
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เลมน้ี ผูรวบรวมไดรวบรวม เรียบเรียงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนทองถ่ิน เพื่อใชเปนคูมือในการศึกษา คนควา พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อทําหนาท่ีในการ
จัดบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นท่ีตามเจตนารมยของการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ผูเรียบเรียงหวังเปนอยางย่ิงวา หนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปศึกษา คนควา อันจะนําไปสู
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง สะดวก และรวดเร็วย่ิงข้ึน ในการจัดทําหนังสือเลมน้ี ตองขอบคุณ 
ทานออง พันจาเอกชัชวาล อาจบันดิษ  ท่ีสนับสนุนกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  ในการจัดทํา 
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50 ‼กฎกระทรวง การมอบอํานาจในการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของ
เจาหนาที่ผูทา คําสั่งทางปกครอง   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

452 

51 ‼กฎกระทรวง กําหนดเจาหนาที่ผูออกคําสั่งใชมาตรการบังคับทางปกครอง   และการ
แตงต้ังเจาพนักงานบังคับทางปกครอง   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

455 

52 ‼กฎกระทรวง กําหนดทรัพยสินที่ไดรับยกเวนจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

459 

53 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2543  

462 

54 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2543 

492 

55 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  2542 

495 

56 ‼กฎกระทรวงกําหนดคาใชจายในการจัดเก็บภาษีแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.  2562 

497 

57 ‼กฎกระทรวงการผอนชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 499 
58 ‼กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย   อัตรา

ภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง   พ.ศ. 2562 
501 

59 ‼กฎกระทรวงกําหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตาม
ควรแกสภาพ พ.ศ. 2562 

505 

60 ‼ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝกอบรมซึ่งจัดโดยหนวยงานของรัฐที่
กําหนดใหมีการฝกอบรมหรือดูงานในตางประเทศของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ทองถ่ินที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเบิกจายได พ.ศ. 2562 

508 

61 ‼ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง    พ.ศ. 2562 

510 

62 ‼ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจายเงิน   
การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินสงคลัง     พ.ศ. ๒๕๖๒ 

523 



 เรื่อง หนา 
63 ‼ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  

๒๕๖๐ 

544 

64 ‼ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562  616 
65 ‼ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
622 

66 ‼ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย  ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา 
ในจังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

635 

67 ‼ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาทรัพยสินของเอกชน เฉพาะ
สวนที่ไดยินยอมใหทางราชการจัดใหใชเพื่อสาธารณประโยชน 

643 

68 ‼ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเวนภาษีที่ดินหรือสิ่งปลกูสรางที่เปนทรัพยสินของ
มูลนิธิหรือองคการหรือสถานสาธารณกุศล 

644 

69 ‼ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคํานวณการยกเวนมูลคาของ
ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งเจาของเปนบุคคลธรรมดาใชเปนที่อยูอาศัยและมีช่ือ
อยูในทะเบียนบาน ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 

645 

70 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

646 

 



๑ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดท่ีจังหวัด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล  พ.ศ. ๒๔๙๕  มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑  

มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑"

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๔)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๕)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ข้อ ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ยกเว้นการ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ก าหนดหลักเกณฑ์ และก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 

ข้อความทั่วไป 

ข้อ ๕๒  ในระเบียบนี้ 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๖๑ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

หน้าที่ 1

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



๒ 

 

 "งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูป
ตัวเลขจ านวนเงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 

 "แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีตามกฎหมาย ว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

 "งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานท่ีก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 

 "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

 "สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 "งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณท่ีสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภออนุมัติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ท้ังนี้  รวมท้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณด้วย 

 "เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินท้ังปวงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นอกจากเงินท่ีปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 

 "ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป 
และให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเป็นช่ือส าหรับปีงบประมาณนั้น 

 "หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันท่ีต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการไม่ว่าจะเป็นข้อ
ผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ าประกัน การซื้อ หรือการจ้างโดยวิธีใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด 

 "หน่วยงาน” หมายความว่า ส านัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละรูปแบบ 

 "คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี และ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

 "เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ ๖  บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

 ข้อ ๗  ในกรณีท่ีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 

 การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีล่วงมาแล้วนั้น  ให้น าเงินงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและท่ีได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย  โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่ายได้  และให้กระท า
ได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างช่ัวคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค 

หมวด  ๑ 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

                                                                                                                                                                                      

๒
 ความในข้อ ๕ ถูกยกเลิกโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน 

 

หน้าที่ 2

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



๓ 

 

 

 ข้อ ๘  ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณมีอ านาจหน้าท่ีจัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ
นี้และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (๑)  เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบ และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียด
ท่ีก าหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

 (๒)  วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ 

 (๓)  สั่งการ ควบคุม ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็น  ร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 

 

หมวด  ๒ 

ลักษณะของงบประมาณ 

 

 ข้อ ๙  เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
ให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 

 ข้อ ๑๐  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย
ท่ัวไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 ข้อ ๑๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่น 

 ข้อ ๑๒  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้ 
 ข้อ ๑๓  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  รายจ่ายงบกลางและรายจ่าย
ตามแผนงาน 

 ข้อ ๑๔  รายจ่ายตามแผนงาน  จ าแนกเป็นสองลักษณะ  คือ 

 (๑)  รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย 

        (ก)  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
        (ข)  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 

        (ค)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
        (ง)  หมวดค่าสาธารณูปโภค 

        (จ)  หมวดเงินอุดหนุน 

        (ฉ)  หมวดรายจ่ายอื่น 

 (๒)  รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่างๆ และเงินนอกงบประมาณ  ให้เป็นไปตามท่ี

กรมการปกครองก าหนด 

หน้าที่ 3

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



๔ 

 

 ข้อ ๑๕  งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  หรือเงินประเภทอื่นท่ีต้องน ามาตั้งงบประมาณ
รายจ่ายให้จ าแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ ๑๔ และให้ระบุประเภทของเงินนั้นในค าช้ีแจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายด้วย 

 ข้อ ๑๖  การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท าตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 ข้อ ๑๗  ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจ าแนกเป็น 

 (๑)  หมวดภาษีอากร 

 (๒)  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

 (๓)  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

 (๔)  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
 (๕)  หมวดเงินอุดหนุน 

 (๖)  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

 รายละเอียดประเภทรายได้  ให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองก าหนด 

 ข้อ ๑๘  รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

 ข้อ ๑๙  งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย  เพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม  ส าหรับ
การอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๐  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี   

 ข้อ ๒๑  การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท่ีได้รับ
อนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย  หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  ท้ังนี้  ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า  จะจ่ายจากเงินรายได้ท่ีมิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ  หรือจากเงินรายได้ท่ีเกินยอดรวม
ท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี 

หมวด  ๓ 

วิธีการจัดท างบประมาณ 

 

 ข้อ ๒๒๓  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้า
หน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงิน
และสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 

                                                           

๓
 ความในข้อ ๒๒ ถูกยกเลิกโดย ข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน 

 

หน้าที่ 4

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



๕ 

 

 ข้อ ๒๓  ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้นแล้ว
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

 ข้อ ๒๔๔  ในกรณีท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะน าร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิง
อ าเภอ 

 ส าหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี  หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถน าร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น
ต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

 ข้อ ๒๕  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่าง
งบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

หมวด  ๔ 

การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

 

 ข้อ ๒๖  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ท่ีท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๘  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างท่ีท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อ ๓๐  การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอื่นท่ีต้องน ามาตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณมีอ านาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว 

 ข้อ ๓๑  การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  หรือขยายเวลาให้เบิกตัด
ปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
 

                                                           

๔
 ความใน ข้อ ๒๔ วรรคสองถูกเพิ่มโดย ข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

หน้าที่ 5

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



๖ 

 

 ข้อ ๓๒  ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประมาณ
การรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผย  เพื่อให้ประชาชน
ทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

หมวด  ๕ 

การควบคุมงบประมาณ 

 

 ข้อ ๓๓  ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีงบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 

 (๑)  ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน 

 (๒)  ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้ 
 (๓)  ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน 

 ข้อ ๓๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความท่ีก าหนดไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ท้ังนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ 
 ข้อ ๓๕  บรรดาเงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ  ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ หรือ
ได้รับช าระตามอ านาจหน้าท่ีหรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทาง
ราชการหรือองค์กรเองให้น าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องเว้นแต่
จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือ  สั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 ข้อ ๓๖  บรรดาเงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ  ให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินท่ีได้รับนั้น  และไม่
ต้องน าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายนั้นและผู้อุทิศให้ไม่ได้ก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น ให้น าส่งเป็นเงินรายได้ 
 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง  ทบวง  กรม 
หรือหน่วยงานอื่นใด  ท่ีมีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามท่ีระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามท่ีระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้  
ส าหรับแบบและวิธีการจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองก าหนด 

 เงินท่ีได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน  และจ าเป็นต้องจ่าย  เพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน  หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องโดย
ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ 
 เงินรายรับท่ีเป็นสถานพยาบาล  สถานการศึกษา หรือสถานอื่นใดท่ีอ านวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์หรือ
ประชาสงเคราะห์  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง
ก าหนดไว้เท่านั้น 
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๗ 

 

 ข้อ ๓๗  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่  และได้มีการเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัด
ปีไว้แล้ว  ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาท่ีขอเบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ 
 ข้อ ๓๘๕  ภายใต้บังคับข้อ ๙  ข้อ ๑๗  ข้อ ๒๑  และข้อ ๓๔  การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ  ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนกฎหมาย 

  การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับโครงการใดโครงการหนึ่งจะกระท าได้เมื่อ
มีความจ าเป็นท่ีไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ซึ่งเป็นโครงการประเภทท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ท่ีไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว  ให้ก่อ
หนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณท่ีจะก่อหนี้ผูกพัน  จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีท่ีผ่านมา  โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปี ปัจจุบัน  และใน
ปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน 

 

หมวด  ๖ 

การรายงาน 

 

 ข้อ ๓๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมท่ีได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอเพื่อทราบ  ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ ๔๐  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิ นประจ าปี
งบประมาณท่ีสิ้นสุดนั้นท้ังงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทราบ  ภายในก าหนดสามสิบวันตามแบบท่ีกรมการปกครองก าหนดแล้วส่งส าเนารายงานการ  รับ 
- จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น
แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง 

บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ ๔๑  วิธีการงบประมาณท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการ  และยังไม่แล้วเสร็จในวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับให้
ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

 
 

                                                           

๕
 ความในข้อ ๓๘ ถูกยกเลิกโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน 
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๘ 

 

 ข้อ ๔๒  บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้
แบบเดิมไปพลางก่อน  จนกว่ากรมการปกครองจะได้ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

ช านิ  ศกัดิเศรษฐ์ 
(นายช านิ ศักด์ิเศรษฐ)์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   
รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  และ (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  

     
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสาน

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเปนปจจุบัน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ           

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

ขอ ๒ 0

1ระเบียบน้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึง่ขัดหรือแยงกบัระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน  

ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวาองคการบรหิารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา 

องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง ยกเวนกรุงเทพมหานคร  
“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา      

สภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร         
สวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มี
กฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

 

                                                             

1
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 122/ตอนพิเศษ 115 ง/หนา 46/17  ตุลาคม 2548 
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“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน         

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“สมาชิกสภาทองถ่ิน” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก    สภา

เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่น ที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่อําเภอดวย  
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น      ที่
มีกฎหมายจัดต้ัง  

“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน” 1

2หมายความวา ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา
สํานัก ผูอํานวยการกองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นซึ่งเทียบเทาตําแหนง
ดังกลาว 

“พนักงานสวนทองถ่ิน” 2

3หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง  

“แผนพัฒนาทองถ่ิน”3

4 หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”4

5 (ยกเลิก  
“แผนพัฒนาทองถ่ิน”4 หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่กําหนด 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คําเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา  และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร ปกครอง
สวนทองถ่ินประจําปงบประมาณน้ัน 

“โครงการพัฒนา”5

6 หมายความวา โครงการที่คําเนินการจัดทาํบรกิารสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

 “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถ่ินหรือแผนการ
                                                             

2
 ขอ 4 นิยามคําวา “หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน”แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
3
 ขอ 4 นิยามคําวา “พนักงานสวนทองถิ่น”แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.  ๒๕61 
4
 ขอ 4 คําวา “แผนพัฒนาทองถิ่น”แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
5
 ขอ 4 คําวา “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
6
 ขอ 4 นิยามคําวา “โครงการพัฒนา”แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
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ดําเนินงานใหถูกตอง โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
“การเพิ่มเติม”6

7 (ยกเลิก  
“การเปลี่ยนแปลง”7

8 (ยกเลิก  
[คําวา “แผนพัฒนาทองถ่ิน” แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 3 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61] 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบน้ีได 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน  

ขอ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองสอดคลองกับระเบียบวาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวด ๑ 
องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

    
ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
(๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
(๑  ผูบริหารทองถ่ิน      ประธานกรรมการ 
(๒  รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันทุกคน   กรรมการ 
(๓  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
(๔  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
(๕  ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
      ที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน   กรรมการ 
(๖  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก 
      จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน    กรรมการ 
(๗  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    กรรมการและเลขานุการ 
(๘  หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน    ผูชวยเลขานุการ 

8

9กรรมการตาม (๓ (๔ (๕ และ (๖ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรบัการคัดเลอืกอีก
ก็ได 
                                                             

7
 ขอ 4 นิยามคําวา “การเพ่ิมเติม”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. ๒๕59 
8
 ขอ 4 นิยามคําวา “การเปลี่ยนแปลง”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
9
 ขอ 8 วรรคสอง  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.  
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ขอ ๙ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

(๑ ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          ประธานกรรมการ 
(๒ หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                    กรรมการ 
(๓ ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก 

                 จํานวนสามคน                    กรรมการ 
(๔ หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน   กรรมการและเลขานุการ 
(๕ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

 หรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย            ผูชวยเลขานุการ 
9

10กรรมการตาม (๓ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสีป่และอาจไดรับการคัดเลือกอกีก็ได  

ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมอีํานาจหนาที่ ดังน้ี  
(๑ 10

11 กําหนดแนวทางการพฒันาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
(ก อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาที่  ที่มี

ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
(ข ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  
(ค ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการ ใน

ยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

(ง กรอบนโยบาย ทิศท าง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

(จ นโยบายของผูบรหิารทองถ่ินที่แถลงตอสภาทองถ่ิน  
(ฉ แผน พัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 

ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึง 
สถานะทางการคลงัของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย 

(๒ 11

12รวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหา
เกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพฒันาทองถ่ิน 

ในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง นําปญหาความตองการจาก
แผนพัฒนาหมูบานหรอืแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได  มาพิจารณาบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  เมืองพัทยา และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง ใหเสนอปญหา ความตองการ ไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และให
องคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจ
หนาที ่

                                                             

10ขอ 9 วรรคสองแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕
61 
11

  ขอ10(1แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
12

 ขอ 10 (2แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
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ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑  

 

ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ         
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 

หมวด ๒ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

    
 

ขอ ๑๓ ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติตาม (๑ และไมมีลักษณะตองหามตาม (๒ ถึง (๗ 
ดังตอไปน้ี 

(๑ เปนผูมีความรูความสามารถ ซื่อสัตย สจุริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได 
(๒ เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบรหิารทองถ่ินน้ัน 
(๓ เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 
(๔ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 

ตนเปนกรรมการ 
(๕ ติดยาเสพติดใหโทษ  
(๖ เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗ ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปและพนโทษมายังไมถึง

หาปนับถึงวันที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
 

ขอ ๑๔12

13 ผูทรงคุณวุฒมิีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได  
 

ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี  
(๑ ครบวาระการดํารงตําแหนง  
(๒ ตาย 
(๓ ลาออก โดยย่ืนหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง  
(๔ คณะกรรมการทีผู่ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงอยูเห็นวามเีหตุอันควรและมีมติจํานวน    ไม

นอยกวาสองในสามใหออก 
(๕ มีลกัษณะตองหามตามขอ ๑๓ 

                                                             

13
 ขอ 14 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
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หมวด ๓ 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

     
 

ขอ ๑๖13

14 (ยกเลิก  

ขอ ๑๗14

15การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี 
(๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่   เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและนําขอมูลมา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพฒันาทองถ่ิน แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(๓ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพจิารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อเสนอผูบรหิารทองถ่ิน  
(๔ ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมติัรางแผนพัฒนาทองถ่ินและประกาศใชแผนพฒันาทองถ่ิน 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการ

บริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช แผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

ขอ ๑๘ 1 5

16แผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม       กอน
ปงบประมาณถัดไป 

กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
กอนปงบประมาณถัดไป 

ใหนายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบล 

นอกจากวรรคสามใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจดัทําหรอืทบทวนแผนพฒันา
ทองถ่ิน 

ในกรณีเทศบาลตําบลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอก็ได 
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคสาม วรรคสี่ และ

วรรคหา ใหจังหวัดแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทํา หรือ 
รวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

 

                                                             

14
 ขอ 16 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 

15
 ขอ 17 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 

16
  ขอ 16 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
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(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ 
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ พัฒนา
ทองถ่ิน 

(๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ 
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(๓ ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 

ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดําเนินการ ตามข้ันตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบน้ี 

 
หมวด ๔ 

การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
      

ขอ ๒๑  การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
16

17เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินที่แกไขแลว ใหปดประกาศ ใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามลบิวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมทั้งแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และ
จังหวัดทราบดวย” 

 

ขอ ๒๒ 1 7

18เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่
เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่
เพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติม ใหสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว          
ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามลิบวัน      นับ
แตวันที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  

 

 ขอ ๒๒/๑ 1 8

19 เพื่อประโยชนของประซาซน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปน
อํานาจ ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่
เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบรหิารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหน่ึงไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประซาซนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
นับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  
                                                             

17
 ขอ 21 วรรคสองแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

๒๕61 
18

 ขอ 22 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
19

 ขอ 22/1  เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
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ขอ ๒๒/๒ 1 9

20 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประ
ซาซนทราบโดยเปดเผยไม นอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  

ขอ ๒๓20

21  (ยกเลิก  

หมวด ๕ 
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติ 
     

ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด        อําเภอ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๒๕ 2 1

22ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน 
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอนดําเนินการ 
ดังน้ี 

(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ    ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

ขอ ๒๗ 22

23แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการ       ในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณน้ัน 

                                                             

20
 ขอ้ 222/2  เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 

21
 ขอ้ 23 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 

22
 ขอ้ 25  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 

23
 ขอ้ 27 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 

หน้าที่ 16

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



~ 9 ~ 
 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

หมวด ๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
      

 
ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย 
(๑ สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒ ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๓ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔ หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกคันเองจํานวนสองคน 
(๕ ผูทรงคุณวุฒิที่ผู,บริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
23

24กรรมการตาม (1  (2  (3  (4 และ (5  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกก็ได  

  
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
(๑ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒ ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(๓ 24

25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหา
วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 (๔ แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ 
หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 

(๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

(๒ ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน  
(๓ หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
(๔ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ

                                                             

24
 ขอ 28 วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

๒๕61 
25

 ขอ 29 (3  แกไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕
61 
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ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
(๕ 25

26 ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม   และประเมินผลดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

บทเฉพาะกาล 
    

ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยูเติมกอนวันที่
ระเบียบน้ีมีผลในการประกาศใช ใหมีผลใชไดตอไป 

[คําวา “แผนพัฒนาทองถ่ิน” แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 3 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61] 

ประกาศ  ณ   วันที ่ ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  สมชาย   สุนทรวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

 
26

27ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2   พ.ศ. ๒๕
59   

ขอ ๒   ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 

ขอ ๑๕ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป แผนการดําเนินงาน การติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยูเดิมหรือดําเนินการกอนวันที่ระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับใชไดตอไป
จนกวาจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

26
 ขอ 30 (5 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕

61 
27

 ราชกิจจานุเบกษา เลม 133/ตอนพิเศษ 218 ง/หนา 3/28  กันยายน 2559 

หน้าที่ 18

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



~ 11 ~ 
 

27

28ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3พ.ศ. ๒๕
61  

 

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 

ขอ ๓ ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” และแกไขคําวา 
แผนพฒันา” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแหง 

 
 
 
 

                                                             

28
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงนิ การเบกิจายเงนิ การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๘  (ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2561  

---------------------------------------------------- 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บริหารงานดานการเงินเปนแนวทางเดียวกัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗” 

 ขอ ๒ 0

1 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และใหมี

อํานาจตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบน้ี 

 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได ใหขอทํา
ความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองใหอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หรือผูวาราชการจังหวัดก็ได 

