่เกนิจะตอ้งไม่เกนิหน่ึงเท่าของอตัราสว่น 270 



การใหเ้งนิอดุหนุนรฐัวสิาหกจิ (ขอ้ 6)  

     - ภารกจิเฉพาะของรฐัวสิาหกจิซึ่งองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นไม่สามารถด าเนินการได ้อาจรอ้งขอใหร้ฐัวสิาหกจิ

ด าเนินการแทน  

     - แจง้ใหร้ฐัวสิาหกจิจดัท าประมาณการค่าใชจ้า่ยให ้  

แลว้บรรจุในแผน และตัง้งบประมาณในหมวดเงนิอดุหนุน  

     - ไม่น ามานับรวมค านวณอยู่ในอตัราสว่น  
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เงนิอดุหนุนตามกฎหมายก าหนดแผนฯ (ขอ้ 7) 

     - ตัง้งบประมาณใหเ้งนิอดุหนุนหน่วยงานในลกัษณะที่

ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นด าเนินการไวเ้ป็นการ

เฉพาะตามกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนฯ  

     - ใหแ้จง้หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนเสนอโครงการ

เพือ่ขอรบัเงนิอดุหนุน 

     - ไม่ตอ้งมีเงนิงบประมาณร่วมสมทบ 

     - ไม่น ามานับรวมค านวณอยู่ในอตัราสว่น 
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หลกัเกณฑก์ารขอรบัเงนิอดุหนุน (ขอ้ 8)  

     หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนด าเนินการ ดงัน้ี 

     (1) เสนอโครงการขอรบัเงนิอดุหนุนซึ่งตอ้งเป็นภารกจิ  

ที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุน 

     (2) กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และสว่นราชการ 

ตอ้งมีงบประมาณในสว่นของตนเองร่วมสมทบ 
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การด าเนินการของ อปท. เมื่องบประมาณมีผลใชบ้งัคบั (ขอ้ 9) 

     - แจง้หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนทราบโดยแจง้หา้มด าเนินการ 

หรอืกอ่หน้ีผูกพนักอ่นที่จะไดร้บัเงนิอดุหนุนไปพรอ้มกนั     

     - กอ่นที่จะเบิกจา่ยเงนิอดุหนุนใหแ้กห่น่วยงานที่ขอรบัเงนิ

อดุหนุน ใหจ้ดัท าบนัทึกขอ้ตกลงกบัหวัหนา้หน่วยงานที่ขอรบัเงนิ

อดุหนุน       

     - องคก์รประชาชน และองคก์รการกศุลใหจ้ดัท าบนัทึกขอ้ตกลง

กบัผูแ้ทนของหน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนไม่นอ้ยกว่าสามคน 
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การติดตามประเมินผล (ขอ้ 12)  

     ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นผูใ้หเ้งนิอดุหนุน

ติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการของ

หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิีปฏบิตัิ 
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                      ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 

1. เดิม การอดุหนุน อปท. สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ถา้มิใช่

ดา้นศึกษา สาธารณสขุ ตอ้งขออนุมตัคิณะอนุกรรมการการ

กระจายอ านาจจงัหวดัก่อน 

   ใหม่ ไม่ตอ้งขอ ไม่ไดพู้ดถงึคณะอนุกรรมการการกระจาย

อ านาจฯ 

2. เดิม ท าขอ้ตกลงเฉพาะองคก์รประชาชน องคก์รการกศุล และ

องคก์รที่มีกฎหมายจดัต ัง้ 

   ใหม่ ท าหมดทกุหน่วยงาน 
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                      ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 

3. เดิม อดุหนุนองคก์รประชาชน ตอ้งเป็นการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็ง แกไ้ขปญัหาความยากจน ประชาชนมีรายได ้

เพิม่ข้ึน น าไปสูก่ารพฒันาในโอกาสต่อไป 

   ใหม่ ไม่มีก าหนด 

4. เดิม สดัสว่นคดิหมด ยกเวน้ไฟฟ้า ประปา 

   ใหม่ คดิหมด ยกเวน้ ไฟฟ้า ประปา และเงนิอดุหนุน

ตามกฎหมายก าหนดแผนฯ 
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              ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 

5. เดิม การอดุหนุน อปท. สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ถา้เกนิ

สดัสว่นการใหเ้งนิอดุหนุนตอ้งขออนุมตัคิณะอนุกรรมการการ

กระจายอ านาจจงัหวดั สว่นองคก์รประชาชน องคก์รการกศุล และ

องคก์รที่จดัต ัง้ตามกฎหมาย ถา้เกนิขอผูว่้าฯ 

   ใหม่ เพิม่ไดไ้ม่เกนิหน่ึงเท่า โดยขอผูว่้าฯ ทกุกรณีกอ่นตัง้

งบประมาณ 
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              ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 

6. เดิม การอดุหนุน อปท. สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ของ 

อบจ. สามารถอดุหนุนเป็นบคุลากร วสัดุ ครุภณัฑ ์และปรบัปรุง 

ซ่อมแซม หรอืกอ่สรา้งอาคาร หรอืสิง่กอ่สรา้งอืน่ได ้

   ใหม่ อดุหนุนเป็นเงนิเท่านั้น 

 

ขอ้สงัเกต ระเบยีบน้ีไม่สามารถขอยกเวน้การปฏบิตัติามระเบยีบได ้  
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หลกัเกณฑแ์ละวธิีปฏบิตักิารต ัง้งบประมาณและ

การเบกิจา่ยเงนิอดุหนุนของ อปท. 

(ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิถนุายน 2559) 
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1. ยกเลกิหนงัสอื มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8 ม.ค. 

2553 และ ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลว. 27 ก.ย. 2553 

2. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตั ิดงัน้ี 

   2.1 แจง้หน่วยงานที่จะขอรบัเงนิอดุหนุนเสนอโครงการตามแบบ 

ยกเวน้รฐัวสิาหกจิใหแ้จง้จดัท าประมาณการสง่ให ้อปท. 

   2.2 ตอ้งเบิกจา่ยเงนิอดุหนุนใหห้น่วยงานที่ขอรบัใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในปีงบประมาณ 

   2.3 ตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนมีระเบียบ ขอ้บงัคบั 

หลกัเกณฑ ์หรอืวิธีปฏบิตัิในการใชจ้า่ยอย่างเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ หรอืไม่ 
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   2.4 ก่อนเบิกจา่ยใหจ้ดัท าขอ้ตกลงตามแบบ 

   2.5 เมื่อไดร้บัเงนิแลว้ใหห้น่วยงานออกใบเสรจ็หรอื

ใบส าคญัรบัเงนิให ้อปท.   