หมวด ๑ 
ขอความทั่วไป 

-------------------------------- 
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  ขอ ๕ ในระเบียบน้ี 
  (๑)2 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
  (๒)3 “สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล 
และสภาองคการบริหารสวนตําบล  
  (๓)4 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรีคณะเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล  
  (๔)5 “ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
รองนายกเทศมนตรี     และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
  (๕)6 “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ปลัดเทศบาลและปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
  (๖)7 “พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาลและพนักงานสวนตําบล  
  (๗) “หนวยงาน” หมายความวา สํานัก กอง สวน ฝาย ตามโครงสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แตละรูปแบบ หรือหนวยงานท่ีมีงบเฉพาะการ หรือหนวยงานท่ีไดแยก
ออกไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
  (๘) “ผูเบิก” หมายความวา หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณท่ัวไปและงบประมาณ
เฉพาะการรวมท้ังเงินนอกงบประมาณดวย 
  (๙) “หนวยงานคลัง” หมายความวา หนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบน้ี 
  (๑๐) “หัวหนาหนวยงานคลัง” หมายความวา หัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาท่ี
เกี่ยวกับการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเกี่ยวกับการเงินการ
บัญชี ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี และใหหมายความรวมถึงหัวหนาหนวยงานท่ีมีงบเฉพาะการ
หรือหนวยงานท่ีไดแยกไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงินตางหากจากหนวยงานคลัง 
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 ขอ 5 (2) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงิน
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 ขอ 5 (3) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
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 ขอ 5 (4) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
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 ขอ 5 (5) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
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  (๑๑) “เจาหนาท่ี” หมายความวา ผูท่ีมีหนาท่ีรับจายเงินและใหรวมถึงผูซึ่งไดรับ
มอบหมายใหมีหนาท่ีรับจายเงินดวย 
  (๑๒) “ตูนิรภัย” หมายความรวมถึง กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันม่ันคง ซึ่งใช
สําหรับเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๑๓) “หีบหอ” หมายความวา หีบ หรือถุง หรือภาชนะอ่ืนใด ซึ่งใชสําหรับบรรจุ
เงินเพื่อฝากเก็บรักษาไวในตูนิรภัยในลักษณะหีบหอ หรือสําหรับบรรจุเงินเพื่อนําสง หรือนําฝาก
สวนราชการ หรือบรรจุเงินท่ีขอเบิกคืนจากตูนิรภัยของสวนราชการหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  (๑๔) “อนุมัติฎีกา” หมายความวา อนุญาตใหจายเงินจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  (๑๕) “หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานแสดงวาไดมีการจายเงินใหแก
ผูรับหรือเจาหน้ีตามขอผูกพันแลว 
  (16)8 “ใบสําคัญคูจาย”  หมายความวา  หลักฐานการจายเงินท่ีเปน
ใบเสร็จรับเงิน  หลักฐาน ของธนาคารแสดงการจายเงินแกเจาหน้ี  หลักฐานการนําเงินเขาบัญชี
เงินฝากของผูรับท่ีธนาคาร  หรือ หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงการจายเงินใหแกผูรับเงินหรือเจาหน้ี  และ
ใหรวมถึงใบนําสงเงินตอหนวยงานคลังดวย    
  (17)9 “เงินรายรับ”  หมายความวา  เงินท้ังปวงท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือจากนิติกรรม  และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ท่ีนําฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ตลอดจนเงินอุดหนุน ท่ีกระทรวงการคลังเปนผูจายเงินแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๑๘) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินท้ังปวงท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเงินท่ีปรากฏตามงบประมาณรายจาย และเงินท่ีรัฐบาล
อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยระบุวัตถุประสงค 
  (19)10 “รายงานสถานะการเงินประจําวัน”  หมายความรวมถึง  ยอดเงินรับและ
จายในแตละวัน รวมถึงยอดเงินท่ีฝากธนาคาร 
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 ขอ 5 (19) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

หน้าที่ 22

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



~ 4 ~ 
 

  (20)11 “เงินยืม”  หมายความวา  เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ  หรือ
เงินอุดหนุน ท่ีรัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยท่ีมิตองจัดทําขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายใหแกบุคคลใดยืมเพื่อเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ หรือปฏิบัติราชการอื่นใด 
  (21)12 “แผนพัฒนา”  หมายความวา  แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (๒๒) “แผนการใชจายเงิน” หมายความวา แผนแสดงรายละเอียดการใชจายเงิน
ของหนวยงานผูเบิกในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งหนวยงานผูเบิกไดย่ืนตอหนวยงานคลัง ทุก
ระยะสามเดือน 
  (23)13 “ทุนสํารองเงินสะสม”  หมายความวา  ยอดเงินสะสมจํานวนรอยละสิบหา
ของยอดเงินสะสม ประจําทุกสิ้นปงบประมาณ  เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๒๔) “เงินสะสม” หมายความวา เงินท่ีเหลือจายจากเงินรายรับตามงบประมาณ
รายจายประจําปและหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม และใหหมายความรวมถึงเงินรายรับอ่ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับไวภายในวันสิ้นปงบประมาณหลังจากท่ีไดหักทุนสํารองเงินสะสม
ไวแลวและรวมท้ังเงินสะสมปกอน ๆ ดวย 
  (๒๕) “หน้ีสูญ” หมายความวา หน้ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเจาหน้ีไม
มีทางท่ีจะไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีได 
  (๒๖) “ ป ” หมายความวา ปงบประมาณ 
  (๒๗) “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ดวย 
  (28 1 3

14 “เวลาปดบัญชี”  หมายความวา  เวลาปดบัญชีรับจายเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังน้ี  ใหนําเวลาปดบัญชีรับจายเงินของกรมบัญชีกลางมาใชโดยอนุโลม   
  (29 1 4

15 “ระบบ”  หมายความวา  ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  (Electronic  Local  Administrative  Accounting  System  :  e-LAAS) 
 

                                                             

11
 ขอ 5 (20) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
12

 ขอ 5 (21) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
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 ขอ 5 (23) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
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หมวด ๒ 
ขอกําหนดในการรับเงิน 

------------------------------- 
สวนที่ ๑ 

การรบัเงนิ 
---------------------------- 

 ขอ ๖15

16 บรรดาแบบพิมพและเอกสารใด ๆ ท่ีใชในการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงินการถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตลอดจนแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด เวนแตจะมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 ขอ ๗ บรรดาเงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิ ใหนําสงเปน
เงินรายไดท้ังสิ้น หามมิใหกันไวเปนเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เวนแตจะมีกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับในกรณีท่ีมีผูอุทิศใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนการเฉพาะเจาะจงวาใหกระทําการอยางใดอยางหน่ึง หรือในกรณีท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดหารายไดข้ึนเปนคร้ังคราวภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ี เพื่อใชจายในกิจการอยางใด
อยางหน่ึง โดยเฉพาะ          
  เงินรายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดหาข้ึนเปนคร้ังคราว หรือเงินท่ีมีผูอุทิศ
ใหตามวรรคสองถาไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น หากมีเงินเหลือจาย หรือหมดความจําเปนท่ีจะตอง
ใชจายแลว ใหนําสงเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ขอ ๘ 1 6

17 การรับเงินใหรับเปนเงินสด  สวนการรับเช็ค ดราฟด หรือตราสารอยาง
อื่นหรือวิธีอื่นใหปฏิบัติตามวิธีการท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 ขอ ๙ การรับเงินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน
ทุกคร้ังเวนแตการรับเงินท่ีมีเอกสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระบุจํานวนเงินท่ีชําระอันมี
ลักษณะเชนเดียวกับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเอกสารดังกลาวจะตองมีการควบคุมจํานวนท่ีรับจายทํานอง
เดียวกับใบเสร็จรับเงิน และการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากหนวยงานคลัง 

 ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท เวนแต เงินประเภทใดมีการรับ
ชําระเปนประจําและมีจํานวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหน่ึงสําหรับการรับเงินประเภท
หน่ึงก็ได 

 

                                                             

16
 ขอ  6  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
17

 ขอ 8 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
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 ขอ 9/1 1 7

18 การรับเงินรายรับดังตอไปน้ี  ใหใชหลักฐานการรับโอนเงิน  หรือการ
นําฝากหรือรายงานการจายเงินแทนของกระทรวงการคลัง  แทนใบเสร็จรับเงิน   
   (1 รายไดท่ีรัฐจัดสรร  หรืออุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   (2 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร       
   (3 เงินท่ีกระทรวงการคลังจายแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 ขอ 10 1 8

19 ใหหนวยงานคลังบันทึกรายการรับเงินในระบบภายในวันท่ีไดรับเงิน  
หรือไดรับ หลักฐานตามขอ  9/1  โดยแสดงใหทราบวาไดรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน  ฎีกา  หรือ
เอกสารอ่ืน  เลมใด  เลขท่ีใด  จํานวนเทาใด  หรือตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
  ในกรณีท่ีมีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันน้ันแลว  ใหบันทึก
การรับเงิน ในวันน้ันและเก็บเงินสดในตูนิรภัย   

  เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหน่ึง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมรับเงินประเภทน้ัน
ตามสําเนา ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได  โดยแสดงใหทราบวาเปนเงิน
รับตามใบเสร็จรับเงิน  เลขท่ีใด  ถึงเลขท่ีใด  จํานวนเงินรวมท้ังสิ้นเทาใด  ไวดานหลังสําเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย     

 ขอ ๑๑ เม่ือสิ้นเวลารับเงินใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินท่ี
ไดรับพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอ่ืนท่ีจัดเก็บในวันน้ันท้ังหมดสงตอเจาหนาท่ีการเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนําเงินฝากธนาคาร กรณีท่ีนําฝากธนาคารไมทันใหเก็บรักษา
ไวในตูนิรภัย 

 ขอ 12 1 9

20 ใหหนวยงานคลังจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บ
และนําสงกับหลักฐาน  และรายการท่ีบันทึกไวในระบบ  เม่ือไดตรวจสอบวาถูกตองครบถวนแลว
ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับ ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได รับในวันน้ันไวในสําเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลงลายมือช่ือกํากับไวดวย      
    กรณีท่ีเปนการรับเงินตามขอ  9/1  ใหดําเนินการเชนเดียวกับ
วรรคหน่ึง 

สวนที่ ๒ 
ใบเสร็จรบัเงิน 

----------------------------- 
 ขอ ๑๓ ใบเสร็จรับเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีสาระสําคัญอยางนอย 

ดังตอไปน้ี 

                                                             

18
 ขอ 9/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
19

 ขอ 10 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
20

 ขอ 12 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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 (๑) ตราเคร่ืองหมายและช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๒) เลมท่ีและเลขท่ีของใบเสร็จรับเงิน โดยใหพิมพหมายเลขกํากับเลมและ

หมายเลขกํากับ 
 เลขท่ีในใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ 
 (๓) ท่ีทําการหรือสํานักงานท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
 (๔) วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 
 (๕) ช่ือและช่ือสกุลของบุคคลหรือช่ือนิติบุคคลผูชําระเงิน 
 (๖) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุวารับชําระเงินคาอะไร 
 (๗) จํานวนเงินท่ีรับชําระท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
 (๘) ขอความระบุวาไดมีการรับเงินไวเปนการถูกตองแลว 
 (๙) ลายมือช่ือพรอมช่ือในวงเล็บ และตําแหนงผูรับเงินกํากับอยางนอยหน่ึงคน 
 ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับใหมีสําเนาเย็บติดไวกับเลมอยางนอยหน่ึงฉบับ 
 หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดประสงคจะพิมพใบเสร็จรับเงินดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอรพิมพใบเสร็จรับเงินใหจัดทําไดโดยใหมีขนาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติมีสําเนาอยางนอยหน่ึงฉบับ และใหมีสาระสําคัญตามวรรคหน่ึง พรอมท้ังใหกําหนดระบบ
วิธีการควบคุมการพิมพใบเสร็จรับเงิน รวมท้ังการพิมพ เลมท่ี เลขท่ี ใหรัดกุม 

 ขอ ๑๔ ใหหนวยงานคลังจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบ และ
ตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพข้ึนจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด 
ใหหนวยงานใดหรือเจาหนาท่ีผูใด ไปดําเนินการจัดเก็บเงินเม่ือวัน เดือน ปใด 
  การจายใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานใด หรือเจาหนาท่ีไปจัดเก็บเงิน ใหพิจารณาจาย
ใหในจํานวนท่ีเหมาะสมแกลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และใหมีหลักฐานการรับสงใบเสร็จรับเงินน้ันไว
ดวย 

 ขอ ๑๕ ใบเสร็จรับเงินเลมใด เม่ือไมมีความจําเปนตองใช เชน ยุบ เลิกสํานักงาน
หรือไมมีการจัดเก็บเงินตอไปอีก ใหหัวหนาหนวยงานท่ีรับใบเสร็จรับเงินน้ันไปนําสงคืนหนวยงานท่ี
จายใบเสร็จน้ันโดยเร็ว 

 ขอ ๑๖ เม่ือสิ้นปใหหัวหนาหนวยงานท่ีรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน
แจงใหหัวหนาหนวยงานคลังทราบวา มีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขท่ีใดถึง
เลขท่ีใดและไดใชใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อยางชาไมเกินวันท่ีสามสิบเอ็ด
ตุลาคมของปถัดไป และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานเสนอผานปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ินทราบ 

 ขอ ๑๗ ใบเสร็จรับเงินเลมใดใชสําหรับรับเงินของปใด ใหใชรับเงินภายในปน้ัน
เทาน้ัน เม่ือข้ึนปใหมก็ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดท่ียังไมใชใหคงติดไวกับ
เลม แตใหปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช เพื่อใหเปนท่ีสังเกตมิใหนํามาใชรับเงินไดตอไป 

 ขอ ๑๘ ใบเสร็จรับเงินหามขูด ลบ แกไข เพิ่มเติม จํานวนเงินหรือช่ือผูชําระเงิน 
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมท้ังจํานวน 
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แลวใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับการขีดฆาน้ันไวดวย หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินน้ันท้ังฉบับ 
และใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม แลวออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม 

 ขอ 19 2 0

21 ใหหนวยงานคลังเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู ท่ี มี อํานาจ
ตรวจสอบยังมิไดตรวจสอบไวในท่ีปลอดภัย  อยาใหสูญหายหรือเสียหายได  และเม่ือไดตรวจสอบ
แลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดา 

หมวด ๓ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

------------------------------ 
สวนที่ ๑ 

สถานที่เกบ็รกัษา21

22 
-------------------------------------- 

 ขอ 20 2 2

23 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาเงินท่ีจัดเก็บหรือไดรับไวในตู
นิรภัย ซึ่งต้ังอยูในท่ีปลอดภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
  ตูนิรภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหติดหรือต้ังไวในหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก  
หรือกรณี ไมมีหองม่ันคงหรือกรงเหล็กใหติดหรือต้ังไวในท่ีม่ันคง  และปลอดภัยภายในสํานักงาน
ขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินน้ัน           
  หากมีจํานวนเงินสดท่ีเก็บรักษาไวในตูนิรภัยตามวรรคหน่ึง  ใหนําฝากธนาคารท้ัง
จํานวน ในวันทําการถัดไป  กรณีเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีพื้นท่ีหางไกล  
การคมนาคม ไมสะดวกไมสามารถนําฝากธนาคารไดเปนประจําทุกวันใหเก็บรักษาเงินสดในตู
นิรภัยได  และใหนํา เงินสดดังกลาวฝากธนาคารในวันทําการสุดทายของสัปดาห  

 กรณีท่ีมีความจําเปนตองใหเจาหนาท่ีไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกท่ีต้ังสํานักงาน
ปกติ ใหผูบริหารทองถ่ินกําหนดวิธีการรับเงินและเก็บรักษาเงินใหรัดกุมและเหมาะสม  เม่ือ
เดินทางกลับถึง สํานักงานใหรีบนําฝากทันที       
  ขอ ๒๑ ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองดอก แตละดอกมีลักษณะตางกัน โดย
ใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก 

 ตูนิรภัยหน่ึง ๆ ใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองสํารับ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเก็บ
รักษาหน่ึงสํารับนอกน้ันใหนําฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบหอไวในตูนิรภัยเก็บเงินของสวนราชการ
อื่นตามท่ีเห็นสมควร 

สวนที่ ๒ 

                                                             

21
 ขอ 19 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ.  2561 
22

 ชื่อสวนท่ี 1 ตูนิรภัยเก็บเงิน แกไขเปน “ สวนท่ี 1 สถานท่ีเก็บรักษา” แกไขขอความโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
23

 ขอ 20 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  

หน้าที่ 27

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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กรรมการเกบ็รกัษาเงนิ 
------------------------------------------- 

 ขอ 22 23

24 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว  ณ  สํานักงาน
อยางนอยสามคน ในจํานวนน้ีใหหัวหนาหนวยงานคลังเปนกรรมการโดยตําแหนงหน่ึงคน  และ
กรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอยางนอยสองคน  

 การแตงต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหน่ึง  ใหแตงต้ังจากพนักงานสวน
ทองถ่ิน  โดยใหคํานึงถึง หนาท่ีความรับผิดชอบ  เวนแต  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีพนักงาน
สวนทองถ่ินไมครบจํานวน ท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการ  ใหแตงต้ังผูชวยผูบริหารทองถ่ินเปน
กรรมการใหครบจาํนวนก็ได         
  ขอ ๒๓ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเปนผูถือลูกกุญแจตูนิรภัย ในกรณีท่ีตูนิรภัยมีท่ี
ใสกุญแจสามดอกและมีกรรมการสามคน ใหกรรมการถือกุญแจคนละหน่ึงดอก แตถาตูนิรภัยมีท่ี
ใสกุญแจสองดอกแตมีกรรมการสามคน ก็ใหกรรมการท่ีอาวุโสถือกุญแจคนละหน่ึงดอก 

 ขอ ๒๔ กรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีกรรมการได ให
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแตงต้ังพนักงานสวนทองถ่ิน หรือผูชวยผูบริหารทองถ่ิน ตามขอ ๒๒ เปน
กรรมการแทนช่ัวคราวใหครบจํานวน การแตงต้ังผูท่ีจะเปนกรรมการแทนจะแตงต้ังไวเปนการ
ประจําเพื่อปฏิบัติหนาท่ีแทนช่ัวคราวก็ได 

 การปฏิบัติหนาท่ีกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง ตองสงมอบและรับมอบกุญแจ
ระหวางกรรมการผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีกรรมการแทนช่ัวคราว รวมท้ังตองตรวจนับตัว
เงินและหลักฐานแทนตัวเงินเก็บรักษาไวในตูนิรภัยใหถูกตองตามรายงานสถานะการเงินประจําวัน
แลวบันทึกการสงมอบและรับมอบพรอมกับลงลายมือช่ือกรรมการทุกคนไวในรายงานสถานะ
การเงินประจําวัน 

 หามมิใหกรรมการมอบลูกกุญแจใหผูอ่ืนทําหนาท่ีกรรมการแทน เวนแตเปนการ
มอบใหกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังเปนกรรมการแทนช่ัวคราว 

 ขอ ๒๕ กรรมการเก็บรักษาเงินตองเก็บรักษาลูกกุญแจไวในท่ีปลอดภัย อยาใหสูญ
หายหรือใหผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกุญแจได หากปรากฏวาลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณี
สงสัยวาจะมีผูปลอมแปลงลูกกุญแจ ใหรีบรายงานผูบริหารทองถ่ินเพื่อสั่งการโดยเร็ว 

สวนที่ ๓ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

---------------------------------- 
 ขอ ๒๖ ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบท่ี

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนประจําทุกวันท่ีมีการรับจายเงิน หากวันใดไมมีการรับ

                                                             

24
 ขอ 22 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  

หน้าที่ 28

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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จายเงินจะไมทํารายงานสถานะการเงินประจําวันสําหรับวันน้ันก็ได แตใหหมายเหตุในรายงาน
สถานะการเงินประจําวันท่ีมีการรับจายเงินในวันถัดไปใหทราบดวย 

 ขอ ๒๗ เม่ือสิ้นเวลารับจายเงิน ใหเจาหนาท่ีดําเนินการนําเงินท่ีไดรับนําฝาก
ธนาคารท้ังจํานวนหากนําฝากธนาคารไมทันใหนําเงินท่ีจะเก็บรักษา และรายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน สงมอบตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 ขอ ๒๘ กรณีมีเงินสดเก็บรักษาใหกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัวเงิน
กับรายงานสถานะการเงินประจําวัน เม่ือปรากฏวาถูกตองแลวใหนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย
และใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือในรายงานสถานะการเงินประจําวันไวเปนหลักฐาน แลวให
หัวหนาหนวยงานคลังเสนอผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนําเสนอใหผูบริหารทองถ่ิน
ทราบ 