   2.6 แต่งตัง้คณะท างานตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ย

ตามที่เหน็สมควร เพือ่ตดิตามผลการด าเนินโครงการจนแลว้

เสรจ็ หากไม่ด าเนินการตามโครงการใหเ้รยีกเงนิคนืท ัง้หมด 

   2.7 แจง้หน่วยงานที่รบัเงนิอดุหนุนรายงานผลการ

ด าเนินงาน ตามแบบ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่โครงการ 

แลว้เสรจ็ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน      การจดัการ

แข่งขนักฬีา และการสง่นักกฬีา      เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 
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     “การจดังาน” หมายความว่า การจดังานของ อปท. ตาม

อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยก าหนดไวใ้นแผนงาน โครงการ ท ัง้

ในกรณีที่ อปท. จดัเอง หรอืจดัร่วมกบั อปท. อืน่ หรอืจดัรว่มกบั

หน่วยงานอืน่ 

     “การจดัการแข่งขนักฬีา” หมายความว่า การจดัการแข่งขนั

กฬีาของ อปท.  ตามอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยก าหนดไว ้

ในแผนงาน โครงการ ท ัง้ในกรณีที่ อปท. จดัเองหรอืจดัร่วมกบั 

อปท. อืน่หรอืจดัรว่มกบัหน่วยงานอืน่ และใหร้วมถงึการแข่งขนั

กฬีาตามนโยบายของกระทรวง มหาดไทย 
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      “การสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา” หมายความว่า  

อปท.   ที่จดัการสง่นักกฬีาของตนเขา้แข่งขนักฬีาที่ อปท. ของ

ตน จดัเอง หรอื อปท. อืน่เป็นผูจ้ดั หรอื อปท. อืน่จดัรว่มกนั

หรอืจดัรว่มกบัหน่วยงานอืน่ และใหร้วมถงึการแข่งขนักฬีาตาม

นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

  “ค่าใชจ้า่ยพธิีทางศาสนา” หมายความว่า ค่าใชจ้า่ยใน

การประกอบพธิทีางศาสนาที่จ าเป็นที่เกี่ยวเน่ืองกบัลกัษณะของ

งานที่ อปท. จดั 
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อตัราสว่นในการตัง้งบประมาณ (ขอ้ 6)   

     อปท. สามารถตัง้งบประมาณเพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการจดังาน  

การจดัการแข่งขนักฬีาและการสง่นกักฬีา เขา้รว่มการแข่งขนักฬีา 

โดยเบิกจา่ยตามงบประมาณที่ต ัง้ไวไ้ดไ้ม่เกนิอตัราสว่นของรายไดจ้รงิ

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทัง้น้ี ไม่รวมเงนิอดุหนุนที่รฐับาลจดัสรรให ้

     (1) อบจ. ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

     (2) เทศบาล และ อบต. ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

     กรณีมีความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณเกนิอตัรา  ใหข้ออนุมตัิ 

ผูว้่าราชการจงัหวดั กอ่นการด าเนินการ โดยสว่นที่เกนิจะตอ้งไม่เกนิ 

1 เท่า 
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การเบิกค่าใชจ้า่ยในการจดังาน (ขอ้ 7)  

     การจดังานของ อปท. ใหเ้บกิจา่ยไดต้ามรายการ ดงัน้ี 

     (1) ในกรณีจ าเป็นตอ้งมีพธิีทางศาสนาในการจดังานคร ัง้นั้น ใหเ้บกิ

ค่าใชจ้า่ยพธิีทางศาสนาไดค้ร ัง้เดียวเท่าที่จา่ยจรงิแต่ไม่เกนิ 30,000 บาท  

เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นตอ้งมีการท าพธิีทางศาสนาตัง้แต่ 2 ศาสนาข้ึนไป     

ใหเ้บกิจา่ยไดค้ร ัง้เดียวเท่าที่จา่ยจรงิแต่ไม่เกนิ 50,000 บาท 

     (2) ค่ารบัรอง ผูท้ี่ไดร้บัเชิญมาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกจิกรรม

ตามวตัถปุระสงค ์

         (ก) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ในอตัราไม่เกนิคนละ 50 บาทต่อวนั 

         (ข) ค่าอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์ในอตัราไม่เกนิคนละ 

100 บาทต่อวนั 
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     (3) ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัสถานที่และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง 

ใหเ้บกิจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ ดงัน้ี 

 (ก) ค่าสถานที่จดังาน เช่น ค่าเช่าหรอืค่าบ ารุง 

 (ข) ค่าเช่าหรอืค่าบรกิารวสัดุอปุกรณ์ที่จ าเป็นในการจดังาน รวมค่า

ตดิต ัง้และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร ์เครื่องเสยีง เตน็ท ์เวที 

 (ค) ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยั 

    (ง) ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 

 (จ) ค่าใชจ้า่ยในการตกแต่ง จดัสถานที่ 

 (ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์

รวมถงึค่าตดิต ัง้ ค่าเช่าอปุกรณ์ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 (ช) ค่าเช่าหรอืค่าบรกิารรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จดังาน 
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     (4) ค่าใชจ้า่ยในการประกวดหรอืแข่งขนั 

         (ก) ค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิ 

      1) เจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการตดัสนิและ

ไม่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการจดังานดงักล่าว ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัราคน

ละไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 

      2) บคุคลที่มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็น

กรรมการตดัสนิ ใหเ้บกิจา่ยไดใ้นอตัราคนละไม่เกนิ 800 บาทต่อวนั 

   (ข) ค่าโล่ หรอืถว้ยรางวลัที่มอบใหผู้ช้นะการประกวดหรอืแข่งขนั

เป็นการประกาศเกยีรตคิุณ ใหเ้บกิจา่ยไดช้ิ้นละไม่เกนิ 3,000 บาท 

  (ค) เงนิหรอืของรางวลันอกเหนือจาก (ข) ที่มอบใหผู้ช้นะการ

ประกวดหรอืแข่งขนั ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของประมาณการ

ค่าใชจ้า่ยตามโครงการ 
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       (5) ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จ าเป็น

และประหยดั 

  (6) ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธง์าน เช่น ค่าโฆษณาทางวทิย ุโทรทศัน ์และสือ่

ประเภทสิง่พมิพต์่าง ๆ ค่าใชจ้า่ยในการออกอากาศทางวิทย ุ

โทรทศัน์ ค่าจา้งเหมาท าป้ายโฆษณาหรอืสิง่พมิพ ์ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่

เกนิรอ้ยละ 20 ของประมาณการค่าใชจ้า่ยตามโครงการ 

      (7) ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งในการจดังาน    

ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จ าเป็นและประหยดั 
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ค่าใชจ้า่ยในการจดัการแข่งขนักฬีา  (ขอ้ 8)  

 ใหเ้บกิจา่ยไดต้ามรายการ ดงัน้ี 

      (1) กรณีการแข่งขนักฬีาระหว่าง อปท.  