 ขอ ๒๙ ในกรณีท่ีปรากฏวา เงินท่ีกรรมการไดรับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับ
จํานวนซึ่งแสดงไวในรายงานสถานะการเงินประจําวัน ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผูนําสง
เงินรวมกันบันทึกจํานวนเงินท่ีตรวจนับไดในรายงานสถานะการเงินประจําวัน และลงลายมือช่ือ
กรรมการทุกคนพรอมดวยเจาหนาท่ีผูสงเงิน แลวนําเงินเขาเก็บรักษาไวในตูนิรภัย และให
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบทันที เพื่อเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการ 

 ขอ 3024

25 เม่ือนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัยเรียบรอยแลว  ใหกรรมการเก็บรักษา
เงิน ใสกุญแจตูนิรภัยใหเรียบรอยและลงลายมือช่ือกรรมการเก็บรักษาเงินแตละคนบนกระดาษปด
ทับ   หรือประจําตราคร่ัง  หรือดินเหนียวไวบนเชือกผูกมัดตูนิรภัยในลักษณะท่ีแผนกระดาษปด
ทับ   หรือประจําตราคร่ังหรือดินเหนียว  จะตองถูกทําลายเม่ือมีการเปดตูนิรภัย   
  ในกรณีท่ีตู นิรภัยต้ังอยูในหองม่ันคง  หรือกรงเหล็ก  การลงลายมือช่ือบน
แผนกระดาษปดทับ หรือประจําตราคร่ัง  หรือดินเหนียว  ของกรรมการเก็บรักษาเงิน  จะกระทํา
ท่ีประตูหองม่ันคง หรือกรงเหล็กแตเพียงแหงเดียวก็ได      
  ขอ ๓๑ ในวันทําการถัดไป ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินท่ีเก็บรักษาไว
ท้ังหมดใหหัวหนาหนวยงานคลัง หรือเจาหนาท่ีการเงินแลวแตกรณีรับไปเพื่อดําเนินการนําฝาก
ธนาคารโดยใหลงลายมือช่ือรับเงินไวในรายงานสถานะการเงินประจําวันกอนวันทําการท่ีรับเงินไป
ฝากธนาคาร 

 ขอ ๓๒ กอนเปดประตูหองม่ันคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตูนิรภัย ใหกรรมการ
เก็บรักษาเงินตรวจกุญแจ ลายมือช่ือบนแผนกระดาษปดทับ หรือตราประจําคร่ัง หรือดินเหนียว
ของกรรมการ เม่ือปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยจึงใหเปดได 

                                                             

25
 ขอ 30 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

หน้าที่ 29

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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 หากปรากฏวา แผนกระดาษปดทับ หรือตราประจําคร่ัง หรือดินเหนียวของ
กรรมการเก็บรักษาเงินอยูในสภาพไมเรียบรอย หรือมีพฤติการณอื่นใดท่ีสงสัยวาจะมีการทุจริต ให
รายงานใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการ 

 ขอ ๓๓ ใหหนวยงานท่ีมีงบประมาณเฉพาะการ หรือหนวยงานท่ีไดแยกออกไปทํา
การรับจายและเก็บรักษาเงิน ใหนําขอกําหนดในการเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มาถือปฏิบัติ 

สวนที่ ๔ 
การรบัสงเงิน 

---------------------------------------------- 
 ขอ ๓๔ เงินรายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก็บรักษาไวตามขอ ๒๐ ใหนํา

ฝากธนาคารท้ังจํานวน ภายในวันน้ัน ถาฝากในวันน้ันไมทันใหนําฝากตูนิรภัย และวันรุงข้ึน หรือ
วันทําการถัดไปใหนําฝากธนาคารท้ังจํานวน 

 ขอ 35 25

26 การรับสงเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนเงินสดหรือสถานท่ี
ท่ีจะรับสง อยูหางไกล  หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งเห็นวาไมปลอดภัยแกเงินท่ีรับสง  ใหผูบริหารทองถ่ิน
แตงต้ังพนักงาน สวนทองถ่ินอยางนอยสองคน  เปนกรรมการรับผิดชอบรวมกันควบคุมการรับสง
เงินและจัดใหมีเจาหนาท่ี ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดวยก็ได 

 การแตงต้ังกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหทําเปนหนังสือและใหมีหลักฐานการรับสง
เงินระหวางผูมอบหรือผูรับมอบเงินกับกรรมการผูนําสงหรือผูรับไวทุกคร้ัง หากกรรมการผูใดไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับแตงต้ังไวใหนําความในขอ ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๓๖ ใหคณะกรรมการรับสงเงินมีหนาท่ีรับผิดชอบรวมกันในการควบคุมเงินท่ี
นําสงโดยใหปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑) ตรวจนับจํานวนเงินซึ่งไดรับมอบหมายใหรับสงกับใบนําสงและบันทึกการรับ
เงิน เพื่อนําสงใหถูกตองตรงกันแลวลงลายมือช่ือในบันทึกพรอมกับผูมอบหรือผูรับมอบเงิน ท้ังสอง
ฉบับ โดยใหคณะกรรมการรับสงเงินเก็บรักษาไวหน่ึงฉบับมอบใหผูมอบหรือผูรับมอบเก็บไวเปน
หลักฐานหน่ึงฉบับ 

 (๒) บรรจุเงินลงหีบหอใสกุญแจหรือใชเชือกผูกมัด และตราประจําคร่ังหรือดิน
เหนียวของกรรมการรับสงเงินทุกคนท่ีเชือกมัดหีบหอในลักษณะท่ีเม่ือเปดหีบหอ ตราประจําคร่ัง
หรือดินเหนียวจะตองถูกทําลาย และมอบหีบหอใหกรรมการซึ่งเปนผูอาวุโสเพื่อนําเงินเดินทางไป
สงตอไป 

 (๓) ใหกรรมการรับสงเงินพรอมกันออกเดินทางไปยังสถานท่ีรับสงเงินทันที หามมิ
ใหแยกยายจากกันหรือหยุดพักระหวางทางโดยไมมีเหตุผลจําเปน และเม่ือไปถึงสถานท่ีนําสงเงิน
แลวใหรีบนําเงินสงใหเสร็จสิ้นภายในวันทําการน้ัน หรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป 

                                                             

26
 ขอ 35  วรรคหนึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

หน้าที่ 30

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



~ 12 ~ 
 

 (๔) กอนเปดหีบหอเพื่อนําสงเงิน ใหกรรมการรับสงเงินทุกคนพรอมกันตรวจสภาพ
ลูกกุญแจและตราประจําคร่ัง หรือดินเหนียว เม่ือปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยแลว จึงใหนําเงิน
ออกสงหากปรากฏวา หีบหออยูในลักษณะไมเรียบรอย หรือมีพฤติการณชวนใหสงสัยวาจะมีการ 
ทุจริตเงินในหีบหอ ใหคณะกรรมการรับสงเงินรีบรายงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการตอไป สวนเงินใหคณะกรรมการนําสงใหแลวเสร็จ 

 (๕) กรณีจํานวนเงินท่ีนําสงมีปลอมแปลงจํานวนเทาใด ใหคณะกรรมการรับสงเงิน
นําสงเงินตามจํานวนท่ีนําสงได และใหบันทึกจํานวนเงินปลอมแปลงน้ันไวในบันทึกการรับเงินเพื่อ
นําสง แลวลงลายมือช่ือกรรมการทุกคนพรอมดวยเจาพนักงานของผูรับเงิน และเม่ือกลับถึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแลว ใหรายงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน
พิจารณาสั่งการ 

 (๖) เม่ือคณะกรรมการรับสงเงินไดรับสงเงินเสร็จเรียบรอย และเดินทางกลับถึง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ใหรีบมอบคูฉบับใบนําสงเงินหรือหลักฐานการรับมอบเงินให
หนวยงานผูนําสงหรือขอเบิกเงินในวันน้ัน หรืออยางชาในวันทําการถัดไป และใหหัวหนาหนวยงาน
ผูนําสงหรือขอเบิกเงินตรวจสอบหลักฐานการนําสงเงินหรือขอเบิกเงิน เม่ือปรากฏวาถูกตองแลวให
บันทึกการรับมอบตอกันไว 

 ขอ 37 2 6

27 การถอนเงินฝากธนาคารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือ
หนวยงานท่ีไดแยก ไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงเง่ือนไข
การสั่งจายตอธนาคาร  โดยใหผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินรวมกันอยางนอยสามคน  ในจํานวนน้ี
ใหมีผูบริหารทองถ่ิน   และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินลงนามสั่งจายดวยทุกคร้ัง  และให
ผูบริหารทองถ่ินมอบหมายให ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน  หรือผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนา
หนวยงานอีกหน่ึงคน  และใหมอบหมาย ผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนาหนวยงานเพิ่มอีกหน่ึง
คน  ในกรณีท่ีไมมีผูบริหารทองถ่ิน   เปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือถอนเงินฝากรวมกัน    
  การถอนเงินฝากของหนวยงานท่ีมีงบประมาณเฉพาะการ  หรือหนวยงานท่ีไดแยก
ออกไป ทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน  ผูบริหารทองถ่ินอาจแตงต้ังหัวหนาหนวยงานน้ันและ
พนักงาน สวนทองถ่ินอีกหน่ึงคน  เปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือรวมกันถอนเงินฝากของหนวยงาน
น้ัน               
  กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด  ใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 

          
                                       หมวด ๔ 

การเบกิเงนิ 
----------------------------- 

                                                             

27
 ขอ 37 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  

หน้าที่ 31

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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 ขอ ๓๘ กอนการเบิกจายเงินตามงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณ
รายจาย เพิ่มเติมใหหนวยงานผูเบิกย่ืนแผนการใชจายเงินตอหนวยงานคลังทุกสามเดือน 
ในกรณีท่ีมีความจําเปน อาจปรับแผนการใชจายเงินของหนวยงานผูเบิกไดตามความเหมาะสม 
และสอดคลองกับฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  การจัดทําแผนการใชจายเงินใหเปนไปตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด 

 ขอ 39 2 7

28 การขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
งบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณใด  ใหเบิกไดแตเฉพาะในปงบประมาณน้ัน  รวมท้ังเงิน
อุดหนุนท่ีรัฐบาล ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ีมิตองจัดทําขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  เวนแต         
  (1 เปนเงินงบประมาณรายจายท่ียังมิไดกอหน้ีผูกพันในปงบประมาณน้ัน  และ
ไดรับอนุมัติ ใหกันเงินไวตอผูมีอํานาจตามระเบียบแลว       
  (2 เปนงบประมาณรายจายท่ีไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ  และไดรับ
อนุมัติจาก ผูบริหารทองถ่ินใหกันเงินไปจายในปงบประมาณถัดไป     
  (3 กรณีมีเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยท่ีมิตองจัดทํา 
ขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปซึ่งเบิกจายไมทันภายในสิ้นปงบประมาณท่ี
ผานมา   และไดบันทึกบัญชีไวแลว 

 ขอ 40 28

29 การเบิกเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหหนวยงานผูเบิกขอเบิก
กับหนวยงานคลัง  โดยใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกเปนผูลงลายมือช่ือเบิกเงินและใหวางฎีกาตาม
แบบท่ีกรมสงเสริม การปกครองทองถ่ินกําหนด  

 ความในวรรคหน่ึง  มิใหใชบังคับในกรณีท่ีกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการแทน
องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน            
  การขอเบิกเงินทุกกรณีใหระบุวัตถุประสงคท่ีจะนําเงินน้ันไปจายและหามมิใหขอ
เบิกจนกวา จะถึงกําหนดหรือใกลถึงกําหนดจายเงิน  

 การเบิกเงินตองมีหลักฐานการเบิกเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ  และใหผูเบิกลง
ลายมือช่ือ รับรองความถูกตองในหลักฐานการเบิกท่ีเปนภาพถายหรือสําเนาทุกฉบับ  
  ขอ ๔๑ ฎีกาเบิกเงินจะตองพิมพจํานวนเงินท่ีขอเบิกท้ังตัวเลขและตัวอักษรจะตอง
พิมพใหชัดเจน  หามขูดลบ หากผิดพลาดใหแกไขโดยวิธีขีดฆา แลวพิมพใหมท้ังจํานวน แลวใหผู
เบิกลงลายมือช่ือรับรองการขีดฆาน้ันดวย 

 การพิมพจํานวนเงินในฎีกาเบิกเงินท่ีเปนตัวอักษร ใหพิมพจํานวนท่ีขอเบิกใหชิดคํา
วา “ตัวอักษร” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงิน อยาใหมีชองวางท่ีจะพิมพจํานวนเพิ่มเติมใหสูงข้ึนได 
                                                             

28
 ขอ 39 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
29

 ขอ 40 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  

หน้าที่ 32

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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 ขอ ๔๒ เงินท่ีเบิกถาไมไดจายหรือจายไมหมดใหหนวยงานผูเบิกนําสงคืนหนวยงาน
คลังภายในสิบหาวัน นับจากวันท่ีไดรับเงินจากหนวยงานคลัง 

 ขอ ๔๓ การขอเบิกเงินงบประมาณรายจาย และหรือเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดย
ระบุวัตถุประสงคปใด ใหวางฎีกาเบิกเงินไดจนถึงวันทําการสุดทายของปน้ัน 

 ในกรณีท่ีไดมีการกันเงินไว ใหวางฎีกาไดจนถึงวันทําการสุดทายของระยะเวลาท่ี
กันเงิน 

 ขอ ๔๔ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะตองจายประจําเดือนในวันสิ้นเดือน ให
วางฎีกาภายในวันท่ีย่ีสิบหาของเดือนน้ัน 

 ขอ ๔๕ การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเปนคาใชจายประจํา และมีการเรียกเก็บเปนงวด 
ๆ หรือคาใชจายอื่น ๆ ตามประเภทท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด ใหถือวาคาใชจาย
น้ันเกิดข้ึนเม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงใหชําระหน้ี และใหนํามาเบิกจายจาก
งบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับแจงใหชําระหน้ีได 

 ขอ ๔๖ 29

30 การเบิกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม 
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน เงินชวยเหลือและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

 ขอ ๔๗ การซื้อ เชาทรัพยสิน หรือจางทําของ ใหหนวยงานผูเบิกรีบดําเนินการวาง
ฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอยางชาไมเกินหาวัน นับจากวันท่ีไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตอง 

 ขอ ๔๘ เวนแตกรณีท่ีกําหนดไวในขอ ๕๑ และขอ ๕๒ การเบิกเงินเพื่อจายเปนคา
ซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ ใหมีเอกสารประกอบฎีกา ดังน้ี 

 ๑) สัญญาซื้อทรัพยสิน หรือจางทําของหรือเอกสารอ่ืนอันเปนหลักฐานแหงหน้ี 
เชน หลักฐานการสั่งซื้อ หรือสั่งจาง 

 (๒) ใบแจงหน้ี หรือใบสงมอบทรัพยสินหรือมอบงาน 
 (๓) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพยสิน หรือตรวจรับงาน 
 เอกสารหลักฐานดังกลาวจะใชภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได 
 ขอ ๔๙ การเบิกเงินเพื่อจายลวงหนาตามสัญญาซื้อทรัพยสิน หรือจางทําของใหมี

สัญญาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ หรือหลักฐานอ่ืนซึ่งแสดงวาใกลจะถึงกําหนดจายเงินแลว
ประกอบฎีกาดวย ซึ่งจะเปนภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได 

 ขอ  50 3 0

31  การเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อทรัพยสิน  หรือจางทําของ  หรือเชา
ทรัพยสินใหแสดง รายการทรัพยสินและจํานวนเงินเปนรายประเภทประกอบฎีกาขอเบิกเงิน 

 ขอ ๕๑ การเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อท่ีดิน ใหมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญา
ซื้อขายประกอบฎีกาดวย ซึ่งจะเปนภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได 
                                                             

30
 ขอ  46  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
31

 ขอ  50  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 25 61 

หน้าที่ 33

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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 ขอ ๕๒ การเบิกเงินในหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ใหทําการเบิกจายได
ตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ และใหมีหลักฐานแสดงวาเงินจํานวนท่ีขอเบิกน้ีถูกตองตาม
วัตถุประสงคและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย 

 ขอ ๕๓ การเบิกเงินรายจายงบกลางเปนคาใชจายอยางใด ใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

 ขอ๕๔ การเบิกเงินในหมวดเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมิได
ดําเนินการเองและไดต้ังงบประมาณเพื่อการน้ันตามระเบียบไวแลว ใหดําเนินการไดตาม
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ท้ังน้ี การกอใหเกิดหน้ีและการเบิกเงินตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

 ขอ ๕๕ การเบิกเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามวิธีการท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกําหนด 

 ขอ ๕๖ คาใชจายท่ีเปนรายจายประจําท่ีเกิดข้ึนในปใด ใหเบิกจากงบประมาณ
รายจายในปน้ันไปจายเงินท่ีเบิกไปเพื่อจายใหยืม ถาจําเปนตองจายติดตอคาบเกี่ยวไปถึง
ปงบประมาณใหม จะเบิกเงินลวงหนาจากปปจจุบันไปจายสําหรับระยะเวลาในปใหมก็ได โดยให
ถือวาเปนรายจายของปท่ีเบิกเงินงบประมาณ ดังตอไปน้ี 

 (๑) คาใชจายในการเดินทางไปราชการไมเกินหกสิบวัน 
 (๒) สําหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ ไมเกินสิบหาวัน 

                                                หมวด ๕ 
การกนัเงิน 

----------------- 
 ขอ  57 3 1

32  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นป  โดย
สั่งซื้อหรือสั่งจาง  หรือการเชาทรัพยสิน  ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหน้ีผูกพันไมทันสิ้นป  ให
ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ ใหกันเงินไวเบิกจายในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงปหรือตามขอ
ผูกพัน 

 ขอ ๕๘ ใหวางฎีกากันเงินตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดกอน
วันสิ้นปอยางนอยสามสิบวัน เวนแตมีเหตุผลสมควร ผูบริหารทองถ่ินอาจพิจารณาอนุมัติใหขยาย
เวลา ย่ืนขอกันเงินไดไมเกินวันทําการสุดทายของปน้ัน 

 ขอ 59 32

33 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหน้ี
ผูกพัน   แตมีความจําเปนตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอ
อนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป      

                                                             

32
 ขอ  57  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 

33
 ขอ  59  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  

หน้าที่ 34

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแลว  หากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังมิได ดําเนินการกอหน้ีผูกพัน  ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอ
สภาทองถ่ิน  หรือกรณี มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน   หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน อีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี  และโครงการดังกลาวตองมี
วัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติ ใหกันเงินไว       
  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหน้ีผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน    

 เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรค
สองแลว  หากยังไมไดดําเนินการกอหน้ีผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว  ใหเงินจํานวน
น้ันตกเปนเงินสะสม 

 ขอ 59/1 3 3

34 รายจายเงินเดือน  คาจาง  บําเหน็จบํานาญ  เงินประจําตําแหนง  
เงินเพิ่ม   เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  เงินชวยเหลือและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  รวมท้ัง
คาตอบแทนท่ีเรียกช่ือ อยางอื่น  ท่ีมีระเบียบ  กฎหมาย  กําหนดใหจายในลักษณะเดียวกัน  หาก
เบิกเงินไมทันสิ้นปและมีความจําเปน ตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหกัน
เงินไดไมเกินหกเดือน           
  เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึง  หากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  ให
ขอขยายเวลา การเบิกจายเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินหกเดือน 

 ขอ 59/235 การขอขยายเวลาเบิกจายเงินตามหมวดน้ี  ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดําเนินการกอนสิ้นระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน 

 
        หมวด ๖ 

การตรวจและการอนุมัติฎกีา 
----------------------------- 

 ขอ ๖๐ ใหหัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาท่ีการเงิน ท่ีไดรับมอบหมายเปน
ผูตรวจฎีกา 
  การตรวจฎีกาตามวรรคหน่ึง เม่ือถูกตองในสาระสําคัญตอไปน้ีแลว ใหเสนอผูมี
อํานาจเพื่ออนุมัติฎีกา 

 (๑) มีลายมือช่ือของผูเบิกเงินถูกตองตามตัวอยาง 
 (๒) มีหน้ีผูกพัน หรือมีความจําเปนท่ีจะตองจายเงิน กับถึงกําหนดหรือใกลจะถึง

กําหนดท่ีจะตองจายเงิน 

                                                             

34
 ขอ  59/1  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
35

 ขอ  59/2  เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

หน้าที่ 35

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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 (๓) มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกตองตรงกับหมวดและประเภทใน
งบประมาณ 

 (๔) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถวนถูกตอง 
 ขอ ๖๑ ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไมถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๖๐ 

ใหผูตรวจฎีกาแจงใหผูเบิกทราบ เพื่อดําเนินการแกไข ถาผูเบิกไมแกไขใหถูกตองภายในสามวันทํา
การนับจากวันท่ีไดรับทราบ ใหผูตรวจฎีกาคืนฎีกา 

 ในกรณีท่ีฎีกามีขอผิดพลาดเล็กนอย ซึ่งมิใชสาระสําคัญหรือจํานวนเงินท่ีขอเบิก
ผูตรวจฎีกาจะแกไขใหถูกตองแลวแจงใหผูเบิกทราบกไ็ด 

 ขอ ๖๒ ฎีกาท่ีตรวจถูกตองแลวตามขอ ๖๐ ใหหัวหนาหนวยงานคลัง หรือ
เจาหนาท่ีการเงินท่ีไดรับมอบหมายนําเสนอผูบริหารทองถ่ินหรือผูท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมายเปน
ผูอนุมัติฎีกา 

 ขอ ๖๓ การอนุมัติฎีกาจะกระทําไดเม่ือสาระสําคัญถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอ 
๖๐ และผูตรวจฎีกาไดลงลายมือช่ือตรวจฎีกาน้ันแลว 

 ในกรณีท่ีผูอนุมัติมีเหตุผลสมควร จะอนุมัติฎีกาเปนเงินจํานวนต่ํากวาท่ีขอเบิกก็ได 
 ขอ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ ในกรณี

ท่ีไมมีเหตุทักทวง ใหดําเนินการใหเสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีท่ีมีเหตุ
ทักทวงใหดําเนินการใหเสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันท่ีผูเบิกไดแกไขถูกตองแลว 

 ขอ 65 3 5

36 เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติในฎีกาเบิกเงิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บันทึกรายการเบิกเงิน ในระบบ 

 ขอ ๖๖ เม่ือหนวยงานท่ีมีงบประมาณเฉพาะการ หรือหนวยงานท่ีไดแยกออกไป
ทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน ไดรับแจงรายการหน้ี หรือทํารายการคํานวณเงินคาจางแรงงาน
แลวใหจัดแยกประเภทการจายสงหนวยงานคลังเพื่อตรวจสอบและนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติฎีกา
ตามขอ ๖๒ เพื่อขออนุมัติจายเงินตามรายการน้ัน ๆ 

หมวด ๗ 
ขอกําหนดในการจายเงนิ 

------------------------- 
สวนที่ ๑ 

การจายเงนิ 
---------------------------- 

 ขอ ๖๗ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันไดแตเฉพาะท่ี
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 

                                                             

36
 ขอ  65  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  

หน้าที่ 36

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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 ขอ 68 3 6

37 การจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิใหจายเปนเช็ค  กรณีจําเปนท่ีไม
อาจจายเปนเช็คได  ใหจัดทําใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อใหธนาคารออกต๋ัวแลกเงินสั่งจายให
เจาหน้ีหรือผูมีสิทธิ  

 การจายเงินผานธนาคารหรือดวยวิธีอ่ืนใด  ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกําหนด  

 ขอ 6937

38 การเขียนเช็คสั่งจายใหปฏิบัติ  ดังน้ี      
  (1 การจายเงินใหเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซื้อทรัพยสิน  จางทําของ  
หรือเชาทรัพยสิน ใหออกเช็คสัง่จายในนามของเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆาคําวา  “หรือ
ผูถือ”  ออกและขีดครอมดวย          
  (2 การจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม  (1  ใหออก
เช็คสั่งจาย ในนามของเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆาคําวา  “หรือผูถือ”  และจะขีดครอม
หรือไมก็ได            
  (3 ในกรณีสั่งจายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจาย  ใหกระทําไดในการจายเงินท่ีมี
วงเงินไมเกิน หาพันบาท  โดยใหออกเช็คสั่งจายในนามหัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาท่ีของ
หนวยงานคลัง   และขีดฆาคําวา  “หรือผูถือ”  ออก  หามออกเช็คสั่งจายเงินสด   
  (4 หากเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงินไมมารับเช็คภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันสั่งจาย  
ใหยกเลิกเช็คน้ัน  หากมีการยกเลิกเช็คดังกลาวเกินสองคร้ัง  ตองรายงานเหตุผลใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ            
  ในการเขียนเช็คสั่งจายเงิน  หามลงลายมือช่ือสั่งจายในเช็คไวลวงหนา  โดยยังมิได
มีการเขียน หรือพิมพช่ือผูรับเงิน  และจํานวนเงินท่ีสั่งจาย     
  ขอ 70 38

39 การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คท่ีเปนตัวเลขและตัวอักษรเขียนหรือ
พิมพใหชิดเสนและชิดคําวา  “บาท”  หรือขีดเสนหนาจํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมี
ชองวาง ท่ีจะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได  และใหขีดเสนตรงหลังช่ือสกุล  ช่ือบริษัท  หรือ
หางหุนสวน  จนชิดคําวา  “หรือผูถือ”  โดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพช่ือบุคคลอื่นเพิ่มเติมไดอีก 

 ขอ 71 39

40 การจายเงินทุกกรณี ถาผูจายมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองหักภาษีใด ๆ  
ไว  ณ  ท่ีจาย หรือเงินอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายกําหนดใหหัก  เพื่อนําสงสวนราชการหรือหนวยงานใด  
ใหดําเนินการ ตามกฎหมายน้ัน 

                                                             

37
 ขอ  68  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
38

 ขอ  69  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
39

 ขอ  70  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  

40
 ขอ  71 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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 ขอ ๗๒ เงินท่ีขอเบิกจากหนวยงานคลังเพื่อการใด ใหนําไปจายไดเฉพาะเพื่อการ
น้ันเทาน้ันจะนําไปจายเพื่อการอื่นไมได 

สวนที่ ๒ 
หลักฐานการจายเงนิ 

----------------------------------------- 
 ขอ ๗๓ การจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงินทุกรายการ จะตองมีหลักฐาน

การจายไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
 4 0

41กรณีท่ีกระทรวงการคลังจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงินแทนองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินใหใชหลักฐานการจายเงินของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลังเปน
หลักฐานการจายเงิน 

 ขอ  73/1 41

42  การจายเงินขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  ใหใชใบเสร็จรับเงิน  
หรือใบรับเงิน ซึ่งผูรับเงินเปนผูออกให  หรือใบสําคัญรับเงิน  หรือใบรับรองการจายเงิน  หรือ
หลักฐานอื่นใด ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนหลักฐานการจาย 

 ขอ ๗๔ หลักฐานการจายเงินจะตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐาน
การจายใหขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหมแลวใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหง 

 ขอ ๗๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาหลักฐานการจายซึ่งสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินยังไมไดตรวจสอบไวในท่ีปลอดภัย อยาใหชํารุด สูญหาย หรือเสียหายได และเม่ือ
ไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บอยางเอกสารธรรมดา 

 ขอ ๗๖ ใบสําคัญคูจายท่ีเปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกให อยางนอยจะตองมี
รายการดังตอไปน้ี 

 (๑) ช่ือ สถานท่ีอยูหรือท่ีทําการของผูรับเงิน 
 (๒) วัน เดือน ปท่ีรับเงิน 
 (๓) รายการแสดงการรับเงินและระบุวาเปนคาอะไร 
 (๔) จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
 (๕) ลายมือช่ือพรอมท้ังมีตัวบรรจงช่ือและช่ือสกุลของผูรับเงิน 
 ถาผูรับเงินลงลายมือช่ือไมได ใหใชลายพิมพน้ิวมือ หามมิใหใชแกงไดหรือ

เคร่ืองหมายอื่นทํานองเชนวาน้ันแทนการลงลายมือช่ือ 
 ขอ 7742

43 ใหผูจายเงินประทับตราขอความวา  “จายเงินแลว”  โดยลงลายมือช่ือ
รับรองการจาย พรอมท้ังระบุช่ือสกุลดวยตัวบรรจงพรอมวัน  เดือน  ป  ท่ีจายกํากับไวในหลักฐาน

                                                             

41
 ขอ 73  วรรคสองเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
42

 ขอ73/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  

43
 ขอ77 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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การจายเงินใหแกเจาหน้ี หรือผูมีสิทธิรับเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ  และกรณีท่ี
เปนใบสําคัญคูจายให หัวหนาหนวยงานคลังลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองกํากับไวดวย  
  ในกรณีท่ีใบสําคัญคูจายเปนภาษาตางประเทศ  ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตาม
สาระสําคัญ ในขอ  76  ไวดวย 

 ขอ 77/1 4 3

44 การจายเงินทุกรายการตองมีการบันทึกการจายเงินไวในระบบและ
ตองตรวจสอบ การจายเงินกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน  

 ขอ 78 4 4

45 ขาราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน  พนักงานจาง  ลูกจาง  หรือผูรับ
บํานาญ หรือเบ้ียหวัดท่ีไมสามารถมารับเงินไดดวยตนเอง  จะมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับแทนก็ได  
โดยใชใบมอบฉันทะ ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด    
  การจายเงินใหแกบุคคลนอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง  หากบุคคลน้ันไม
สามารถมารับเงินได ดวยตนเอง  สามารถทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับเงินแทนได  
  การจายเงินในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิเรียกรอง  ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  

 ขอ ๗๙ การจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในตางประเทศ ซึ่งกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของประเทศน้ัน ๆ ไมตองออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จรับเงินไมเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๗๖ ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินโดยระบุวาเปนการ
จายเงินคาอะไร เม่ือวัน เดือน ปใด จํานวนเทาใด และใหลงลายมือช่ือรับรองการจายไว
เชนเดียวกับท่ีกําหนดในขอ ๗๗ ในกรณีท่ีมีหลักฐานการรับเงินเปนอยางอ่ืนก็ใหแนบหลักฐานน้ัน
ไปพรอมกับใบรับรองเพื่อตรวจสอบดวย 

 ขอ 8045

46 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไมอาจ
เรียก ใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได  ใหผูรับเงินลงช่ือรับเงินในใบสําคัญรับเงินเพื่อใชเปนหลักฐาน
การจาย 

 ขอ 81 4 6

47 กรณีขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จายเงินไป   โดยไดรับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไมครบถวนตามขอ  76  หรือซึ่งตามลักษณะไม
อาจ เรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได  ใหขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินน้ัน  ทําใบรับรองการจายเงินเพื่อนํามาเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และเม่ือมีการจายเงินแลว  ใหขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางขององคกร

                                                             

44
 ขอ77/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
45

 ขอ78 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  

46
 ขอ 80 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
47

 ขอ 81 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
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ปกครองสวนทองถ่ินน้ัน   ทําใบสําคัญรับเงินและลงช่ือในใบสําคัญรับเงินน้ัน  เพื่อเปนหลักฐาน
การจาย  

 ขอ 82 47

48 ในกรณีท่ีใบสําคัญคูจายสูญหาย  ใหปฏิบัติดังน้ี    
  (1 กรณีท่ีไดรับใบเสร็จรับเงินแลว  แตเกิดสูญหาย  ใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งผูรับเงินรับรอง เปนเอกสารการขอเบิกเงินแทนก็ได       
  (2 กรณีท่ีไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม  (1  ได  ใหผู จายเงินน้ันทํา 
ใบรับรองการจายเงิน  โดยช้ีแจงเหตุผล  พฤติการณท่ีสูญหาย  หรือเหตุท่ีไมอาจขอสําเนา
ใบเสร็จรับเงินได   และรับรองวายังไมเคยนําใบเสร็จรับเงินน้ันมาเบิกจาย  แมพบภายหลังจะไม
นํามาเบิกจายอีก   แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุมัติ  เม่ือไดรับอนุมัติแลว
ก็ใหใชใบรับรองน้ันเปน หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได  และเมื่อมีการจายเงินแลว  ใหผู
จายเงินน้ัน  ทําใบสําคัญรับเงิน และลงช่ือในใบสําคัญรับเงินน้ัน  เพื่อเปนหลักฐานการจาย  

 ขอ ๘๓ หามมิใหผูมีหนาท่ีจายเงินเรียกใบสําคัญคูจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือช่ือ
รับเงินในหลักฐานการจายเงิน โดยท่ียังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน 

สวนที่ ๓ 
การเบกิจายเงินยืม48

49 
------------------------------------------ 

 ขอ 84 4 9

50 การจายเงินยืมจะจายไดแตเฉพาะท่ีผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินและ
ผูบริหารทองถ่ิน ไดอนุมัติใหจายเงินยืมตามสัญญาการยืมแลวเทาน้ัน  โดยจะตองเปนไปตาม
เง่ือนไข  ดังตอไปน้ี           
  (1 มีงบประมาณเพื่อการน้ันแลว       
  (2 ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินข้ึ นสองฉบับ  โดยผูยืมไดรับเงินตามสัญญาการยืม
แลว ใหลงลายมือช่ือรับเงินในสัญญาการยืมเงินท้ังสองฉบับ  พรอมกับมอบใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินผูใหยืม เก็บรักษาไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับ  ใหผูยืมเก็บไวหน่ึงฉบับ  และรับรองวาจะ
ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งท่ีไดกําหนดไวสําหรับเร่ืองน้ัน  และจะนําใบสําคัญคูจาย
ท่ีถูกตองรวมท้ังเงินเหลือจาย  สงคืนตามท่ีกําหนดในขอ  86  ถาไมสงตามกําหนดก็จะชดใชเงิน
หรือยินยอมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หักเงินเดือน  คาจาง  บําเหน็จบํานาญ  หรือเงินอื่นใด
อันจะพึงไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชดใชเงินยืมน้ัน     
  กรณีท่ีผูยืมไมมีเงินใด ๆ  อันจะพึงไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะหักสง
ใชเงินยืมได ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหผูยืมหาหลักทรัพยมาวางเปนประกัน  หรือ
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 ขอ 82 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
49
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หาบุคคล มาทําสัญญาคํ้าประกันไวตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย    
  (3  การอนุมัติใหผูยืมเงินเพื่อใชในราชการแตละราย  ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ใหยืม เทาท่ีจําเปนไดเฉพาะผูมีหนาท่ีตองปฏิบัติงานน้ัน ๆ  และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหม
ในเม่ือผูยืม มิไดชําระคืนเงินยืมรายเกาใหเสร็จสิน้ไปกอน  

 ในกรณีการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ  อาจใหผูมีสิทธิคนใดคนหน่ึงเปนผูยืม
แทน             
  (4  กรณีครบกําหนดการสงใชเงินยืมแลวผูยืมยังไมชดใชเงินยืม  ใหผูบริหาร
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งการ ใหผูคางชําระเงินยืมสงใชเงินยืมภายในกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร  
อยางชาไมเกินสามสิบวันนับแต วันครบกําหนด  ถาผูยืมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมยอมชดใชเงินยืมให
นําความใน  (2  มาใชบังคับ  แลวรายงานให ผูบริหารทองถ่ินทราบ     
  (5  ในกรณีท่ีผูยืมจะตองพนจากตําแหนงหรือพนจากการปฏิบัติงานใหแกองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินไมวากรณีใด ๆ  ใหหัวหนาหนวยงานคลังมีหนาท่ีตรวจสอบทะเบียนเงินยืม
ของบุคคลดังกลาว  หากปรากฏวายังคางชําระเงินยืมอยู  ใหหัวหนาหนวยงานคลังเรงรัดใหเสร็จ
สิ้นในทันที  กอนท่ีผูยืมจะตองพนจากตําแหนงหนาท่ีไปหรือพนจากการปฏิบัติงานใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไป   ในกรณีท่ีผูยืมถึงแกกรรมหรือไมยินยอมชดใชเงินยืมใหนําความใน  (2  
มาใชบังคับโดยอนุโลม           
  (6  การสงใชเงินยืมใหหัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติ  ดังน้ี       
   (ก หมายเหตุจํานวนเงินและวัน  เดือน  ป  ท่ีสงใชในสัญญาการยืมเงิน  
   (ข ตองเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินน้ันเปนเอกสารสําคัญในราชการ   
   (ค ถารับคืนเปนเงินสด  ใหออกใบเส ร็จรับเงินใหแกผูยืมไวเปนหลักฐาน    
   (ง ใหบันทึกรายการสงใชเงินยืมในทะเบียนเงินยืมไวดวย  โดยใหผูยืมลง
ช่ือในทะเบียนเงินยืม สําหรับรายการท่ีสงใชน้ัน 

 ขอ  84/1 5 0

51  การจายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกระทําไดเฉพาะ เพื่อใชจายในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของเงินนอกงบประมาณ
ประเภทน้ัน  หรือกรณีอื่น   และไดรับอนุมัติจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืมน้ัน 

 ขอ ๘๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย และสัญญาคํ้าประกัน ใหใชตาม
แบบและวิธีการท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 ขอ  85/1 5 1

52  การเบิกเงินเพื่อจายเปนเงินยืมใหแกบุคคลใดในสังกัด  ยืมเพื่อ
ปฏิบัติราชการ ใหกระทําไดเฉพาะรายการ  ดังตอไปน้ี        
  (1 รายการคาจางแรงงาน  ซึ่งไมมีกําหนดจายเปนงวดแนนอนเปนประ จํา  แตจํา 
เปนตองจาย ใหแตละวันหรือแตละคราวเม่ือเสร็จงาน       

                                                             

51
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  (2 รายการคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ  เฉพาะคาตอบแทนสําหรับผู ท่ี
ปฏิบัติงานใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินและจําเปนตองจายแตละวันหรือแตละคราวเม่ือ
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาเบ้ียประชุม  รายการคาใชสอยหรือวัสดุท่ีไม
ตองจัดซื้อจัดจาง  คาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ  หรือคาใชจายในการฝกอบรม  หรือ
คาใชจายในการจัดงานเฉพาะรายการ ท่ีไมตองจัดซื้อจัดจาง  เปนตน     
  (3 รายการคาสาธารณูปโภค  เฉพาะคาบริการไปรษณียโ ทรเลข 

 ขอ 86 52

53 เงินท่ียืมไป  ใหผูยืมสงหลักฐานการจายภายในกําหนดระยะเวลา  ดังน้ี   
  (1 กรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  ใหสงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจายเงิน
ใหยืม   โดยทางไปรษณียลงทะเบียนหรือธนาณัติแลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีไดรับ
เงิน               
  (2 กรณีเดินทางไปราชการอื่น  ใหสงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืมภายใน
สิบหาวัน นับจากวันกลับมาถึง          
  (3 การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากตาม  (1  หรือ  (2  ใหสงตอองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินผูใหยืมภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีไดรับเงิน     
  ในกรณีท่ีผูยืมไดสงหลักฐานการจายเพื่อสงใชคืนเงินยืมแลวมีเหตุตองทักทวง  ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืมแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน  แลวใหผูยืมปฏิบัติตามคํา
ทักทวงภายใน สิบหาวันนับจากวันท่ีไดรับคําทักทวง  หากผูยืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและ
มิไดช้ีแจงเหตุผล ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหยืมทราบ  ก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดํา 
เนินการตามเง่ือนไข ในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือวาผูน้ันยังมิไดสงใชเงินยืมเทาจํานวนท่ีทักทวง
น้ัน 

 ขอ  86/1 53

54  เม่ือผูยืมสงหลักฐานการจายเงินหรือเงินเหลือจายท่ียืม  (ถามี  ให
หนวยงานคลัง บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน  ถารับคืนเปนเงินสดใหออกใบเสร็จรับเงิน  
พรอมท้ังออกใบรับ ใบสําคัญตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหผูยืมไวเปน
หลักฐาน            
  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิไดชําระคืนให
เสร็จสิ้นไวใน ท่ีปลอดภัยอยาใหสูญหายและเม่ือผูยืมไดชําระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแลวใหเก็บรักษา
เชนเดียวกับหลักฐาน การจาย 

 
                                         หมวด ๘ 

เงินสะสม 
----------------------- 
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 ขอ 87 5 4

55 ทุกวันสิ้นปงบประมาณ  เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดปดบัญชี
รายรับรายจายแลว  ใหกันยอดเงินสะสมประจําปไวรอยละสิบหาของทุกป  เพื่อเปนทุนสํารองเงิน
สะสม   องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสมได  กรณีดังตอไปน้ี  
  (1 กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไมถึงรอยละสิบหาของเงินสะสม  ณ  วันท่ี  1   
ตุลาคม   ของปงบประมาณน้ัน  ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน  และขออนุมัติผูวาราชการ
จังหวัด            
  (2 กรณีท่ีปใด  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอย
ละสิบหา ของงบประมาณรายจายประจําปน้ัน  หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ
นําเงินทุนสํารอง เงินสะสมเฉพาะในสวนท่ีเกินไปใชจายไดภายใตเง่ือนไขขอ  89  (1  โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