      (ก) ค่าเช่าหรอืค่าเตรยีมสนามแข่งขนั ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่

จา่ยจรงิ 

      (ข) ค่าอปุกรณ์กฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จ าเป็นและประหยดั 

      (ค) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ประจ าสนาม ใหเ้บิกจา่ยในอตัรา

คนละไม่เกนิ 200 บาทต่อวนั เฉพาะวนัที่มีการแข่งขนักฬีา 

          (ง) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่จดัการแข่งขนักฬีา ใหเ้บิกจา่ย

ในอตัราคนละไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 
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  (จ) ค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิ 

      1) เจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการตดัสนิและไม่มี

หนา้ที่ความรบัผิดชอบในการจดัการแข่งขนักฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัราคนละ

ไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 

      2) บคุคลที่มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการ

ตดัสนิ ใหเ้บกิจา่ยไดใ้นอตัราคนละไม่เกนิ 800 บาทต่อวนั 

  ในกรณี อปท. มีความจ าเป็นตอ้งใชก้รรมการตดัสนิกฬีาประเภทใดเพือ่

เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานที่สมาคมกฬีาประเภทนั้นก าหนด ให ้

อปท. นั้นท าความตกลงกบัผูว่้าราชการจงัหวดักอ่นการด าเนินการ ท ัง้น้ี สามารถ

เบกิค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิกฬีาประเภทนั้นไดไ้ม่เกนิอตัราที่การกฬีาแหง่

ประเทศไทยก าหนด 
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  (ฉ) ค่าจดัท าป้ายช่ือหรอืทมีผูเ้ขา้รว่มแข่งขนัและหรอืค่าจดัท า

เกยีรติบตัรหรอืประกาศเกยีรติคณุ ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ 

  (ช) ค่าโลห่รอืถว้ยรางวลั ที่มอบใหผู้ช้นะการแข่งขนั เพือ่เป็น

การประกาศเกยีรตคิณุ ใหเ้บกิจา่ยไดช้ิ้นละไม่เกนิ 3,000 บาท 

  (ซ) เงนิหรอืของรางวลันอกเหนือจาก (ช) เพือ่มอบใหผู้ช้นะ

การแข่งขนั ใหเ้บิกจา่ย ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของประมาณการ

ค่าใชจ้า่ยตามโครงการ 

   (ฌ) ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ เช่น การจดัพธิเีปิด - ปิดการแข่งขนักฬีา 

ริ้วขบวน กฬีาสาธติ ค่าเวชภณัฑแ์ละอปุกรณ์เวชภณัฑ ์ใหเ้บกิจา่ยได ้

เท่าที่จา่ยจรงิ ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยดั 
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      (2) กรณีการจดัการแข่งขนักฬีาส าหรบันกัเรยีนของโรงเรยีน

หรอืสถานศึกษาสงักดั อปท.  กฬีาส าหรบัเยาวชน หรอืกฬีาประชาชน

ในเขต อปท. ใหเ้บิกจา่ยค่าใชจ้า่ยของนกักฬีาได ้ดงัน้ี 

     (ก) ค่าชุดกฬีา ในอตัราชุดละไม่เกนิ 200 บาท 

     (ข) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในอตัราคนละไม่เกนิ 50 บาท

ต่อวนั 

      (ค) ค่าอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์ในอตัราไม่เกนิ

คนละ 100 บาทต่อวนั 

       (ง) ค่าใชจ้า่ยอืน่ใหเ้บกิไดต้ามหลกัเกณฑใ์นตาม (1) 

 (3) ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัสถานที่ เบิกจา่ยไดต้ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 7 (3) 
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ค่าใชจ้า่ยในการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา (ขอ้ 9)         

  ใหเ้บกิจา่ยไดต้ามรายการ ดงัน้ี 

  (1) ค่าใชจ้า่ยส าหรบัผูค้วบคมุ หรอืผูฝึ้กสอนที่เป็นเจา้หนา้ที่ 

ของรฐั และนกักฬีาใหเ้บิกจา่ยค่าใชจ้า่ยไดต้ามที่จา่ยจรงิตามสทิธิที่

ก าหนดไวใ้นระเบียบเกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของ

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น 

  (2) ค่าตอบแทนส าหรบับคุคลที่มิใช่เจา้หนา้ที่ของรฐั ที่องคก์ร

ครองสว่นทอ้งถิ่นแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่ในการควบคมุ  หรอืผูฝึ้กสอน

หรอืเจา้หนา้ที่อืน่ที่จ าเป็นในอตัราคนละไม่เกนิ 800 บาทต่อวนั 
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   (3) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกซอ้มกฬีากอ่นการแข่งขนัในแต่ละคร ัง้ 

เบิกจา่ยไดเ้ฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝึกซอ้มไม่นอ้ยกว่า 4 ชัว่โมงต่อวนั   

และใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิ  7 วนั 

      (ก) ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ส าหรบันกักฬีา ในอตัราไม่เกนิ     

คนละ 100 บาทต่อวนั 

      (ข) ค่าตอบแทนผูค้วบคุมหรอืผูฝึ้กสอนแต่ละประเภทกฬีา      

ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิ 4 คน ในอตัราไม่เกนิคนละ 400 บาทต่อวนั 

 (4) กรณีมีความจ าเป็นตอ้งเกบ็ตวัเพือ่ฝึกซอ้มกอ่นการแข่งขนั       

ในแต่ละคร ัง้ ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ในกรณีน้ีใหเ้บกิค่าใชจ้า่ยส าหรบั  

ผูค้วบคุมหรอืผูฝึ้กสอนและนกักฬีา ตามสทิธิที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบเกี่ยวกบั

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น และใหง้ดเบกิ

ค่าใชจ้า่ยตาม (3) 296 



   

  (5) ค่าอปุกรณ์การกฬีา ค่าชุดวอรม์ ค่าชุดกฬีา พรอ้มรองเทา้  

ถงุเทา้ ของผูค้วบคมุ หรอืผูฝึ้กสอนและนกักฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่

จ าเป็นและประหยดั 

  (6) ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่ใชใ้นการแข่งขนักฬีา ใหเ้บกิจา่ยได ้

เท่าที่จ าเป็นและประหยดั 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตาม

อ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2560 
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“การช่วยเหลอืประชาชน” หมายความว่า  

- การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนที่ไดร้บัความ

เดือดรอ้น หรอืไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองไดใ้นการ

ด ารงชีพ  

- โดยอาจใหเ้ป็นสิ่งของหรอืจา่ยเป็นเงนิ หรอืการ

จดับรกิารสาธารณะเพือ่ใหก้ารช่วยเหลอืประชาชนใน

ระดบัเขตพื้นที่หรอืทอ้งถิ่น ตามอ านาจหนา้ที่ของ อปท.  
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“ อปท. ” หมายความว่า  อบจ.  เทศบาล และ 

อบต.  