 ขอ 88 5 5

56 กิจการใดท่ีมีงบประมาณรายจายประจําปอนุญาตใหจายไดแลว  แต
ระยะสามเดือนแรกของปงบประมาณ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดไมเพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการตามงบประมาณ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจนําเงินสะสมทดรองจายไปพลางกอน
ได     

 กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุ
วัตถุประสงค ใหไปดํา เนินการตามอํานาจหนาท่ียกเวนงบลงทุน  แตยังมิไดรับเงิน  หากมีความ
จําเปนตองใชจายเงินกอน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจยืมเงินสะสมทดรองจายไปพลางกอนได  
เม่ือไดรับเงินงบประมาณ ดังกลาวแลวใหบันทึกบัญชีสงใชเงินสะสมท่ียืมตามวิธีการท่ีกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินกําหนด         
 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีกิจการพาณิชย  หากมีความจําเปนกิจการพาณิชย 
อาจขอยืมเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปทดรองจายเพื่อบริหารกิจการกอนได  โดย
ขอความเห็นชอบ จากสภาทองถ่ินและใหสงชดใชเงินยืมเงินสะสมเม่ือสิ้นปงบประมาณ  
 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีผูรับบํานาญรายใหมหรือผูรับบํานาญท่ียายภูมิลําเนา 
และประสงคจะโอนการรับเงินบํานาญไปรับในองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทเดียวกันใน
ทองท่ี ท่ียายไปอยูใหม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมอาจยืม
เงินสะสมทดรองจาย ใหกับผูรับบํานาญน้ันได  โดยอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  และเม่ือไดรับเงิน
คืนใหบันทึกบัญชี สงใชเงินสะสมท่ียืมตามวิธีการท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 ขอ 89 5 6

57 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปน้ี        

                                                             

55
 ขอ 87 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
56

 ขอ 88 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  

57
 ขอ 89 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  

หน้าที่ 43
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  (๑ ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับ ดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการเพิ่มพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ท้ังน้ี  
ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  
  (๒ ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภท ตามระเบียบแลว  

  (3 ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและ
กันไวอีก รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปน้ัน  เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน          
  (4 เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการ กอหน้ีผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถัดไป  หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลา ท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมน้ันเปนอันพับไป ท้ังน้ี  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใชจายเงินสะสม  โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เสถียรภาพในระยะยาว  

 ขอ  89/1 5 7

58 ในกรณี ท่ี มีภ ารกิจตามนโยบายเร งด วนของ รัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทย   และจําเปนตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ  โดยมีความ
จําเปนตองใชจายจาก งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและงบประมาณดังกลาวไม
เพียงพอและไมตองดวยเง่ือนไข การใชจายเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมตามขอ  87  
และขอ  89  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเวนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายจาก
เ งินสะสมห รือเ งินทุนสํ ารอง เ งินสะสมได    โดยความเ ห็นชอบของ รัฐมนตรีว ากา ร
กระทรวงมหาดไทย 

 ขอ ๙๐ 58

59 กรณีท่ีงบประมาณรายจายประกาศใชบังคับแลว มีงบประมาณไมเพียง
พอท่ีจะจายหรือไมไดต้ังงบประมาณเพื่อการน้ันไว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงิน
สะสมได โดยไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินในกรณีดังตอไปน้ี 

 (๑) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน 
 (๒) เบิกเงินให ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน

เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน ท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ิน
ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ตลอดจนลูกจางซึ่ง
มีสิทธิไดรับเงินอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในระหวาง
ปงบประมาณ 

 (๓) คาใชจายตาม (๑) และหรือ (๒) ใหถือเปนรายจายในปงบประมาณน้ัน 

                                                             

58
 ขอ 89/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
59

 ขอ 90  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
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 ขอ ๙๑ ภายใตบังคับขอ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน ใหผูบริหาร
ทองถ่ินอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจําเปนในขณะน้ัน โดยใหคํานึงถึงฐานะการเงิน การ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 

 ขอ ๙๒ การวางฎีกาเบิกเงินสะสม ตามขอ ๘๙ และขอ ๙๐ ใหดําเนินการวางฎีกา
เบิกเงินสะสมไดเฉพาะตามจํานวนท่ีจะตองจายจริงและจะถึงกําหนดเวลาท่ีตองจายเงินหรือวาง
ฎีกาเบิกเงินสะสมเปนงวด ๆ ตามความจําเปน 

 ขอ ๙๓ 5 9

60  ใหหนวยงานคลังจัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสม ณ 
วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดสงให
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตรวจสอบแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป 
 

หมวด ๙ 
การถอนคนืเงนิรายรบัและการจําหนายหนี้สูญ 

------------------------------ 
 ขอ ๙๔ 6 0

61 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินรายไดและตอมาไดมีการขอ
คืนในลักษณะของลาภมิควรไดภายในกําหนดอายุความ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถอนคืนเงิน
รายรับ โดยปฏิบัติตามขอ ๙๕ และขอ ๙๖ 

 ขอ ๙๕ การถอนคืนเงินรายรับตามขอ ๙๔ ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 (๑) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับท่ีนําสงเปนเงินรายรับท่ีนําสงแลว 
 (๒) หลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัด

จาง คําขอคืนเงินคาซื้อเอกสาร หนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด เปนตน 
 ขอ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติดังน้ี 
 (๑) ขอเงินคืนภายในปงบประมาณท่ีรับเงิน เม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองให

จายคืนเงินรายรับดังกลาว โดยตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแลวเห็นวา

ถูกตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
 ขอ ๙๗ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มิอาจจัดเก็บหน้ีจากลูกหน้ีท่ีคางชําระ

เกินกวาสิบปข้ึนไป ดวยเหตุหน่ึงเหตุใด และไดดําเนินการแลว ดังน้ี 
 (๑) เรงรัดติดตามใหมีการชําระหน้ีแลว แตไมสามารถจัดเก็บได เน่ืองจากลูกหน้ี

กลายเปนบุคคลลมละลาย ยากจน ไมมีทรัพยสินจะเรียกชําระหน้ีได หรือกฎหมายมิไดเปดชองให
กระทําได 
                                                             

60
 ขอ 93  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

61
 ขอ 94 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเ บิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  
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 (๒) กรณีท่ีลูกหน้ีตายหรือสาบสูญ ผูรับพินัยกรรม หรือทายาทผูรับมรดกตองเปน
บุคคลท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีไดระบุไวใน (๑) 

 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ิน และไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

 หลักเกณฑการจําหนายหน้ีสูญ และวิธีการบันทึกบัญชีใหเปนไปตามท่ี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

หมวด ๑๐ 
การตรวจเงิน 

---------------------------------------- 
 ขอ ๙๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบัญชีและทะเบียนรายรับรายจาย 

รวมท้ังสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
  การจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปตามหมวด ๑๑ 61

62 
 ขอ ๙๙ ใหหัวหนาหนวยงานคลังทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลอง

เปนรายเดือนเสนอปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ินเพื่อทราบในฐานะ
หัวหนาผูบังคับบัญชา และสงสําเนาใหผูวาราชการจังหวัด สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสง
นายอําเภอ 

 ขอ 100 6 2

63 ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน  และงบอ่ืน ๆ  
ตามแบบท่ี กระทรวงการคลังกําหนด  เพื่อสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นป  พรอมสงใหกระทรวงการคลังดวย  และสงสําเนาใหผูวาราชการจังหวัด  
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด  และเทศบาล  สงนายอําเภอ  กรณีองคการบริหารสวนตําบล 

 ขอ ๑๐๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและ
งบอื่น ๆตามขอ ๑๐๐ โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเวลาอันสมควร 
  ขอ ๑๐๑/๑63

64 ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานราย
ไตรมาสตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ินภายในสามสิบ
วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ ณ 
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตผูบริหารทองถ่ินรับทราบรายงาน
ดังกลาว 

                                                             

62
 ขอ 98 วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
63

 ขอ 100 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561  
64

 ขอ 101/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

หน้าที่ 46

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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 ขอ ๑๐๒ ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจายเงิน ใหหัวหนาหนวยงาน
ผูเบิกหรือรับเงิน และหรือหัวหนาหนวยงานคลัง มีหนาท่ีใหคําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และหากไดรับขอทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกและหรือหัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามคําทักทวงโดยเร็ว 
อยางชาไมเกินสี่สิบหาวันนับจากวันท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงขอทักทวงน้ัน 

 ขอ ๑๐๓ ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินช้ีแจงขอทักทวงไปยังสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน แตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินช้ีแจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยภายในสิบหาวัน
นับจากวันท่ีไดรับคํายืนยันจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และใหผูวาราชการจังหวัดแจงผล
การวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีไดรับรายงานจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาราชการ
จังหวัดใหปฏิบัติใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย 

 ขอ ๑๐๔ 6 4

65  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด  ตรวจสอบการ
จัดทําบัญชีและรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง  พรอมท้ัง
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทําการตรวจสอบแลวเสร็จ 
  ผูบริหารทองถ่ิน ผูวาราชการจังหวัด  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจใหผูเช่ียวชาญบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนการภายในได สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอดําเนินการ
ดังกลาวไดเชนเดียวกัน 

หมวด ๑๑ 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

( Electronic Local Administrative  Accounting System : e-LAAS)66 
------------------------------------------- 

 ขอ ๑๐๕ 66

67 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( Electronic Local Administrative  Accounting System : 
e-LAAS) ซึ่งอยางนอยประกอบดวยระบบการทํางาน ๔ ระบบดังน้ี 

 (1) ระบบงบประมาณ ประกอบดวยการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ

                                                             

65
 ขอ 104  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
66

 ชื่อหมวด 11 เบ็ดเตล็ด แกไขเปน “ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( Electronic Local Administrative  Accounting 

System : e-LAAS)” โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  
67

 ขอ 105 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  

หน้าที่ 47

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
รวมท้ังการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 

 (2) ระบบรายรับ  ประกอบดวยการรับเงินทุกประเภท รวมท้ังการออกบเสร็จรับ
เงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 (3) ระบบรายจาย ประกอบดวยการกอหน้ีผูกพันและการเบิกจายเงิน รวมท้ังการ
จัดทําฎีกา รายงานและทะเบียนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 (4) ระบบบัญชี ประกอบดวยการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ  รวมท้ังการจัดทํา
รายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ขอ ๑๐๕/๑ 6 7

68 ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวางระบบ กําหนดวิธีการ
ปฏิบัติงาน การบริหารพัฒนาระบบ การสงเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ขอ ๑๐๕/๒ 6 8

69 ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด สงเสริมและ
สนับสนุนรวมท้ังกํากับดูแลการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
------------------------------- 

 ขอ ๑๐๖ การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจ เ งินใดท่ีอ ยู ในระหว า ง ดํา เ นินการและ ยัง ไมแล วเส ร็จ ในวัน ท่ีระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับน้ีใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีใชบังคับอยู
เดิม จนกวาจะแลวเสร็จ 

 ขอ ๑๐๗ บรรดาแบบพิมพและเอกสารใด ๆ ท่ีใชในการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงินการถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ใหใชแบบเดิมไปพลางกอน จนกวากรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจะไดกําหนดใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 ขอ ๑๐๘ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบัญชีลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสมซึ่งตองต้ัง
งบประมาณรายจายชดใชคงคางตามบัญชี ใหปรับปรุงบัญชีตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกําหนดและใหต้ังเงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับปแรกจากบัญชีเงินสะสมท่ีไดปรับปรุง
ยอดเงินสะสมเรียบรอยแลว 

 ขอ ๑๐๙ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการท่ีออกตาม
ความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบ
                                                             

68
 ขอ 105/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  
69

 ขอ 105/2 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  

หน้าที่ 48

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหใชบังคับตอไปจนกวาจะมี
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการท่ีออกตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประชา มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254870 

  ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25 5870

71 

  ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 

  ขอ 17 การปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีไดดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการไปกอนวันท่ีระเบียบน้ีมี
ผลใชบังคับ ใหถือวาเปนการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามระเบียบน้ี 

  ขอ 18 ในวาระเร่ิมแรก หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดยังไมพรอมจะปฏิบัติ
ตามหมวด 11 ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( Electronic Local 

Administrative  Accounting System : e-LAAS) ตามระเบียบน้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
น้ันปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการเดิมตอไปได แตท้ังน้ีตองไม
เกินหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ 

  ขอ 19  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการท่ีใชอยูกอน
วันท่ีระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ ใหใชตอไปโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงระเบียบน้ี 
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 ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 /ตอนพิเศษ 12 ง /หนา 12/26 มกราคม 2549 

71
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 /ตอนพิเศษ  230 ง  /หนา  2/25  กันยายน 2558 

หน้าที่ 49

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 71

72 

  ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
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 ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 /ตอนพิเศษ  323 ง  /หนา  1/18 ธันวาคม 2561 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น    

พ.ศ.  ๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2562 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาที่ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๒๖  เสียใหม  ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  และ
มาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปน้ี   
 ขอ ๑ ระเบยีบน้ีเรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 1 
 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก          
  (๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน  พ.ศ.  
๒๕๒๖  
 (๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาเจาหนาที่ทองถ่ิน  
(ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๒๘  
 (๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน  (ฉบับ
ที่  ๓  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
 (๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน  (ฉบับ
ที่  ๔  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
 (๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน  (ฉบับ
ที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
 (๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน  (ฉบับ
ที่  ๖  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
 บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่งอื่น  และหนังสือสั่งการในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน  
 ขอ ๔ ในระเบียบน้ี “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาล  และ องคการบรหิารสวนตําบล  
  “ผูบริหารทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  และ นายก
องคการบริหารสวนตําบล  
 “เจาหนาที่ทองถ่ิน”  หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  
พนักงานสวนตําบล  และใหหมายความรวมถึง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายก
องคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สมาชิกสภาองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน  
รองนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ที่ปรึกษานายก
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องคการบริหารสวนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกองคการบริหาร สวนจังหวัด  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  ลูกจาง  พนักงานจาง ขององคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ิน  ซึ่ งได รับค าจ างจากเงินงบประมาณรายจ ายขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  หรือผูที่
กระทรวงมหาดไทย  สั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือผูที่องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน
สั่งใหไปปฏิบัติราชการ  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และไดกําหนดใหเบิกคาใชจาย ในการเดินทางไป
ราชการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 “ภูมิลําเนาเดิม”  หมายความวา  ทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม  
หรือไดรับบรรจเุปนลูกจางหรือพนักงานจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทาย  แลวแตกรณี  
 “บุคคลในครอบครัว”  หมายความวา  บุคคลซึ่งอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยูกับผูเดินทางไปราชการ  
ดังตอไปน้ี  
 (๑ คูสมรส  
 (๒ บุตร  
 (๓ บิดามารดาของผูเดินทาง และหรือบิดามารดาของคูสมรส  
 (๔ ผูติดตาม  
 2“ยานพาหนะประจําทาง”  หมายความวา  รถไฟ  รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายวาดวย การ
ขนสงทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานนํ้าไทย  และให หมายความ
รวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจําโดยมีเสนทาง  อัตราคาโดยสาร  และคา
ระวางที่แนนอน  
 3“พาหนะสวนตัว”  หมายความวา  รถยนตสวนบุคคล  หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล  ซึ่งมิใช ของ
ทางราชการ  ทั้งน้ี  ไมวาจะเปนกรรมสิทธ์ิของผูเดินทางไปราชการหรือไมกต็าม 
 4“การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ”  หมายความวา  การเดินทางไปราชการในสถานที่ และชวงเวลา
เดียวกัน  ต้ังแตสองคนข้ึนไป 
 ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  
กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดใน  วรรค
หน่ึงใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย  กอนการปฏิบัติ  
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามวรรคสองใหอธิบดีกรมสงเสริม การ
ปกครองทองถ่ินหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 ขอ ๖ การจายเงินตามงบประมาณรายจาย  เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่
ทองถ่ิน  ตามความจําเปนและประหยัดภายใตหลักเกณฑและอัตราการจายตามระเบียบน้ี  สวนวิธีการเบิกจาย
น้ัน  ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน  และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันถือปฏิบัติ  
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 5ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวเปนอยางอื่น  ก็ใหปฏิบัติตามมติน้ัน    
 คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน  ผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาใชจายดังกลาว 
ตากวาสิทธิของตนก็ได 
    ขอ ๗ ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนเจาหนาที่ทองถ่ิน  ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ได
ตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 
  ผูเดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดคาใชจายในการเดินทาง ไป
ราชการไวเปนอยางอื่น  ใหเบิกคาใชจายตามที่กําหนดไวในสัญญา  
 ผูเดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถ่ิน  หรือที่มิไดมีตําแหนงกําหนดไวในระเบียบน้ี  หรือไมมี
กฎหมายกําหนดตําแหนงของผูน้ันเทียบไวกับตําแหนงระดับของเจาหนาที่ทองถ่ิน   ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนงระดับของเจาหนาที่ทองถ่ิน   เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการได  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจขออนุมัติ ตอผูวาราชการจงัหวัดเปนกรณี ๆ  ได  
 ขอ ๘ สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดข้ึนต้ังแตวันทไดรับอนุมัติให เดินทางไป
ราชการ  หรือวันที่ออกจากราชการแลวแตกรณี  โดยใหผที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทาง ไปราชการ  
ดังน้ี  
 (๑ ผูวาราชการจังหวัด  เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถ่ินและประธาน สภา
ทองถ่ิน  
 การขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ  ตองขออนุมัติลวงหนากอนเดินทางไปราชการ   ไมนอย
กวาสามสบิวัน  และผูวาราชการจังหวัดตองพจิารณาใหเสรจ็ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจง  หากพิจารณา
ไมอนุมัติใหแจงเหตุผลการไมอนุมัติดวย  และผูบรหิารทองถ่ินหรือประธานสภาทองถ่ิน สามารถอุทธรณคําสั่งได
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  

 กรณีที่กระทรวงมหาดไทย  หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  แจงใหผูบรหิารทองถ่ิน หรือ
ประธานสภาทองถ่ินเดินทางไปราชการ  ประชุม  อบรมหรอืสัมมนา  ใหถือวาไดรับอนุมัติใหเดินทาง ไปราชการ
แลว  โดยไมตองขออนุมตัตอผูวาราชการจงัหวัดอีกเพียงแตแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ  

 กรณีผูบรหิารทองถ่ินหรือประธานสภาทองถนมีภารกิจที่ตองปฏิบัติเปนการตอเน่ืองหรือเปน การปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับงานสังคม  ประเพณี  วัฒนธรรม  นอกเขตจงัหวัด  ภายใน  ๑  วันทําการ   ใหสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดกอน  

 5

6(2  ผูบรหิารทองถ่ินเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด  รอง
นายกเทศมนตรี  รองนายกองคการบรหิารสวนต าบล  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด   ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  เลขานุการนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายก
องคการบรหิารสวนต าบล  ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  รวมถึงลูกจาง  พนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ตลอดจนผูทีผู่บริหารทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัติราชการ 
                                                             

5
 ขอ 6 วรรคสองและสาม เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 3 

พ.ศ. 2559 
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 ขอ8 (2 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 4 พ.ศ.  2561 

หน้าที่ 53

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 

  (๓ ประธานสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาทองถ่ิน  โดยตองมี  คํา
รับรองจากผูบริหารทองถนวามงีบประมาณเพียงพอทีจ่ะเบกิจายได  

  ขอ ๙ ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรอืไมสามารถ เดินทางกลับทองที่
ต้ังสํานกังานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุสวนตัว  โดยไดรับอนุมัติ ใหลากิจหรือลาพักผอน
ตามระเบียบวาดวยการน้ัน  และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจ อนุมัติการเดินทางแลว  ใหมีสิทธิ
ไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามที่ระเบียบน้ีกําหนดไว ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของ
องคกรปกครองสวนทองถินแลว    
 ขอ ๑๐ เจาหนาที่ทองถ่ินซึ่งไดรับการแตงตงใหดํารงตําแหนงระดับสูงข้ึนภายหลังวันที่ ไดเดินทางไป
ราชการแลว  ใหมีสิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ที่สูงข้ึน  นับแตวันที่มี
คําสั่งแตงต้ังดังกลาว  แมคําสั่งน้ันจะใหมีผลยอนหลังไปถึงหรือกอนวันออกเดินทาง ก็ตาม  
 ขอ ๑๑ เจาหนาที่ทองถ่ินซึ่งเดินทางไปรักษาการในตําแหนง  หรือรักษาราชการแทน   ใหไดรับ
คาใชจายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหนง  หรือรักษาราชการแทน  ตามอัตราสําหรับ ตําแหนงระดับที่ตน
ดํารงอยู  แตการเดินทางระหวางทีร่ักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน  รวมทั้งการเดินทางกลับมาดํารง
ตําแหนงเดิม  ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามอัตรา สําหรับตําแหนงระดับที่ตนรักษาการใน
ตําแหนงหรือรักษาราชการแทน  
 ในกรณีที่เปนการเดินทางไปรักษาการในตําแหนง  หรือรักษาราชการแทนในตําแหนงระดับที่ตากวา  
ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราสําหรับตําแหนงระดับทตนดํารงอยู 
  ขอ ๑๒ การเดินทางไปราชการ  ถาผูเดินทางหยุดอยูที่ใดโดยไมมีเหตุอันควร  ไมมีสิทธิไดรับ คาใชจาย
ในการเดินทางสาหรับระยะเวลาที่หยุดน้ัน  
 ขอ ๑๓ ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนผูไดรับเบี้ยเลี้ยงประจํา  จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ตามระเบียบน้ีได  
เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา  
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7กรณีผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการ  โดยเหตุแหงความตายมิได เกิดจากการ
ประทุษรายดวยเหตุสวนตัวหรือการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตน  ใหบุคคลในครอบครัว ของผูถึงแกความ
ตายหรือผูจัดการศพ  มีสิทธิเบิกคาพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ  หรือคาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่
เกยวกับการสงศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข  ดังน้ี  
 (๑ กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ  ใหบุคคลในครอบครัวเบิกคาพาหนะไดไมเกินสามคนและให เบิกได
เฉพาะคาพาหนะไปกลับเทาที่จายจริงไมเกินอัตราตามเสนทางจากทองที่ที่ผูถึงแกความตาย รับราชการไปยัง
ทองที่ที่ถึงแกความตายตามสิทธิของผูถึงแกความตาย  เวนแตบุคคลในครอบครัว ของผูถึงแกความตายมีสิทธิ
ไดรับคาใชจาย  ในการเดินทางไปราชการสูงกวาสิทธิของผูถึงแกความตาย  ใหเบิกคาพาหนะไปกลับตามสิทธิ
ของผูนน  แตถาผูถึงแกความตายไมมีบุคคลในครอบครัว  หรือมีแตบุคคล ในครอบครัวมอบอํานาจใหบุคคลอืน
เปนผูจัดการศพ  ใหผูจัดการศพเบิกคาพาหนะไดเพียงคนเดียว 
  (๒ กรณีการสงศพกลับใหเบิกคาพาหนะในการสงศพกลับไดเทาทจายจริง  แตไมเกินอัตรา คาพาหนะ
ในเสนทางจากทองที่ที่ถึงแกความตายไปยังทองที่ที่ผถึงแกความตายรับราชการ  และใหเบิก คาใชจายอื่นที่
จําเปนทเกี่ยวกับการสงศพกลับไดเทาที่จายจริง 
 
                                                             

7
 ขอ 13 วรรสอง,วรรคสาม และวรรคสี่ แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น 

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 

หน้าที่ 54

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 

หมวด  ๒ 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 

สวนที่  ๑ 
การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 

 ขอ ๑๔ การเดินทางไปราชการช่ัวคราว  ไดแก  
  (๑ การไปปฏิบัติราชการชวคราวนอกที่ต้ังสํานักงาน  ซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่ง ผูบังคับบัญชา  
หรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 
  (๒ การไปสอบคัดเลือก  หรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
  (๓ การไปชวยราชการ  ไปรักษาการในตําแหนง  หรือไปรักษาราชการแทน 

 ขอ ๑๕ คาใชจายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราว  ไดแก  
(๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 (๒ คาเชาที่พัก  
(๓ คาพาหนะ  รวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาเช้ือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ   คาระวาง

บรรทุก  คาจางคนหาบหาม  และอื่น ๆ  ทํานองเดียวกัน  
(๔ คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเน่ืองในการเดินทางไปราชการ  
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8ขอ ๑๖ เบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจาย  ตามบญัชีหมายเลข  ๑  ทายระเบียบน้ี 
ขอ ๑๗ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ใหนับต้ังแตเวลาออก จากสถานที่

อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานที่อยู  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ตามปกติ  แลวแตกรณี 
 เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรมใหนับย่ีสิบสีช่ั่วโมงเปนหน่ึงวัน  ถาไมถึงย่ีสิบสี่ช่ัวโมง หรือ
เกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงและสวนที่ไมถงึหรือเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงน้ันนับไดเกินสิบสองช่ัวโมงใหถือเปนหน่ึงวัน  

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิไดมีการพักแรม  หากนับไดไมถึงย่ีสิบสี่ช่ัวโมงและสวนที่ไมถึง น้ันนับ
ไดเกินสิบสองช่ัวโมง  ใหถือเปนหน่ึงวัน  หากนับไดไมเกินสิบสองช่ัวโมง  แตเกินหกช่ัวโมงข้ึนไป ใหถือเปนครึ่ง
วัน  

ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา  หรือไมสามารถเดินทาง กลับทอง
ที่ต้ังสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ  ๙  การนับเวลา เดินทางไป
ราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลียงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ  ใหนับเวลา ต้ังแตเริ่มปฏิบัติ
ราชการเปนตนไป  และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  ใหถือวา สิทธิในการเบิกจาย
เบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัตริาชการ  
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9ขอ ๑๘ การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม  เวนแตการพักแรมซึ่งโดยปกติตองพักแรม  ใน
ยานพาหนะหรือพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว  ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พัก ใน
ลักษณะเหมาจายหรือในลักษณะจายจริงก็ได  แตถาเปนการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเลือก คาเชาที่
พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ  ทั้งน้ี  ตามบัญชีหมายเลข  ๒  ทายระเบียบน้ี  

ในกรณีเปนการเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว  ใหผูเดินทาง  ไป
ราชการเบิกคาเชาที่พักในอัตราสูงไดตามความจําเปน  ตามหลักเกณฑและอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๒  ทาย
ระเบียบน้ี  

                                                             

8
 ขอ 16 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 
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 ขอ 18 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 

หน้าที่ 55

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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10การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ  ซึ่งมีผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ  ตําแหนง
ประเภทอํานวยการทองถ่ินระดับสูง  ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ินระดับสูง  หรือตําแหนง ต้ังแตระดับ  ๙  
ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  เปนหัวหนาคณะ  หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ ในที่เดียวกันกับที่พัก  เพื่อ
เปนที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่นใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มข้ึนสําหรับ หองพักอีกหองหน่ึงหรือจะเบิกคา
เชาหองชุดแทนก็ไดเทาที่จายจริง  ทั้งน้ี  ตามบัญชีหมายเลข  ๒   ทายระเบียบน้ี 

ขอ ๑๙ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหน่ึงเรื่องใดในสถานที่ ปฏิบัติ
ราชการแหงเดียวกัน  ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกินหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันออกเดินทาง   ถาเกินตองไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจงัหวัด  ทั้งน้ีใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย  
 ขอ ๒๐ การเดินทางไปราชการ  ณ  สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไมสะดวกในการเดินทาง ไปกลับระหวาง
สถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่อยู  ใหเบิกคาเชาที่พักระหวางไปราชการไดเพียงระยะเวลา ไมเกินหน่ึงรอย
ย่ีสิบวัน  นับแตวันออกเดินทาง  ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด  ทั้งน้ี ใหพิจารณาถึงความจําเปน
และประหยดัดวย  
 ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวย  และจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล  ใหเบิก คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  และคาเชาที่พักสําหรับวันที่พักนนได  แตทั้งน้ีตองไมเกินสิบวัน  
 ภายใตบังคับวรรคหน่ึง  ในกรณีที่ผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ใหงดเบิก
คาเชาที่พัก  เวนแตกรณีที่จําเปน  
 การเจ็บปวยตามวรรคหนง  ตองมีใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง  ในกรณีที่ไมมีแพทย ที่ทาง
ราชการรับรองอยูในทองที่ที่เกิดการเจ็บปวย  ผูเดินทางตองช้ีแจงประกอบ  
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11ขอ  ๒2  การเดินทางไปราชการ  โดยปกติใหใชยานพาหนะประจ าทาง  และใหเบิกคาพาหนะ ได
โดยประหยัด  
 ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจ าทาง  หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ ใหใช
พาหนะอื่นได  แตผูเดินทางจะตองช้ีแจงเหตุผลและความจ าเปนไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐาน  การขอ
เบิกเงินคาพาหนะน้ัน  
 การเบิกคาพาหนะรับจางใหเบิกไดส าหรับกรณี  ดังตอไปน้ี  
 (๑ การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี ยานพาหนะ
ประจ าทาง  หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ ภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน  
 (๒ การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด เดียวกัน
วันละไมเกินสองเที่ยว  
 (๓ การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 การเดินทางไปสอบคัดเลอืกหรือรับการคัดเลือกผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาพาหนะรับจาง  ตาม  (๒  
ไมได  
 การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด  ระหวางสถานที่อยูที่พัก  หรือสถานที่ ปฏิบัติ
ราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทาง  หรือสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยัง สถานที่ปฏิบัติ
ราชการ  ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง  แตตองไมเกินอัตรา  ดังน้ี  
                                                             

10
 ขอ 18 วรรคสามแกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น   ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

2559  
11

  ขอ 22 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น   ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 

หน้าที่ 56

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 

 (1 กรณีเปนการเดินทางขามเขตจงัหวัดระหวางกรุงเทพฯ  กับจังหวัดที่มีเขตติดตอกับ กรุงเทพฯ  หรือ
การเดินทางขามเขตจังหวัดที่ผานเขตกรุงเทพฯ  ใหเบิกเทาที่จายจริงภายในวงเงิน เที่ยวละไมเกิน  600  บาท 
 (2 การเดินทางขามเขตจังหวัดอื่น ๆ  นอกเหนือจากขอ  (1  ใหเบิกเทาที่จายจริงภายใน วงเงินเที่ยว
ละไมเกิน  500  บาท  
 ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการ  มีความจ าเปนตองออกเดินทางลวงหนา  หรือไมสามารถเดินทาง กลบั
ทองที่ต้ังส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบติัราชการ  เพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ  9  ใหเบิก   คาพาหนะ
เทาทีจ่ายจริงตามเสนทางที่ไดรับค าสั่งใหเดินทางไปราชการ  กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทาง  ในระหวางการ
ลาน้ัน  ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจรงิโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับค าสั่ง ใหเดินทางไปราชการ 

 11

12ขอ  ๒๓  การเดินทางไปราชการโดยรถโดยสารประจําทางและรถไฟ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ   
ดังน้ี  
 (๑ การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง  ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริงไมเกิน อัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  เวนแตกรณีจําเปนที่ผูเดินทางถูกเรียกเก็บ เงินคาพาหนะ
เกินกวาอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  ก็ใหเบิกคาพาหนะ เดินทางไดเทาที่จาย
จริง  
 12

13(๒  การเดินทางโดยรถไฟ  ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง  สําหรับการเดินทาง   โดย
รถดวนหรือรถดวนพิเศษ  ช้ันที่  ๑  น่ังนอนปรับอากาศ  (บนอ.ป.  ใหเบิกไดเฉพาะผูดํารงตําแหนง ประเภท
ทั่วไป  ต้ังแตระดับชํานาญงาน  ข้ึนไป  ประเภทวิชาการต้ังแตระดับชํานาญการ  ข้ึนไป  ตําแหนง ประเภท
อํานวยการทองถ่ิน  ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน  หรือตําแหนงต้ังแตระดับ  ๖  ข้ึนไป  หรือตําแหนง ที่
เทียบเทา 
 ขอ ๒๔ ในทองที่จังหวัดใดที่ไมมีอัตราคาพาหนะประเภทใดกําหนดไว  ใหผูวาราชการจงัหวัด กําหนด
อัตราคาพาหนะดังกลาวขนไว  เพื่อประโยชนในการพจิารณาอนุมัติและการตรวจสอบ   เมื่อกําหนดแลวใหแจง
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

  13

14ขอ 25 การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ  ผูเดินทางจะตองไดรับอนุมัติจากผูบรหิารทองถ่ิน  
ส าหรบัผูบรหิารทองถ่ินและประธานสภาทองถ่ินตองไดรบัอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ  8   โดยตองระบุ
ย่ีหอและหมายเลขทะเบียนพาหนะสวนตัวไวดวย  และตองใชพาหนะน้ันตลอดเสนทาง   จึงจะมีสทิธิเบกิเงิน
ชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปนคาใชจายสาํหรับเปนคาพาหนะสวนตัวได  ทั้งน้ี  ใหพิจารณา
อนุมัติการใชพาหนะสวนตัวตามความจําเปน  เหมาะสม  และประหยัด    

  ในกรณีผูเดินทางไมสามารถใชพาหนะสวนตัวไดตลอดเสนทาง  ตองช้ีแจงเหตุผลความจําเปน 
ตอผูมีอํานาจอนุมัติตามวรรคหน่ึง  เพื่อพจิารณาอนุมัติ 

                                                             

12
 ขอ 23 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 

13
 ขอ 23 วงเล็บสอง แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

2559 
14

 ขอ 25 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี  4 พ.ศ. 2561 

หน้าที่ 57

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 

 14

15ขอ 26  เงินชดเชยเปนคาพาหนะตามขอ  ๒๕  ใหเบิกจายในประเภทคาพาหนะ  ดังน้ี  
   (๑ รถยนตสวนบุคคล   กิโลเมตรละ  ๔  บาท 
 (๒ รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ  ๒  บาท  
 15

16ใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเสนทางของกรมทางหลวงในระยะทางสั้น   และตรงซึ่ง
สามารถเดินทางไดสะดวกและปลอดภัย  ทั้งน้ี  ใหใชระยะทางของกรมทางหลวงเปนเกณฑ ในการคํานวณ
ระยะทางดังกลาว 
 ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงใหใชระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอื่นที่ตัดผาน  เชน  
เสนทางของเทศบาล  และในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงและของหนวยงานอื่น  ใหผูเดินทาง เปนผู
รับรองระยะทางในการเดินทาง  
 16

17ขอ  27  การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน  ใหโดยสารช้ันประหยัดตามหลักเกณฑ  ดังตอไปน้ี 
 (๑ ส าหรับผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไปต้ังแตระดับชํานาญงานข้ึนไป  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ต้ังแตระดับชํานาญการข้ึนไป  ตําแหนงประเภทอําานวยการทองถ่ิน  ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน  หรือ
ตําแหนงต้ังแตระดับ  6  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  
 (2 ผูดํา รงตําแหนงตํ่ากวาที่ระบุใน  (1   เฉพาะกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน  เพื่อประโยชน ตอทาง
ราชการ  และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ  
 (3 การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตาม  (1  หรือ  (2  จะเบิกคาใชจายไดไมเกินคาใชจาย ในการ
เดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได 
  ในกรณีผูเดินทางตาม  (1  มีความจํา เปนตองโดยสารเครื่องบินในช้ันที่สูงกวาสิทธิ  ใหผูดํารง 
ตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในช้ันที่สูงกวาสิทธิได  โดยตอง ไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด”  
 1 7

18ขอ  ๒๘  ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนาคณะ  ซึ่งดํารง
ตําแหนง ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ  ประเภทอํานวยการทองถ่ินระดับสูง  ตําแหนงประเภทบริหาร
ทองถ่ินระดับสูง  หรือตําแหนงต้ังแตระดับ  ๙  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หากมีความจําเปนตองเดินทาง
พรอมกับ ผูบังคับบัญชาและเพื่อประโยชนในการประสานสั่งการในระหวางเดินทางไปราชการใหเบิกคาพาหนะ
ไดเทากับ ที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา  โดยเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิ ที่
ตนเองไดรับ  หรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราตํ่าสุดของที่พักน้ัน  แตไมเกินอัตราที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก 
 ขอ ๒๙ ผูเดินทางไปราชการเพื่อทําหนาที่รับรอง  หรือปฏิบัติงานรวมกับชาวตางประเทศ จะเบิกคา
พาหนะในการเดินทางเทากับที่ตองเบิกสําหรับชาวตางประเทศน้ันก็ได  
 ขอ ๓๐ ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองนําสิ่งของเครื่องใชของทางราชการไปดวย  ใหเบิกคาพาหนะ 
สําหรับสิ่งของเครื่องใชน้ันไดโดยประหยัด  
 ขอ ๓๑ ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองจายคาใชจายอื่นที่จําเปนเน่ืองในการเดินทางไปราชการ ใหเบิก
คาใชจายน้ันไดโดยประหยัด สวนที ่ ๒ การเดินทางไปราชการประจํา    

                                                             

15
 ขอ 26 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 

16
 ขอ 26 วรรคสอง แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 

2561 
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 ขอ 27 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
18

 ขอ 28 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559 

หน้าที่ 58

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 

 ขอ ๓๒ การเดินทางไปราชการประจํา  ไดแกการเดินทางไปประจําตางสํานักงานไปรักษาการ ใน
ตําแหนงหรือรักษาราชการแทน  เพื่อดํารงตําแหนงใหม  ณ  สํานักงานแหงใหม  
 18

19ขอ ๓๓  ผูเดินทางไปราชการประจําสํานักงานแหงใหมใหเบิกคาใชจายไดตามขอ  ๑๕   และกรณีที่ผู
เดินทางดังกลาวมีความจําเปนตองยายที่อยูใหม  ใหเบิกคาขนยายสิ่งของสวนตัวในลักษณะ เหมาจายได  ตาม
บัญชีหมายเลข  ๓  ทายระเบียบน้ี  
 ขอ ๓๔ การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา  ในกรณีที่มิไดกําหนดไวในสวนน้ี  ใหนํา
หลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด  ๒  สวนที่  ๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ขอ ๓๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการ  เพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหนับต้ังแตเวลา ออกจากสถานที่
อยูจนถึงสถานที่พักทีไปรับราชการแหงใหม  
 ขอ ๓๖ ผูเดินทางไปราชการประจาํ  จะเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับบุคคล ในครอบครัวไดโดย
ประหยัด  
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20การเบิกคาเชาที่พัก  และคาพาหนะสําหรับผูติดตาม  ใหเบิกไดดังน้ี 
  (๑ หน่ึงคนสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไปต้ังแตระดับชํานาญงาน  ลงมา  ตําแหนงประเภท 
วิชาการระดับปฏิบัติการ  หรือตําแหนงต้ังแตระดับ  ๖  ลงมา  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  
 (๒ ไมเกินสองคนสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ตําแหนงประเภทวิชาการ ต้ังแต
ระดับชํานาญการ  ข้ึนไป  ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน  หรือตําแหนง
ต้ังแตระดับ  ๗  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา 
 ขอ ๓๗ คาเชาที่พักและคาพาหนะ  สําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผูติดตามใหเบิกไดใน อัตรา
เดียวกับผูเดินทางตามขอ  ๓๓  สําหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับเจาหนาที่ทองถ่ินในตําแหนงระดับตาสุด   ใน
กรณีที่เดินทางไปถึงทองทีท่ี่ตังสาํนักงานแหงใหม  ถาไมอาจเขาพักอาศัยที่ทางราชการจัดให หรือบานเชาไดและ
ผูบริหารทองถ่ินอนุญาตแลว  ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ไดไมเกินเจ็ดวันนับแต
วันที่ไปถึงทองที่ที่ต้ังสํานักงานแหงใหม ถามีความจําเปนจะตองเบิกคาเชาที่พักเกินเจด็วันตองไดรับอนุมัติจาก
ผูวาราชการจังหวัด  
 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ผูเดินทางไปประจําตางสํานักงาน  เดินทางโดยเครื่องบินตามขอ  ๒๗   ใหบุคคลใน
ครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินไดดวย    
 ขอ ๓๙ ในกรณีจําเปนซึ่งไมอาจนําบุคคลในครอบครัวไปพรอมกับผูเดินทางได  ใหผูเดินทาง รายงาน
ช้ีแจงเหตุผลความจําเปนและกาหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางตอผูบริหารทองถ่ิน  
 การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหน่ึงใหขอกอนที่เจาหนาที่ทองถ่ินผูน้ันจะเดินทาง  
 ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจอนุญาตเลือ่นการเดินทางไดภายในเวลาอันสมควร  แตตองไมเกิน หน่ึงปนับแต
วันที่ปรากฏในคําสั่งใหเดนิทางไปราชการ  
 20

21ขอ 40 ยกเลิก 
 ขอ ๔๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งตางสังกัดใหเบิก จากสังกัด
ใหมซึ่งไปประจํา 
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สวนท่ี  ๓ 
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