“บคุลากร” หมายความว่า บคุลากรของ อปท.  

หรอืประชาชนที่ อปท. มอบหมายใหป้ฏบิตัิงาน 

“สาธารณภยั” หมายความว่า สาธารณภยัตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและบรรเทา          

สาธารณภยั 300 



     “สาธารณภยั” หมายความว่า อคัคภียั วาตภยั อทุกภยั    

ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์โรคระบาดสตัว ์ โรคระบาดสตัว ์

น ้า การระบาดของศตัรูพชื ตลอดจนภยัอืน่ ๆ อนัมีผลกระทบ

ต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกดิจากธรรมชาต ิมีผูท้ าใหเ้กดิข้ึน 

อบุตัเิหต ุหรอืเหตอุืน่ใด  ซ่ึงกอ่ใหเ้กดิอนัตรายแกชี่วติ รา่งกาย

ของประชาชน หรอืความเสยีหายแกท่รพัยส์นิของประชาชน

หรอืของรฐั และใหห้มายความรวมถงึภยัทางอากาศ และการ 

กอ่วนิาศกรรมดว้ย 
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หลกัการช่วยเหลอืประชาชน (ขอ้ 5) 

     การช่วยเหลอืประชาชนตามระเบยีบน้ี จะตอ้ง

ด าเนินการในขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ อปท. ตาม

กฎหมาย โดยค านึงถงึสถานะทางการคลงั และ

ความจ าเป็น เหมาะสม 
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หลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลอื (ขอ้ 6)  

- กรณีเกดิสาธารณภยัในพื้นที่ และตอ้งด าเนินการช่วยเหลอื

โดยฉบัพลนัทนัที สามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดภ้ายในขอบ

อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้งเสนอคณะกรรมการ

พจิารณา 

- การใหค้วามช่วยเหลอืเพือ่เยยีวยาและฟ้ืนฟหูลงัเกดิภยั   

การสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ หรอืการป้องกนัและระงบั

โรคติดต่อ ตอ้งเสนอคณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบก่อน 
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ขัน้ตอนการใหค้วามช่วยเหลอืกรณีไม่เรง่ด่วน (ขอ้ 7)  

- ให ้อปท. ที่เกดิสาธารณภยัประสานงานกบัสว่นราชการ หน่วยงานอืน่

ของรฐั  อปท. อืน่ เอกชน และองคก์รการกศุลที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหก้าร

ช่วยเหลอื 

- ในกรณีการช่วยเหลอืไม่เพยีงพอ หรอืมีความจ าเป็นตอ้งช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัเพิ่มเตมิ ใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณา ทัง้น้ี ไม่เกนิ

หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในระเบยีบน้ี 

- อปท. ใดมีความจ าเป็นตอ้งช่วยเหลอืประชาชนนอกเหนือจาก

หลกัเกณฑต์ามระเบียบ ใหข้อความเหน็ชอบจากปลดักระทรวง

มหาดไทย กอ่นใหก้ารช่วยเหลอื 
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คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชน (ขอ้ 8)  

- ให ้อปท. แต่งต ัง้ “คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. ” 

(1) กรณี อบจ.  ประกอบดว้ย 

    (ก) นายก อบจ. หรอืรองนายก อบจ. ที่ไดร้บัมอบหมายจากนายก อบจ.         

 เป็นประธานกรรมการ 

    (ข) ทอ้งถิ่นจงัหวดั เป็นกรรมการ 

    (ค) ผูแ้ทนสว่นราชการที่ไดร้บัมอบหมายจากผูว้่าราชการจงัหวดัจ านวนไม่เกนิ      

 2 คน เป็นกรรมการ 

    (ง) ผูแ้ทนประชาคม ที่นายก อบจ. คดัเลอืกจ านวนไม่เกนิ 3 คน เป็นกรรมการ 

    (จ) ปลดั อบจ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

    (ฉ) หวัหนา้หน่วยงานของ อบจ. ที่ไดร้บัมอบหมายจากนายก อบจ.จ านวน      

 ไม่เกนิ 2 คน เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 305 



(2) กรณีเทศบาล ประกอบดว้ย 

    (ก) นายกเทศมนตร ีหรอืรองนายกเทศมนตรทีี่ไดร้บัมอบหมายจาก  นายกเทศมนตร ี

เป็นประธานกรรมการ 

    (ข) ขา้ราชการส านกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่นจงัหวดั ที่ทอ้งถิ่นจงัหวดั 

 มอบหมาย เป็นกรรมการ 

    (ค) ผูแ้ทนสว่นราชการ ที่ไดร้บัมอบหมายจากนายอ าเภอ จ านวนไม่เกนิ 2 คน  

 เป็นกรรมการ  

    (ง) ผูแ้ทนประชาคม ที่นายกเทศมนตรคีดัเลอืก จ านวนไม่เกนิ 3 คน เป็น 

 กรรมการ  

    (จ) ปลดัเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

    (ฉ) หวัหนา้หน่วยงานของเทศบาล ที่ไดร้บัมอบหมาย จากนายกเทศมนตร ี 

 จ านวนไม่เกนิ 2 คน เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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(3) กรณี อบต.  ประกอบดว้ย 

    (ก) นายก อบต.  หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากนายก อบต. เป็นประธานกรรมการ 

    (ข) ขา้ราชการส านกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่นจงัหวดั ที่ทอ้งถิ่นจงัหวดั