 ขอ ๔๒ การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  ใหหมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิม ของผู
เดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ  
 ขอ ๔๓ เจาหนาที่ทองถ่ินซึ่งออกจากราชการ  หรือลูกจาง  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลิกจาง  จะ
เบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดเฉพาะคาเชาที่พัก  คาพาหนะ  และคาขน
ยายสิ่งของสวนตัว  เพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของเจาหนาที่ทองถ่ินผูน้ัน  ตามอัตราสําหรับ ตําแหนงระดับครั้ง
สุดทาย  กอนออกจากราชการหรือเลิกจาง  
 ในกรณีที่เจาหนาที่ทองถ่ินถึงแกความตาย  ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหน่ึงตกแก ทายาทผูใด
ผูหน่ึงที่อยูกับเจาหนาที่ทองถ่ินขณะถึงแกความตาย  
 ในกรณีที่ไมมีทายาทที่อยูกับเจาหนาที่ทองถ่ินขณะถึงแกความตาย  หรือมีทายาทแตไมสามารถ จัดการ
ได  ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหน่ึงตกแกทายาทผูใดผูหน่ึงที่มิไดไปอยูดวยถาทายาท   ผูน้ันตอง
เดินทางไปจัดการดังกลาวใหเบิกคาใชจายตามวรรคหน่ึงสําหรับตนเองไดเฉพาะการเดินทางกลับ  
 การเดินทางและการขนยายสิ่งของตามขอน้ี  ใหกระทําภายในหน่ึงรอยแปดสิลวันนับแตวันออก จาก
ราชการ  เลิกจาง  หรือตาย  ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
 ขอ ๔๔ เจาหนาที่ทองถ่ินซึ่งถูกสั่งพักราชการ  หรือลูกจาง  ซึ่งถูกสั่งพักการจางจะเบิก คาใชจายสําหรับ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว  เฉพาะคาเชาที่พัก  คาพาหนะและคาขนยายสิ่งของ สวนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนา
เดิมของเจาหนาที่ทองถ่ินผูน้ัน  โดยจะไมรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได  

ขอ ๔๕ ในกรณีที่ผูมีสิทธเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  ตามขอ  ๔๓  และ  ๔๔  จะ
ขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปยังทองที่อื่นซึ่งมิใชภูมิลําเนาเดิม  โดยเสียคาใชจายในการเดินทาง ไมสูงกวา  
ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
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22ขอ  ๔๖  การเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  ใหเบิกจากตนสังกัดเดิม 
 

หมวด  ๓ 
การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

 ขอ ๔๗ การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวของเจาหนาที่ทองถ่ิน  ซึ่งจะเบกิคาใชจาย ตาม
ระเบียบน้ีได  ผูที่เดินทางจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตามขอ  ๘ 
 22

23ถาผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ หรือหนวยงานใด ๆ  
ในเรื่องคาใชจายในการเดินทางแลว  ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบน้ี  แตหาก
ความชวยเหลือที่ไดรับนอยกวาสิทธิที่จะพึงมีตามระเบียบน้ี  ใหเบิกคาใชจาย สมทบได  ดังน้ี  
 (๑ คาโดยสารเครื่องบิน  กรณีที่ผูใหความชวยเหลือไมออกคาโดยสารเครองบินให  ใหเบิก คาโดยสาร
เครื่องบินไปและกลับไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบิน ไปและกลับแลว  
ใหงดเบิกเงินสมทบคาโดยสารเครื่องบิน  แมความชวยเหลือน้ันช้ันที่น่ังจะตากวาสิทธิ ที่พึงไดรับ  และกรณีไดรับ
ความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว  ใหเบิกคาโดยสารเครื่องบิน อีกหน่ึงเที่ยวในช้ันเดียวกับที่
ไดรับความชวยเหลือ  แตตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ  
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   (๒ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  กรณีที่ไมไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลยงเดินทาง  ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง 
เดินทางไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางหรือผูใหความชวยเหลือ จัด
เลี้ยงอาหารให  ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี  ดังน้ี   
 ( ก กรณีไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางตากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง
สมทบเฉพาะสวนที่ขาด  ซึ่งเมื่อรวมกับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแลว  จะตอง ไมเกินสิทธิที่พึง
ไดรับ   
 ( ข กรณีผู ใหความชวยเหลือจัดเลีย้งอาหารทุกมื้อ  ใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   กรณีจัดเลี้ยงอาหาร  
๒  มื้อ  ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน  ๑  ใน  ๓  ของอัตราเบี้ยเลี้ยง เดินทางเหมาจาย  และกรณีจัด
เลี้ยงอาหาร  ๑  มื้อ  ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน  ๒  ใน  ๓  ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 
 (๓ คาที่พัก  กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาเชาที่พักให  ใหเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิของ  ผู
เดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาที่พักตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกคาเชาที่พักสมทบเฉพาะสวนที่ขาด 
ตามจํานวนที่ไดจายจริงซึ่งเมื่อรวมกับคาที่พักที่ไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ  และกรณี
ที่ผูใหความชวยเหลือจัดที่พักกให  ใหงดเบิกคาเชาที่พัก 
 (๔ คารับรอง  ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับเงินคารับรองตามขอ  ๕๕  
 (๕ คาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี 
ยานพาหนะและคาใชจายอื่นที่จําเปนเน่ืองในการเดินทางไปราชการ  กรณีที่มิไดรับความชวยเหลือใหเบิก ได
ตามสิทธิ  กรณีไดรับความชวยเหลือตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาดตามจํานวน ที่ไดจาย
จริง  รวมแลวตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ  
 ขอ ๔๘ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว  ไดแก   
 (๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
 (๒ คาเชาที่พัก 
  (๓ คาพาหนะ  รวมทั้งคาเชายานพาหนะ  คาเช้ือเพลิงพลังงาน  สําหรับยานพาหนะ  คาระวาง 
บรรทุก  คาจางคนหาบหาม  และอื่น ๆ  ทํานองเดียวกัน  
 (๔ คารับรอง  
 (๕ คาใชจายอื่นที่จําเปนเน่ืองในการเดินทางไปราชการ  
 ขอ ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายภายใน วงเงินที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
  23

24เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามบัญชี หมายเลข  
๔  ทายระเบียบน้ี 
 ผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวที่มิไดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหน่ึง  ใหเบิกคาอาหาร  
คาเครื่องด่ืม  คาภาษีและคาบริการที่โรงแรม  ภัตตาคาร  หรือรานคาเรียกเก็บ  คาใชสอยเบ็ดเตล็ด และคาทํา
ความสะอาดเสื้อผา  ตามบัญชีหมายเลข  ๔  ทายระเบียบ 
 ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล  ใหนําขอ  ๒๑   มาใช
บังคับโดยอนุโลม  
 ขอ ๕๐ การนับเวลาเดินทางไปราชการตางประเทศเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ใหนับต้ังแต
ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทาง เขาประเทศไทย  
                                                             

24
 ขอ 49 วรรคหนึ่งและสองแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2558 

หน้าที่ 61

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 

  ในกรณีการเดินทางของเจาหนาที่ทองถ่ินที่ใชเอกสารอยางอื่นซึ่งมิใชหนังสือเดินทางเวลา ที่ถือวาเปน
เวลาเขาและออกจากประเทศไทยใหใชเวลาประทับตราเขาและออกในเอกสารน้ัน  
 เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม  ใหนับย่ีสิบสช่ัวโมงเปนหน่ึงวัน  ถาไมถึงย่ีสิบสี่ช่ัวโมง 
หรือเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงและสวนที่ไมถงึหรือเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงน้ันนับไดเกินสิบสองช่ัวโมงใหถือเปนหน่ึงวัน  
 เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิไดมีการพักแรม  หากนับไดไมถึงย่ีสิบสี่ช่ัวโมง  และสวนที่ ไมถึงน้ัน  
นับไดเกินสิบสองช่ัวโมงใหถือเปนหน่ึงวัน  หากนับไดไมเกินสิบสองช่ัวโมงแตเกินหกช่ัวโมงข้ึนไป ใหถือเปนครึ่ง
วัน  
 ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา  หรือไมสามารถเดินทาง กลับทอง
ที่ต้ังสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ  ๙  การนับเวลา เดินทางไป
ราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ  ใหนับเวลา ต้ังแตเริ่มปฏิบัติ
ราชการเปนตนไป  ยกเวนในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ ที่ปฏิบัติราชการกอน
วันเริ่มปฏิบัติราชการ  ใหนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางต้ังแตเวลาที่เขาพัก ในทองที่ที่ปฏิบัติราชการ  
ทั้งน้ี  ไมเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ  และกรณีลากิจ หรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติราชการ  ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลง เมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ  
 24

25ขอ  ๕๑  การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวที่จําเปนตองพักแรม  เวนแตการพักแรม ซึ่งโดย
ปกติตองพักแรมในยานพาหนะ  หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว   ใหผูเดินทางไป
ราชการเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับในการพักอาศัยคนเดียว  ทั้งน้ี  ตามบัญชี
หมายเลข  ๕  ทายระเบียบ 
 25

26การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ  ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักไดดังตอไปน้ี 
 (๑ ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป  ตําแหนงประเภทวิชาการต้ังแตระดับชํานาญการพิเศษ  ลงมา  
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ินต้ังแตระดับกลาง  ลงมา  ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ินต้ังแต ระดับกลาง  
ลงมา  หรือตําแหนงต้ังแตระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  ใหพักแรมรวมกันสองคน ตอหน่ึงหอง  
โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู  คนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบ ของอัตราคาเชา
หองพักคนเดียว  ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวแยกพักหองพักคนเดียวใหเบิกไดในอัตราเดียวกัน  เวนแตเปนกรณีที่
ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน  หรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได  ใหเบิกไดเทาที่จายจริง ในอัตราคาเชา
หองพักคนเดียว  
 (๒ ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ  ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ินระดับสูง  
ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ินระดับสูง  หรือตําแหนงต้ังแตระดับ  ๙  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  ใหเบิก
คาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว  
   
  (๓ ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ินระดับสูง  หรือผูดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ  ๑๐  ข้ึนไป  หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทา  ซึ่งเปนหัวหนาคณะ  หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเปน ที่
ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น  ใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มข้ึนสําหรับหองพักอีกหองหน่ึงในอัตรา คาเชา
หองพักคนเดียวหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได  แตทั้งน้ีตองมีอัตราไมเกินสองเทาของอัตรา คาเชาหองพัก  
คนเดียว”  

                                                             

25
 ขอ 51 แกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 

26
 ขอ 51 วรรสองแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559 

หน้าที่ 62

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 

 ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมคีวามจําเปนตองออกเดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติราชการ เพราะมี
เหตุสวนตัวตามขอ  ๙  และมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ที่ปฏิบัติราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการ  ใหเบิก
คาเชาที่พักกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกลาวไดไมเกินหน่ึงวัน  
  ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการนําบุคคลอื่นที่ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปพักรวมอยูดวย  ใหผู
เดินทางไปราชการรับภาระคาใชจายสวนที่เพิ่มข้ึนจากสิทธิที่พึงจะไดรับจากทางราชการ   
  ขอ ๕๒ การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว  โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง  และใหเบิก
คาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด 
  ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ  ใหใช
พาหนะอื่นได  แตผูเดินทางจะตองช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะน้ัน  

ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา  หรือไมสามารถเดินทาง กลับทอง
ที่ต้ังสํานักงานปกติเมื่อสิ้นการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ  ๙  ใหเบิกคาพาหนะ ไดเทาที่จายจริง
ตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ  กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทางในระหวาง การลาน้ัน  ใหเบิก
คาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ  

27
 “ขอ  53  การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ  หรือ

จากตางประเทศกลบัประเทศไทย  หรือการเดินทางในตางประเทศทีม่ีระยะเวลาในการเดินทางต้ังแต  เกาช่ัวโมง
ข้ึนไป  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปน้ี  

(1 ช้ันธุรกิจหรือช้ันระหวางช้ันหน่ึ งกับช้ันประหยัด  สําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ทองถ่ิน
ระดับสูง  ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ินระดับสูง  หรือตําแหนงต้ังแตระดับ  9  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่
เทียบเทา  

(2 ช้ันประหยัด  สํา หรับผูดํารงตําแหนงนอกจากที่ระบุไวใน  (1   
 ในกรณีที่ผูเดินทางตาม  (1   มีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในช้ันที่สูงกวาสิทธิ   ใหผูดํารง

ตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในช้ันที่สูงกวาสิทธิได  โดยตองไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 

 
27

28ขอ  53/1  การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบนิจากประเทศไทยไปตางประเทศ  หรือ
จากตางประเทศกลับประเทศไทย  หรือการเดินทางในตางประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทาง ตํ่ากวาเกา
ช่ัวโมง  ใหโดยสารช้ันประหยัด  

ในกรณีที่ผูเดินทางมีความจําเปนตองโดยสารเครือ่งบนิในช้ันที่สูงกวาสิทธิ  ใหผูดํารงตําแหนง ที่เดินทาง
ดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในช้ันที่สูงกวาสิทธิได  โดยตองไดรับอนุมัติจาก ผูวา
ราชการจังหวัด 

28

29ขอ ๕๔ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนาคณะ  ซึ่ง
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ  ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ินระดับสูง  ตําแหนง ประเภท
บริหารทองถ่ินระดับสูง  หรือตําแหนงต้ังแตระดับ  ๙  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  ใหเบิก คาพาหนะได
                                                             

27
 ขอ 53 วรรคหนึ่งแกไขโดยโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 

2561 
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 ขอ53/1 เพ่ิมเติมโดยแกไขโดยโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 4 
พ.ศ. 2561 
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 ขอ 54 แกไขโดยโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559 

หน้าที่ 63

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 

เทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก  และใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา  โดยเบิกคาเชา ที่พักไดเทาที่จาย
จริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับหรือเบิกในอัตราตํ่าสุดของที่พักน้ัน  แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

 
2 9

30ขอ ๕๕ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวเบิกคารับรองในการเดินทางไปราชการ  ใน
ลักษณะเหมาจาย  ตามบัญชีหมายเลข  ๖  ทายระเบียบน้ี  

การเดินทางไปราชการที่จะเบิกคารับรองตามวรรคหน่ึงได  ตองเปนการเดินทางกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังตอไปน้ี  

(๑ เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล  ผูแทนรัฐสภา   หรือผูแทน
สวนราชการไทย  แตไมรวมถึงการประชุม  การสัมมนาทางวิชาการ  

(๒ เปนผูเดินทางไปเจรจาธุรกิจ  เจรจากูเงินและขอความชวยเหลือจากตางประเทศในฐานะ ผูแทน
รัฐบาลไทย  

(๓ เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเขารวมการประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง หนวยงานของ
รัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ  

(๔ เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาล ตางประเทศ 
 (๕ เปนผูเดินทางไปรวมงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ 

 (๖ เปนผูเดินทางไปจัดงานแสดงสินคาไทย  หรือสงเสริมสินคาไทยในตางประเทศ   หรือสงเสริมการ
ลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย  หรือสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ  

(๗ เปนผูเดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 
30

31ขอ 55/1 ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวเบิกคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย เน่ืองในการ
เดินทางไปราชการไดเทาที่จายจริง  ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 (๑ เปนคาใชจายที่จําเปนตองจาย  หากไมจายไมอาจเดินทางถึงจุดหมายแตละชวงที่เดินทาง ไป
ปฏิบัติราชการได  

 (๒ ตองไมเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ  ขอบังคับ  หรือหนังสือสั่งการของ  กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไวเปนการเฉพาะ  

(๓ ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวกับเน้ืองานที่ไปปฏิบัติราชการ  ซึ่งถือเปนคาใชจายในการบริหารงาน ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

  ขอ ๕๖ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว  ซึ่งไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนาไปแลว  ถา
ไมไดเดินทางภายในสสิบหาวันนับแตวันไดรับเงิน  ใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับไปแลวสงคืนทันที  

หมวด  ๔  
เบ็ดเตล็ด 

 ขอ ๕๗ เจาหนาที่ทองถ่ินผูเดินทางไปราชการอาจเบิกเงินลวงหนาไดตามสมควร  โดยย่ืนบัญชี รายการ
ประมาณคาใชจายในการเดินทาง  

                                                             

30
 ขอ 55 แกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 

31
 ขอ 55/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 
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 31

32ขอ  ๕๘  การเบิกเงินตามระเบียบน้ี  ผูเบิกตองย่ืนรายงานการเดินทาง  พรอมดวยใบสําคัญคูจาย 
และเงินเหลือจาย  (หากมี  ตอองคกร ปกครองสวนทองถ่ินเจาสังกัดภายในสิบหาวันนับแตวันเดินทางกลบั  หรือ
วันเดินทางถึงสํานักงานแหงใหม  หรือวันที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการแลวแตกรณี   โดยแบบรายงาน
การเดินทางเพื่อขอเบกิคาใชจายในการเดินทางไปราชการและเอกสารประกอบที่ใช ในการเบิกคาใชจาย  ในการ
เดินทางไปราชการใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายระเบียบน้ี 
 32

33การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง  ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการ ของ
โรงแรม  หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว  โดยเจาหนาที่รับเงิน ของ
โรงแรม  หรือที่พักแรมลงลายมือช่ือ  วัน  เดือน  ป  และจํานวนเงินที่ไดรับเพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิก คา
เชาที่พักก็ได. 
 34กรณีที่ผูเดินทางไปราชการทดรองจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใหถือวาคาใชจาย ใน
การเดินทางไปราชการ  เปนรายจายที่เกิดข้ึนเมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแบบรายงานการเดินทาง  
และใหเบิกจายจากงบประมาณประจําปงบประมาณที่ไดรับแบบรายงานการเดินทาง 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ ๕๙ การเดินทางไปราชการที่ตอเน่ืองกัน  ในระหวางการใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และที่แกไขเพิ่มเติมกับ ระเบียบน้ี  
สําหรับสิทธิที่จะไดรับคาใชจายที่เกิดข้ึน  หรือที่กอหน้ีผูกพันไปแลวโดยสุจริตกอนวันที่ ระเบียบน้ีใชบังคับ  ให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถ่ิน  พ.ศ.  
๒๕๒๖  และที่แกไขเพิ่มเติมแตทั้งน  ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสทิธิ ที่จะไดรับคาใชจายเพิ่มข้ึนตามระเบยีบ
น้ีสําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาใชจายที่ไดรับแลวน้ัน   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

                                                             

32
 ขอ 58 วรรคหนึ่งแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

2561 
33

 ขอ 58 วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2558 
34

 ขอ 58 วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2561 
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 หน้า   ๑ 

เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  และหนังสือสั่งการอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  

พนักงานส่วนตําบล  และให้หมายความรวมถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  เลขานุการและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้เข้ารับการฝึกอบรม 
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 หน้า   ๒ 

เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

“การฝึกอบรม”  หมายความว่า  การอบรม  การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  การบรรยายพิเศษ  การฝึกศึกษา  การดูงาน  การฝึกงาน 
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัด 
ที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยไม่มีการรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

“การอบรม”  หมายความว่า  การให้ความรู้โดยการบรรยายและการตอบปัญหาจากวิทยากร
เพียงฝ่ายเดียว 

“การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ”  หมายความว่า  การให้ความรู้โดยการบรรยาย
เช่นเดียวกับการอบรม  แต่เป็นการให้ความรู้เพียงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและอาจกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ 
ด้วยก็ได้ 

“การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ”  หมายความว่า  การประชุมในลักษณะเป็น 
การระดมความคิด  การแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  เพื่อนําข้อสรุปที่ ได้ไปพัฒนาหรือ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และอาจกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้ 

“การบรรยายพิเศษ”  หมายความว่า  การให้ความรู้โดยการบรรยายในเรื่องที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้ความรู้พิเศษเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

“การฝึกศึกษา”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
“การดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ซึ่งได้

กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรให้มีการดูงานก่อน  ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมและหมายความ
รวมถึงโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดข้ึน 

“การฝึกงาน”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงาน 
ซึ่งกําหนดในหลักสูตรหรือโครงการ  และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามด้วย 

“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม”  หมายความรวมถึง  บุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด 

“วิทยากร”  หมายความว่า  ผู้บรรยาย  ผู้อภิปราย  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งทําหน้าที่ 
ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตร  และใหร้วมถึงผู้ดําเนินการสัมมนา 

“การฝึกอบรมประเภท  ก”  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ  ๙  ขึน้ไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 

“การฝึกอบรมประเภท  ข”  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ  ๑  ถึงระดับ  ๘  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 

“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก”  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหน่ึง
มิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
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“ค่าอาหาร”  หมายความว่า  ค่าอาหารม้ือเช้า  อาหารมื้อกลางวัน  และอาหารม้ือเย็น   
และรวมถึงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