 มอบหมาย เป็นกรรมการ 

    (ค) ผูแ้ทนสว่นราชการที่ไดร้บัมอบหมายจากนายอ าเภอ จ านวนไม่เกนิ 2 คน            

 เป็นกรรมการ 

    (ง) ผูแ้ทนประชาคม ที่นายก อบต. คดัเลอืก จ านวนไม่เกนิ 3 คน เป็น

 กรรมการ 

    (จ) ปลดั อบต.  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

    (ฉ) หวัหนา้หน่วยงานของ อบต. ที่นายก อบต. มอบหมาย จ านวนไม่เกนิ 2 คน  

 เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ (ขอ้ 9)  

ใหค้ณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท.  มีอ านาจหนา้ที่ ดงัน้ี 

    (1) ใหน้ ารายช่ือของประชาชนที่ไดร้บัความเดือดรอ้นที่ส ารวจโดย 

หน่วยงานของรฐัและรายช่ือประชาชนที่ยื่นลงทะเบยีนขอรบัความช่วยเหลอื

ต่อ อปท.  มาใชใ้นการพจิารณาช่วยเหลอืประชาชนตามระเบยีบน้ี 

    (2) ปิดประกาศรายช่ือประชาชนที่จะไดร้บัความช่วยเหลอื ณ ส านกังาน

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และที่ท าการหมู่บา้น ชมุชน ใหท้ราบ เป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกว่า  15 วนั 

    (3) รายงานผลการพจิารณาให ้อปท. เพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ 

ต่อไป 

    (4) ควบคมุการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป็นธรรม 

    (5) การปฏบิตัหินา้ที่อืน่ ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบน้ี 
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การประชุมคณะกรรมการ (ขอ้ 10)  

- การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า   

กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

- ในการประชุมคราวใด ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชมุหรอื     

ไม่อาจปฏบิตัิหนา้ที่ไดใ้หก้รรมการที่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึง

เป็นประธานในที่ประชุม 

- มตขิองที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรณีมีคะแนนเสยีงเท่ากนั   

ใหป้ระธานในที่ประชมุลงคะแนนเพิม่ข้ึนอกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงช้ี
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การใหค้วามช่วยเหลอืกรณีสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัิ (ขอ้ 11)  

    - การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัิฉุกเฉิน      

ที่จ าเป็นที่ตอ้งแกไ้ขโดยฉบัพลนัในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน 

หรอืเป็นการซ่อมแซมใหค้ืนสูส่ภาพเดิม อนัเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้น

เฉพาะหนา้ อปท. สามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดท้นัที ภายใตข้อบอ านาจหนา้ที่

ตามกฎหมาย 

    - กรณีสิง่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ อปท. ไดร้บัความ

เสยีหาย หาก อปท. เหน็ว่า การซ่อมแซมใหค้ืนสูส่ภาพเดิมจะไม่คุม้ค่าและการ

กอ่สรา้งใหม่จะเกดิประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่า ใหเ้สนอคณะกรรมการเป็น 

ผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นการใชจ้า่ยงบประมาณโดยใหค้ านึงถงึสถานะ

ทางการคลงั 
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การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการสง่เสรมิและพฒันา

คุณภาพชีวติ (ขอ้ 12)  

- นอกจากกรณีการช่วยเหลอืดา้นสาธารณภยั

ฉุกเฉิน ให ้อปท. ประกาศใหป้ระชาชนที่ประสงคจ์ะ

ขอรบัความช่วยเหลอื ยื่นลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัความ

ช่วยเหลอืต่อ อปท. เพือ่เสนอคณะกรรมการ

พจิารณา 
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การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ (ขอ้ 13)  

- เม่ือเกดิโรคตดิต่อ โรคตดิต่ออนัตราย โรคตดิต่อที่ตอ้งเฝ้าระวงั 

หรอืโรคระบาด หรอืมีเหตสุงสยัว่าไดเ้กดิโรคดงักลา่วในเขตพื้นที่

ของ อปท.ใด  

- ใหด้ าเนินการ หรอืสนบัสนุนใหม้ีการป้องกนั การควบคมุการ

แพร ่และการระงบัการระบาดของโรคนั้น หรอืสรา้งภมิูคุม้กนัโรค

ใหก้บัผูท้ี่มีภาวะเสีย่ง  

- ประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูเ้กี่ยวกบัโรคตดิต่อ การช่วยเหลอื

หน่วยงานของรฐัและเอกชนใหเ้กดิการปฏบิตัิการตามนโยบายและ

แผนการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคตดิต่อ 312 



กรณีเกดิโรคหรอืมีเหตสุงสยัไดว้่าเกดิโรคติดต่อ (ขอ้ 14)  

- ให ้อปท. ที่เกดิโรคหรอืมีเหตสุงสยัไดว้่าเกดิโรคตดิต่อประสาน

หน่วยงานที่รบัผิดชอบด าเนินการป้องกนั การควบคมุการแพร่   

และการระงบัการระบาดของโรค โดยให ้อปท. รว่มด าเนินการ   

หรอืสนบัสนุนการด าเนินการดงักลา่ว 

- กรณีหน่วยงานที่รบัผิดชอบไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่าง

ครอบคลมุ หรอืไม่สามารถระงบัการระบาดของโรคติดต่อได ้      

จะสง่ผลท าใหเ้กดิการแพร่ระบาด ที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและ

ชีวิตของประชาชน ให ้อปท. สามารถด าเนินการการป้องกนัและ

ควบคมุโรคได ้
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การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ (ขอ้ 15)   

- อปท. สามารถเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที่เกดิข้ึนในการป้องกนั

และควบคมุโรคตดิต่อ ดงัน้ี 

(1) ยา เวชภณัฑ ์และวสัดุที่ใชใ้นการป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อ 

เช่น ถงุมือยางหรอืหนัง ผา้ปิดปากหรอืปิดจมูก รองเทา้ยาง หุม้

สน้สูงใตเ้ข่า (รองเทา้บูต๊) หรอืเสื้อกนัฝน 

(2) เครื่องแต่งกายและอปุกรณ์ในการปฏบิตังิานของบคุลากรที่

ปฏบิตังิานโดยค านึงถงึความจ าเป็น เหมาะสม และประหยดั 
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หลกัเกณฑก์ารช่วยเหลอืประชาชน (ขอ้ 16)  

- การช่วยเหลอืประชาชน ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข ที่ก าหนดไวใ้น

ระเบยีบน้ี ดงัต่อไปน้ี 

(1) การช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัฉุิกเฉิน ให ้อปท. พจิารณา   ใชจ้า่ย

งบประมาณช่วยเหลอืประชาชนตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงั     โดยอนุโลม 

(2) การช่วยเหลอืดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ ให ้อปท. พจิารณา  ใชจ้า่ย

งบประมาณช่วยเหลอืประชาชน ตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์โดยอนุโลม 

(3) การช่วยเหลอืประชาชนดา้นการป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อให ้อปท. พจิารณาใชจ้า่ย

งบประมาณช่วยเหลอืประชาชนตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสขุ  โดยอนุโลม 
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การใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่การช่วยเหลอืประชาชน   

(ขอ้ 17)  

- ให ้อปท. จดัท าโครงการ บรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

และตัง้จา่ยในขอ้บญัญตัหิรอืเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีหรอืงบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิใหถู้กตอ้ง

ตามประเภทของรายจา่ย 

- ใหช้ี้แจงเหตผุลความจ าเป็นที่จะตอ้งต ัง้งบประมาณ

ดงักลา่วไวใ้นค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ยดว้ย 
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กรณีเกดิสาธารณภยัฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน 

(ขอ้ 18)  

- ให ้อปท. เบิกจา่ยจากงบกลาง ประเภท  

เงนิส ารองจา่ย ในขอ้บญัญตัิหรอืเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี โดยโครงการ 

ไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
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สถานที่กลาง (ขอ้ 19)  

- เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน   

- อปท. สามารถจดัใหมี้ศูนยป์ฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชน       

ของ อปท.  

- ใชเ้ป็นสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลปญัหาความตอ้งการ       

ของประชาชน การประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

- วธิีการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

ก าหนด  

- อปท. อาจพจิารณาสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยที่จ าเป็นในการ

บรหิารงานของสถานที่กลางดงักลา่วใหแ้ก ่อปท. หรอืสว่นราชการที่เป็นที่ต ัง้

ของสถานที่กลางด าเนินการแทนกไ็ด ้
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กรณีเกนิขีดความสามารถของ อปท. (ขอ้ 20)  

- กรณี อปท. ไดใ้ชจ้า่ยงบประมาณในการใหค้วามช่วยเหลอื

ประชาชนดา้นสาธารณภยัหรอืภยัพบิตั ิดา้นพฒันาคุณภาพชีวติ 

หรอืดา้นโรคตดิต่อ ไประยะหน่ึงแลว้ 

- คาดการณ์ไดว้า่ หากจะใชง้บประมาณเพือ่ใหค้วามช่วยเหลอื

ต่อไปอาจสง่ผลกระทบต่อสถานะทางการคลงั   ในการบรหิาร

หรอืการจดับรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน ์ของประชาชน  

- ให ้อปท. รายงานต่อสว่นราชการที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่ใหค้วาม

ช่วยเหลอืต่อไป 
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การประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินการ (ขอ้ 21)  

- เม่ือสิ้นสดุการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลอื

ประชาชน  

- ให ้อปท. ประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินการให ้

ประชาชนทราบโดยทัว่กนั เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 

วนั  

- โดยใหต้ิดประกาศ ณ ส านกังาน อปท. และที่ท าการ

หมู่บา้นและชุมชน 
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาต ิว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยของอาสาสมคัรในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ. 2560 
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      “ค่าใชจ้า่ย” หมายความว่า เงนิที่มอบใหแ้กอ่าสาสมคัรเพือ่เป็น 

ค่าป่วยการชดเชยการงานหรอืเวลา ที่เสยีไป เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัหินา้ที่

ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  “อาสาสมคัร” หมายความว่า อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยกจิการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรอืน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 “ผูบ้ญัชาการ” หมายความว่า ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทา      

สาธารณภยัแห่งชาติ 

 “ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการกลาง ผูอ้ านวยการ

จงัหวดั ผูอ้ านวยการอ าเภอ ผูอ้ านวยการทอ้งถิ่น และผูอ้ านวยการ

กรุงเทพมหานคร 
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ค่าใชจ้า่ยที่จา่ยใหอ้าสาสมคัร (ขอ้ ๔)   

  อาสาสมคัรที่ไดร้บัค าส ัง่จากผูอ้ านวยการ ผูบ้ญัชาการ 

นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรซีึ่งนายกรฐัมนตรมีอบหมาย แลว้แต่

กรณี เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในเขตพื้นที่หรอืนอกเขต

พื้นที่ไดร้บัค่าใชจ้า่ยในอตัราต่อคนต่อวนั ดงัน้ี 

  (๑) กรณีการปฏบิตัหินา้ที่ไม่เกนิ ๔ ชัว่โมง ใหไ้ดร้บัค่าใชจ้า่ย 

จ านวน ๑๐๐ บาท 

  (๒) กรณีการปฏบิตัหินา้ที่เกนิ ๔ ชัว่โมง แต่ไม่เกนิ ๘ ชัว่โมง     

ใหไ้ดร้บัค่าใชจ้า่ย จ านวน ๒๐๐ บาท 

  (๓) กรณีการปฏบิตัหินา้ที่เกนิ ๘ ชัว่โมงข้ึนไป ใหไ้ดร้บัค่าใชจ้า่ย 

จ านวน ๓๐๐ บาท 
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การจา่ยค่าใชจ้า่ยใหอ้าสาสมคัร (ขอ้ ๕)   

  - อปท. แหง่พื้นที่สามารถจา่ยค่าใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรในสงักดั   

ของตนตามขอ้ ๔  ทัง้น้ี ใหค้ านึงถงึฐานะทางการเงนิการคลงัของ อปท. ดว้ย 

  - ในกรณีผูอ้ านวยการอ าเภอ ผูอ้ านวยการจงัหวดั ผูอ้ านวยการกลาง 

ผูบ้ญัชาการนายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรซีึ่งนายก รฐัมนตรี

มอบหมาย มีค าส ัง่ใชอ้าสาสมคัรปฏบิตัหินา้ที่การป้องกนัและบรรเทา         

สาธารณภยั ให ้อปท. แหง่พื้นที่เบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรใน

สงักดั ทัง้น้ี ผูอ้ านวยการกลางอาจพจิารณาใชจ้า่ยจากเงนิอืน่กไ็ด ้

  - กรณีมีการส ัง่ใชอ้าสาสมคัรซึ่งมิไดส้งักดัองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นแหง่พื้นที่ ใหต้น้สงักดัเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยจากเงนิงบประมาณของสว่น

ราชการ (ขอ้ ๖)   
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรอืนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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การจา่ยค่าใชจ้า่ยใหอ้าสาสมคัร (ขอ้ ๕)   

 - ในกรณีที่ อปท. มีความจ าเป็นตอ้งเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ย

ใหแ้กอ่าสาสมคัรเพือ่เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรอืเวลา    

ที่เสยีไป เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัหินา้ที่ในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั   

  - ให ้อปท. มีสทิธิเบิกจา่ยได ้โดยใหน้ าหลกัเกณฑต์าม

ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ 

ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยของอาสาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทา      

สาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใชบ้งัคบั 
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การด าเนินการของ อปพร. ที่มีสทิธิไดร้บัค่าป่วยการ (ขอ้ ๖)   

 - ในการด าเนินการตามภารกจิอ านาจหนา้ที่ของ  อปท.เกี่ยวกบั

งานการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรอืการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ของประชาชน อาสาสมคัรที่มีสทิธิไดร้บัค่าป่วยการ ไดแ้ก่ 

 (๑) อาสาสมคัรของ อปท. แหง่พื้นที่ที่ไดร้บัค าส ัง่ช่วยสนบัสนุนการ

ปฏบิตัหินา้ที่จากผูบ้รหิารทอ้งถิ่นแหง่นั้น 

 (๒) อาสาสมคัรของ อปท. แหง่พื้นที่อืน่ที่ไปสนบัสนุนการปฏบิตั ิ

หนา้ที่ตามค ารอ้งขอจากผูบ้รหิารทอ้งถิ่นแหง่นั้น 

 - อตัราค่าใชจ้า่ยตามระเบียบคณะกรรมการ ปภช. ฯ 

  - ตัง้งบประมาณไวใ้นหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทน        

ผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น   
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1. เกดิสาธารณภยั  

   - ให ้อปท.แหง่พื้นที่ มีค าส ัง่ใช ้อปพร. ปฏบิตัหินา้ที่ในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั โดยเบกิค่าใชจ้า่ยเป็นค่าป่วยการใหแ้ก ่อปพร.ได ้ 

2. ส ัง่ใช ้อปพร.ตามอ านาจหนา้ที่ของ อปท. เกี่ยวกบัการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

          - การป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน 

          - การอ านวยความสะดวกดา้นการเดินทางใหแ้กป่ระชาชนในช่วง

เทศกาล เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหต ุ

         - การอ านวยความสะดวกแกเ่ด็กนักเรยีน นกัศึกษา หรอืประชาชน

ผูใ้ชร้ถใชถ้นนตามความเหมาะสม 

แนวทางปฏบิตัิในการเบกิค่าใชจ้า่ยใหแ้ก ่อปพร. ของ อปท.  

(หนงัสอื มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560) 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการเบกิจา่ยค่าวสัดเุครื่องแต่งกาย

ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2560 
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“เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น”  

 หมายความว่า ขา้ราชการ พนกังาน 

ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งของ อปท.  

หรอืผูท้ี่ อปท. ส ัง่ใหไ้ปปฏบิตัิงานตามหนา้ที่

ให ้อปท.  
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วสัดเุครื่องแต่งกายใชร้ว่มกนั (ขอ้ 5)  

การจดัหาวสัดเุครื่องแต่งกายที่มีไว ้

- ประจ าส านักงาน หรอืประจ าหอ้งปฏบิตัิการต่าง ๆ 

- จ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการเรยีนการสอนของนักเรยีน 

ในสถานศึกษาสงักดั อปท.  ซ่ึงใชเ้ป็นของสว่นกลาง

หมนุเวยีนหรอืใชร้่วมกนั  

- ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเป็นผูพ้จิารณา

เบิกจา่ยไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสมและอย่างประหยดั 
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วสัดเุครื่องแต่งกายใชส้ว่นตวั (ขอ้ 6) 

  วสัดุเครื่องแต่งกายที่ อปท. มอบใหเ้จา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นเพือ่สวมใส่

ในขณะปฏบิตังิานตามหนา้ที่ โดยมอบใหแ้ต่ละคนรบัผิดชอบดูแล  

 - ใหเ้บิกจา่ยไดค้นละไม่เกนิสองชดุต่อปี 

 - ประเภท ชนิด หรอืลกัษณะวสัดุเครื่องแต่งกายใหมี้ลกัษณะดงัน้ี 

 (1) เครื่องแต่งกายชดุฝึก อปพร. หรอืชดุปฏบิตักิาร อปพร.  

 (2) เครื่องแต่งกายชดุปฏบิตังิานของบคุลากรหรอืเครื่องแบบตาม

มาตรฐานการแพทยฉุ์กเฉิน 

  (3) วสัดุอืน่ที่จ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิาน เช่น ถงุมือยางหรอื 

หนงั ผา้ปิดปาก – ปิดจมูก รองเทา้ยางหุม้สน้สูงใตเ้ข่า (รองเทา้บูต๊) เสื้อ  

กนัฝน เป็นตน้ 
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การตัง้งบประมาณ (ขอ้ 8)  

 - การเบกิจา่ยค่าวสัดเุครื่องแต่งกายของ

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น ใหเ้บิกจา่ยจากงบด าเนินงาน 

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  

 - ใหค้ านึงถงึความเหมาะสมตลอดจนฐานะ

การคลงั 
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เครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถเบกิจา่ยได ้(ขอ้ 9)  

คอื เครื่องแบบขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น ชุด

ฟอรม์ ชุดฟาติก และชุดประจ าทอ้งถิ่น 

วสัดเุครื่องแต่งกายอืน่ (ขอ้ 10)  

- ภายใตบ้งัคบัขอ้ 9 หาก อปท. มีความจ าเป็นตอ้งจดัหา

วสัดเุครื่องแต่งกายที่ใชใ้นการปฏบิตังิานนอกเหนือจาก

หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด ใหข้อท าความตกลงกบัผูว้่าราชการ

จงัหวดัเป็น  กรณี ๆ ไป 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าดว้ยการเบิกจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตัิงาน

นอกเวลาราชการ  

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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“เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น”  

หมายความว่า ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดั พนกังานเทศบาล พนกังาน

สว่นต าบล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
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     “เงินตอบแทน” หมายความว่า เงนิที่จ่ายใหแ้ก่เจา้หน้าที่

ทอ้งถิ่นที่ปฏบิตัิงานตามหนา้ที่ปกต ิ 

     - โดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบตัิงานในที่ต ัง้ส านักงาน

และไดป้ฏบิตังิานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต ัง้ส านกังาน  

     - หรือโดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบตัิงานนอกที่ต ั้ง

ส านักงานและได ้ปฏิบ ัติงานนั้นนอกเวลาราชการ นอกที่ต ั้ง

ส านกังาน  

     - หรอืโดยลกัษณะงานปกติตอ้งปฏบิตัิงานในลกัษณะเป็นผลดั

หรอืกะ และไดป้ฏบิตังิานนั้นนอกผลดัหรอืกะของตน 
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     “เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาระหว่าง 

๐๘.๓๐ ถงึ ๑๖.๓๐ น. ของวนั ท าการ และให ้

หมายความรวมถงึช่วงเวลาอืน่ที่ อปท. ก าหนดให ้

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น ในสงักดั ปฏบิตัิงานเป็นผลดัหรอืกะ

หรอืเป็นอย่างอืน่ดว้ย  

     “วนัท าการ” หมายความว่า วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์ 

ที่ไม่ใช่วนัหยดุราชการ และใหห้มายความรวมถงึวนั

ท าการที่ อปท. ก าหนดเป็นอย่างอืน่ดว้ย 
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“วนัหยดุราชการ”  

หมายความว่า วนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์และให ้

หมายความรวมถงึวนัหยดุราชการประจ าปีหรอื

วนัหยดุพเิศษอืน่ ๆ ที่คณะรฐัมนตรกี าหนดให ้

เป็นวนัหยดุราชการนอกเหนือจากวนัหยดุ 

ราชการประจ าปี  

339 



“การปฏบิตัิงานเป็นผลดัหรอืกะ”  

หมายความว่า การปฏบิตัิงานประจ าตามหนา้ที่ของ

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นนั้น ๆ 

ซึ่งจดัใหม้ีการปฏบิตัิงานผลดัเปลี่ยนหมนุเวยีนกนั

ตลอดยี่สบิสีช่ ัว่โมงช่วงเวลาที่ปฏบิตัิงานดงักลา่วถอื 

เป็นเวลาราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นผูน้ั้น ท ัง้น้ี    

การปฏบิตัิงาน ในผลดัหรอืกะหน่ึง ๆ ตอ้งมีเวลา     

ไม่นอ้ยกว่าแปดชัว่โมง โดยรวมเวลาหยดุพกั  
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การปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (ขอ้ ๕)  

     - ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากผูบ้รหิารทอ้งถิ่นก่อนการปฏบิตัิ 

     - ตอ้งมีงบประมาณเพือ่การน้ีเพยีงพอในการเบกิจา่ย  

     - ใหพ้จิารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จ าเป็นตอ้งอยู่ปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการในคร ัง้นั้น ๆ เพือ่ประโยชน์ของงานราชการเป็น

ส าคญั   

      - กรณีที่มีราชการจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ โดยยงัไม่ไดร้บัอนุมตัิ ใหด้ าเนินการขออนุมตัิโดยไม่

ชกัชา้ และใหแ้จง้เหตแุหง่ความจ าเป็นที่ไม่อาจขออนุมตักิ่อนได ้ 
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กรณีไม่มีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทน (ขอ้ ๖)  

 - กรณีเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น ไดร้บัค าส ัง่ใหเ้ดินทางไป

ราชการไม่มีสทิธิไดร้บัเงนิตอบแทน  

      - เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัิใหป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ

กอ่นการเดินทางไปราชการ เม่ือการเดินทางไปราชการ

นั้นเสรจ็สิ้น และกลบัถงึที่ต ัง้ส านกังานในวนัใด หาก

จ าเป็นตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในวนันั้น ใหเ้บกิ

เงนิตอบแทนได ้ 
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หลกัเกณฑแ์ละอตัรา การเบิกเงนิตอบแทน (ขอ้ ๗)  

      (๑) วนัท าการ เบกิไดไ้ม่เกนิวนัละ  4 ชัว่โมงๆละ 50 บาท  

      (๒) วนัหยดุราชการ เบกิไดไ้ม่เกนิวนัละ 7 ชัว่โมงๆละ 60 บาท  

      (๓) กรณีมีความจ าเป็นตอ้งปฏบิตังิานซึ่งเป็นภารกจิหลกัของ

อปท. เป็นคร ัง้คราว หรอืเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลหรอืนโยบาย

ของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบหมายให ้อปท. ปฏบิตั ิโดยมีก าหนด

ระยะเวลาแน่นอน และมีลกัษณะเร่งด่วนเพือ่มิใหเ้กดิความเสยีหาย

แก ่อปท. หรอืประโยชนส์าธารณะ ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นอาจส ัง่การให ้

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการตดิต่อกนั โดยใหม้ีสทิธิเบกิเงนิตอบแทน 

เป็นรายคร ัง้ไม่เกนิคร ัง้ละ 7 ชัว่โมง ๆ ละ 60 บาท  
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      (๔) ปฏบิตังิานหลายช่วงเวลาภายในวนัเดียวกนั ใหน้บัเวลา

ปฏบิตังิาน ทกุช่วงเวลารวมกนั เพือ่เบกิเงนิตอบแทนส าหรบัวนันั้น  

      (๕) การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการที่มีสทิธิไดร้บัเงนิตอบแทน

อืน่ใหเ้บกิไดท้างเดียว  

      - การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการไม่เตม็จ านวนชัว่โมง ไม่อาจ

เบกิเงนิตอบแทนได ้
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การอยู่เวรรกัษาการ (ขอ้ ๘)  

 การอยู่เวรรกัษาการณ์ตามระเบียบว่าดว้ยการ

รกัษาความปลอดภยัแหง่ชาติ หรอืตามระเบียบหรอื

ค าส ัง่อืน่ใดเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยั

สถานที่ราชการ ไม่อาจเบิกเงนิตอบแทนได ้ 
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การควบคุมดูแลการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ (ขอ้ ๙)  

     (๑) กรณีมีผูป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการรว่มกนัหลายคน 

ใหผู้ป้ฏบิตัิงานคนใดคนหน่ึงเป็นผูร้บัรองการปฏบิตัิงาน หาก

เป็นการปฏบิตังิานเพยีงล าพงัคนเดียวใหผู้ป้ฏบิตังิานนั้นเป็น  

ผูร้บัรอง  

      (๒) ใหร้ายงานผลการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการต่อผูม้ี

อ านาจอนุมตัิ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่เสรจ็สิ้นการปฏบิตังิาน  
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พงษศ์กัด์ิ  กวนีนัทชยั 

ผูอ้ านวยการสว่นการจดัสรรเงนิอดุหนุน

และพฒันาระบบงบประมาณ 
 

ส านกับรหิารการคลงัทอ้งถิ่น 
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