“ช่วงระหว่างการฝึกอบรม”  หมายความว่า  ช่วงเวลาตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน  หรือ
เวลาเริ่มพิธีเปิดการฝึกอบรม  หรือเวลาเร่ิมการฝึกอบรม  จนถึงเวลาส้ินสุดการฝึกอบรมตามโครงการ
หรือหลักสูตร 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กําหนด 
ในวรรคหน่ึง  ให้ขออนุมัติตอ่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกอ่นการปฏิบัติ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๗ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  ต้องเป็นเร่ืองที่อยู่ในอํานาจหน้าที่  โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ ๘ การฝึกอบรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  

องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น  ให้เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  รวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและเบิกค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ได้ 

ข้อ ๙ การจัดฝึกอบรม  การเดินทางไปจัดการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม  การเดินทาง
ไปดูงาน  ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  ตามที่กําหนดในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม   
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  โดยให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่ เ ข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
สังเกตการณ์ที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรม  จัดทํารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ  ๙  ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันเดินทางกลับถึง
สถานที่ปฏิบัติราชการ 
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ข้อ ๑๑ ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม  และรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 

หมวด  ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ส่วนที่  ๑ 
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม 

 

 

ข้อ ๑๒ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
(๓) ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ 
(๔) ค่าประกาศนียบัตร 
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม 
(๙) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(๑๐) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
(๑๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(๑๓) ค่าอาหาร 
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก 
(๑๕) ค่ายานพาหนะ 
(๑๖) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม   
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑)  ถึง  (๘)  และ  (๑๖)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง   

ตามความจําเป็น  เหมาะสม  และประหยัด 
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๙)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราใบละ  ๓๐๐  บาท 
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑๐)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแห่งละไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท   
ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑๑)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชี

หมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 

หน้าที่ 69

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 หน้า   ๕ 

เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๑๗ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  (๑๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
 (ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ 

ไม่เกิน  ๑  คน 
 (ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ  ให้จ่าย 

ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน  ๕  คน  โดยรวมถึงผู้ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทําหน้าที่
เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย 

 (ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มอภิปราย
หรือสัมมนา  หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม  ซึ่งได้กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม  และ
จําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ  ๒  คน 

 (ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  
ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ใน  (๒) 

 (จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม  โดยรวม
เวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  การฝึกอบรมแต่ละชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที  
ถา้ไม่ถงึห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้านาที  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ในอัตราคร่ึงชั่วโมง 

(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
 (ก) วิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐไม่ว่าจะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรม

หรือไม่ก็ตาม  ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมประเภท  ก  ไม่เกินชั่วโมงละ  ๘๐๐  บาท   
ส่วนการฝึกอบรมประเภท  ข  และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ  
๖๐๐  บาท 

 (ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม  (ก)  ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมประเภท  ก  
ไม่เกินชั่วโมงละ  ๑,๖๐๐  บาท  ส่วนการฝึกอบรมประเภท  ข  และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก   
ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ  ๑,๒๐๐  บาท 

 (ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เป็นพิเศษ  
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด  จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ 

สูงกว่าอัตราที่กําหนดตาม  (ก)  หรือ  (ข)  ก็ได้  โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (ง) การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น   

ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรม 
งดเบิกค่าสมนาคุณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม 

(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร  ตามเอกสาร
หมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 
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ข้อ ๑๘ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ  ๒๒   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตรา
ค่าอาหาร  ตามบัญชีหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 

การจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ  ๒๒  ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการพัสดุ 

ข้อ ๑๙ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล
ตามข้อ  ๒๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง   
แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข  ๒  และบัญชีหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้  และตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สําหรับการฝึกอบรมประเภท  ข  และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก  ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม 
หรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้  ผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 

(๒) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ระดับ  ๑ - ๘  หรือเทียบเท่า  ให้พักรวมกัน
ตั้งแต่สองคนข้ึนไปโดยให้พักห้องพักคู่  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับ
ผู้อื่นได้  ผู้บริหารท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้  ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับ  ๙  ขึน้ไป  หรือเทียบเท่าจะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้ 

(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ติดตาม  
หรือวิทยากร  ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ 

การจัดที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ  ๒๒  ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการพัสดุ 

ข้อ ๒๐ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดยานพาหนะให้บุคคลตามข้อ  ๒๒   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) กรณีใช้ยานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรม  หรือกรณียืมยานพาหนะ
จากหน่วยงานอื่น  ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ  ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่
จ่ายจริงตามความจําเป็น  เหมาะสม  และประหยัด 

(๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่จัดการฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างเที่ยวไปและเที่ยวกลับ  ให้แก่วิทยากรแทนการจัด
ยานพาหนะรับส่งวิทยากรได้  โดยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข  ๑   
ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 

(๔) การเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก   
หรือที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ  ๒๒  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ที่จดัการฝึกอบรม 

หน้าที่ 71

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 หน้า   ๗ 

เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๑ การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้จัด  แต่ไม่ได้จัดอาหาร  ที่พัก   
หรือยานพาหนะ  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ  ๒๒  แต่ถ้าบุคคลตามข้อ  ๒๒  (๔)  หรือ  (๕)   

เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ยกเว้น 

(๑) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ  ๑๙   

(๒) ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ให้คํานวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบ้ียเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา 
ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ  จนกลับถึงสถานท่ีอยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ  แล้วแต่กรณี  โดยให้นับย่ีสิบสี่ชั่วโมงเป็นหน่ึงวัน  ถ้าไม่ถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมงหรือ 
เกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมงหรือเกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน  
แล้วนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้จัดการ
ฝึกอบรมจัดอาหารบางม้ือในระหว่างการฝึกอบรม  ให้หักเบ้ียเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตราม้ือละ   
๑  ใน  ๓  ของอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางต่อวัน 

ข้อ ๒๒ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ติดตามไม่เกิน  ๒  คน 
(๒) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม 
(๓) วิทยากร 
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๕) ผู้สงัเกตการณ์ 
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย  แต่ถ้า 

จะเบิกจ่ายจากต้นสังกัดให้ทําได้เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมร้องขอ  และต้นสังกัด 
ตกลงยินยอม   

ข้อ ๒๓ การเทียบตําแหน่งบุคคลตามข้อ  ๒๒  (๑)  (๓)  และ  (๕)  ที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้  
ดังนี้ 

(๑) บุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาแล้วหรือเคยรับราชการมาแล้ว  ให้เทียบตามระดับ
ตําแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน  แล้วแต่กรณี   

(๒) บุคคลที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดเ้ทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว   
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท  ก  ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ  ๑๐  สําหรับวิทยากร  

ในการฝึกอบรมประเภท  ข  และการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ  ๘   

(๔) การเทียบตําแหน่งที่มิใช่บุคคลตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหน่ง
หน้าที่ปัจจุบัน  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์  การทํางานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มาช่วย 
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ปฏิบัติราชการ  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรายบุคคล 

ข้อ ๒๔ การจัดการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก   
ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น 

ข้อ ๒๕ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ไม่จัดอาหาร  ที่พักหรือยานพาหนะท้ังหมดหรือจัดให้บางส่วน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัด 
การฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในข้อ  ๒๑  และใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาด
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ค่าอาหาร  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๕  ท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๕   

ท้ายระเบียบนี้ 
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้  ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก  เอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 
ข้อ ๒๖ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม

ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ  ต่างประเทศ  หรือระหว่างประเทศ  
ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือที่ได้รับการช่วยเหลือน้อยกว่าระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ 
ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือในส่วนที่น้อยกว่าได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๗ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการฝึกอบรมประสงค์จะจ้างจัดฝึกอบรม 
ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ 

และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  และในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่กําหนดในเรื่องดังกล่าวด้วย 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย   
ส่วนที่  ๒   

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ 
 

 

ข้อ ๒๘ ค่าใช้จ่ายที่ เป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกัน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  ดังนี้ 
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(๑) การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด   
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 

(๒) การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด  ให้เบิกจ่าย
ค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๔  ท้ายระเบียบนี้ 

การเบิกค่าลงทะเบียนตาม  (๒)  ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวันเกิน  ๓  ชั่วโมงครึ่งขึ้นไป  
หากระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวันไม่เกิน  ๓  ชั่วโมงคร่ึง  ให้เบิกค่าลงทะเบียนได้ก่ึงหน่ึง 

ข้อ ๒๙ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๒๘  ที่รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะของผู้เข้ารับ  
การฝึกอบรมไว้ทั้งหมด  หรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าอาหาร   
ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์  ให้ผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๒๘  ที่ไม่รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะ  หรือรวมไว้บางส่วน  
หรือหน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะทั้งหมด 
หรือรับผิดชอบให้บางส่วน  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด  หรือเฉพาะ
ส่วนที่ขาด  หรือส่วนที่หน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบนั้นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   

ข้อ ๓๐ กรณีที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรม 
ในต่างประเทศ  โดยได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด  ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย  
แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน  ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่
ไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้เง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเคร่ืองบินเที่ยวไปและเที่ยวกลับแล้ว  แม้จะต่ํากว่า
สิทธิที่ได้รับก็ให้งดเบิกค่าโดยสารเคร่ืองบิน  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเคร่ืองบินเพียงเที่ยวเดียว
ให้เบิกค่าโดยสารเคร่ืองบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ  แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิ 
ที่พงึได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้  ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ํากว่า
สิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง  แต่เม่ือรวมกับค่าเช่าที่พัก 
ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว  จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

(๓) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกค่าเบ้ียเลี้ยง
เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด  แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม  การเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๑ 

การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีได้รับความช่วยเหลือ  ตามเอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมแนบ
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 หน้า   ๑๐ 

เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

สําเนาหนังสือของหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  แต่ถ้าหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้  ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๑ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์  ในการเดินทางไปฝึกอบรม
ต่างประเทศที่หน่วยงานผู้จัดในประเทศจัด  หรือหน่วยงานต่างประเทศจัด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๙  ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์น้ันต่อไป
จนแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วิบูลย์  สงวนพงศ์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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๑

บัญชีหมายเลข ๑ 

อัตราคา่อาหารในการฝึกอบรม 
(บาท : วัน : คน) 

 

ระดับการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในสถานท่ีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

การฝึกอบรมในสถานท่ีของเอกชน 

ในประเทศ ในต่างประเทศ ในประเทศ ในต่างประเทศ จัดครบทุกม้ือ จัดไม่ครบทุกม้ือ จัดครบทุกม้ือ จัดไม่ครบทุกม้ือ 
 
๑. การฝึกอบรมประเภท ก 

 
ไม่เกิน ๗๐๐ 

 
ไม่เกิน ๕๐๐ 

 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ 

 
ไม่เกิน ๗๐๐ 

 

 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

       
๒. การฝึกอบรมประเภท ข 
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ไม่เกิน ๘๐๐ 

 
ไม่เกิน ๖๐๐ 

 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

 

อัตราคา่อาหารว่าง และเครือ่งด่ืมในการฝกึอบรม 
(บาท : ครึ่งวัน : คน) 

ระดับการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในสถานท่ีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

การฝึกอบรมในสถานท่ีของเอกชน 

ในประเทศ ในต่างประเทศ ในประเทศ ในต่างประเทศ 
อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

เครื่องด่ืม อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

เครื่องด่ืม อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

เครื่องด่ืม อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

เครื่องด่ืม 

 
ทุกระดับ 

 
ไม่เกิน ๓๕ 

 
ไม่เกิน ๑๐ 

 
ไม่เกิน ๕๐ 

 
ไม่เกิน ๒๐ 

 
ไม่เกิน ๕๐ 

 
ไม่เกิน ๒๐ 

 
ไม่เกิน ๑๐๐ 

 
ไม่เกิน ๔๐ 
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๒
 

บัญชีหมายเลข ๒ 

 
อัตราคา่เชา่ท่ีพักในการฝึกอบรมในประเทศ 

 (บาท : วัน : คน) 
 

ระดับการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู ่
 
๑. การฝึกอบรมประเภท ก 

 
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

 
ไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท 

 
 
 
๒. การฝึกอบรมประเภท ข  
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท 

 
 

ไม่เกิน ๗๕๐ บาท 

 
 
หมายเหตุ :  (๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จา่ยในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรม 

      เรียกเก็บ กรณีที่ผูเ้ช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 
 (๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จา่ยในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณี 

      ที่ผูเ้ช่าเข้าพักรวมกันต้ังแต่สองคนขึ้นไป 
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๓

บัญชีหมายเลข ๓ 

 
อัตราคา่เชา่ท่ีพักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

     (บาท : วัน : คน) 
 

 

ระดับการฝึกอบรม 
 

 

ประเภท ก. 
 

ประเภท ข. 
 

ประเภท ค. 
 

ค่าเช่าทีพ่ักคนเดียว ค่าเช่าทีพ่ักคู ่
 

ค่าเช่าทีพ่ักคนเดียว ค่าเช่าทีพ่ักคู ่ ค่าเช่าทีพ่ักคนเดียว ค่าเช่าท่ีพักคู ่
 

 
๑. การฝึกอบรมประเภท ก 
 
 
 
๒. การฝึกอบรมประเภท ข 
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 

 
ไม่เกิน ๘,๐๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๖,๐๐๐ 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๔,๒๐๐ 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๔,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

 
ไม่เกิน ๓,๙๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๒,๘๐๐ 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๓,๖๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๒,๔๐๐ 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๑,๗๐๐ 
 
 
 

หมายเหตุ :  (๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จา่ยในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ กรณีที่ผูเ้ช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 
 (๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จา่ยในการเช่าห้องพักที่สถานทีพั่กแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเ้ช่าเข้าพักรวมกันต้ังแต่สองคนขึ้นไป 
  (๓) ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค หมายถึง ประเทศ รฐั เมือง ตามบัญชีแนบทา้ยบัญชีท้าย 
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๔

บัญชีหมายเลข ๔ 
 

อัตราการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
 

                   บาท : วัน : คน 
ประเภท อัตรา 

 

 
๑. ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 
 
 
 
๒. ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๔๐๐ 

 
 
 
 

ไม่เกิน ๖๐๐ 
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๕

บัญชีหมายเลข ๕ 
 

การเบิกจ่ายคา่อาหารให้แก่ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมในการฝึกอบรมบคุคลภายนอก 
 

                   บาท : วัน : คน 
การจัดอาหาร อัตรา 

 

 
๑. การฝึกอบรมท่ีไม่จดัอาหารทั้ง ๓ มื้อ 
 
๒. การฝึกอบรมท่ีจดัอาหารให้ ๒ มื้อ 
 
๓. การฝึกอบรมท่ีจดัอาหารให้ ๑ มื้อ 
 
 

 
ไม่เกิน ๒๔๐ 

 
ไม่เกิน ๘๐ 

 
ไม่เกิน ๑๖๐ 

 
 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายคา่ท่ีพักให้แก่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 

                   บาท : วัน : คน 
กรณีไม่จัดที่พกัให้ อัตรา 

 

 
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จา่ยให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 
 

 
ไม่เกิน  ๕๐๐ 
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๖

บัญชีประเทศจําแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบท้ายบัญชหีมายเลข ๓ 
ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้ 
๑. ญี่ปุ่น      ๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
๓. สหพันธรัฐรสัเซีย    ๔. สมาพันธรัฐสวิส 
๕. สาธารณรัฐอิตาลี     ๖. ราชอาณาจักรเบลเย่ียม 
๗. ราชอาณาจักรสเปน    ๘. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
๙. สหรฐัอเมรกิา     ๑๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญแ่ละไอร์แลนด์เหนือ   
๑๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส    ๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร์  
๑๓. แคนาดา     ๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย 
๑๕. ไต้หวัน     ๑๖. เติรก์เมนิสถาน 
๑๗. นิวซแีลนด์     ๑๘. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
๑๙. ปาปัวนิวกีนี     ๒๐. มาเลเซีย 
๒๑. ราชรัฐโมนาโก    ๒๒. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 
๒๓. ราชรัฐอันดอร์รา    ๒๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๒๕. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก   ๒๖. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
๒๗. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   ๒๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
๒๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์   ๓๐. ราชอาณาจักรสวีเดน 
๓๑. รฐัสุลต่านโอมาน    ๓๒. โรมาเนีย 
๓๓. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล   ๓๔. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
๓๕. สหรฐัอาหรับอิมิเรตส์    ๓๖. สาธารณรัฐเกาหล ี(เกาหลีใต้) 
๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย    ๓๘. สาธารณรัฐชิล ี
๓๙. สาธารณรัฐเช็ก    ๔๐. สาธารณรัฐตุรกี 
๔๑. สาธารณรัฐบัลแกเรยี    ๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 
๔๕. สาธารณรัฐเปรู    ๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
๔๗. สาธารณรัฐฟินแลนด์    ๔๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
๔๙. สาธารณรัฐมอริเชียส    ๕๐. สาธารณรัฐมอลตา 
๕๑. สาธารณรัฐโมซมับิก    ๕๒. สาธารณรัฐเยเมน 
๕๓. สาธารณรัฐลิทัวเนีย    ๕๔. สาธารณรัฐสโลวัก 
๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย    ๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย 
๕๗. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน   ๕๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
๕๙. สาธารณรัฐอินเดีย    ๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๖๑.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   ๖๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
๖๓. สาธารณรัฐไอร์แลนด์    ๖๔. สาธารณรัฐฮังการี   
๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)    ๖๖. ฮ่องกง 
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๗

ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้
๑. รฐับาห์เรน      ๒. สาธารณรัฐซิมบับเว 
๓. สาธารณรัฐไซปรัส     ๔. สาธารณรัฐอิสลามอิหรา่น 
๕. สาธารณรัฐอิรัก     ๖. รฐัอิสราเอล 
๗. ราชอาณาจักรฮัชไมด์จอร์เดน   ๘. รฐัคูเวต 
๙. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน    ๑๐. สภาพพม่า 
๑๑. รฐักาตาร์      ๑๒. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
๑๓. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ   ๑๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
๑๕. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย    ๑๖. ราชอาณาจักรตองกา 
๑๗. สาธารณรัฐบุรนุดี     ๑๘. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
๑๙. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง    ๒๐. สาธารณรัฐชาด  
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)  ๒๒.สาธารณรัฐจิบูตี 
๒๓. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์    ๒๔. สาธารณรัฐแซมเบีย 
๒๕. สาธารณรัฐกานา     ๒๖. สาธารณรัฐเคนยา 
๒๗. สาธารณรัฐมาล ี    ๒๘. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
๒๙. สาธารณรัฐไนเจอร์     ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล 
๓๑. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจเีรีย    ๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
๓๓. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย    ๓๔. สาธารณรัฐเบนิน 
๓๕. เครือรัฐบาฮามาส     ๓๖. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
๓๗. สาธารณรัฐปานามา     ๓๘. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
๓๙. จาเมกา      ๔๐. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
๔๑. มาซิโดเนีย      ๔๒. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
๔๓. สาธารณรัฐเบลารุส     ๔๔. จอร์เจีย 
๔๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน    ๔๖. สาธารณรัฐคีร์กซิ 
๔๗. สาธารณรัฐลัตเวีย     ๔๘. สาธารณรัฐมอลโดวา 
๔๙. สาธารณรัฐทาจิกสิถาน    ๕๐. ยูเครน 
๕๑. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน    ๕๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
๕๓. สหรัฐเม็กซิโก     ๕๔. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
๕๕. ราชอาณาจักรเนปาล    ๕๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
๕๗. สาธารณรัฐยูกนัดา     ๕๘. สาธารณรัฐแกมเบีย 
 
ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และประเภท ข. 
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๘

เอกสารหมายเลข ๑ 
 

 

ใบสําคัญรับเงิน 
สําหรับวิทยากร 

 
     ช่ือส่วนราชการผู้จดัฝึกอบรม...................................................................................................................................... 
      โครงการ/หลักสูตร..................................................................................................................................................... 
 
       วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............... 
 
      ข้าพเจ้า.........................................................................................................อยู่บ้านเลขที่......................................... 
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต............................................จงัหวัด......................................... 
ได้รบัเงินจาก............................................................................................................ดังรายการต่อไปน้ี 
 
    รายการ      จํานวนเงิน 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        บาท   

 

จาํนวนเงิน (                                                              ) 
 
(ลงช่ือ)...............................................................ผู้รบัเงิน 

 
(ลงช่ือ)...............................................................ผู้จา่ยเงิน 
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๙

เอกสารหมายเลข ๒ 
แบบใบสําคัญรับเงนิคา่ใช้จ่ายในการฝกึอบรมบุคคลภายนอก 

 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จดัฝึกอบรม ……………………………….............………………………โครงการ/หลักสูตร…………….........................................................………………..………... 
วันที่ ………... เดือน …………….....……… พ.ศ. ………....….....……ถึงวันที่ …....………. เดือน …....……...….………… พ.ศ. ………...….………....จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์
รวมท้ังสิ้น ……. คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ ได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จดัฝึกอบรม ปรากฏรายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ที่อยู่ ค่าอาหาร 
(บาท) 

ค่าเช่าท่ีพัก 
(บาท) 

ค่าพาหนะ 
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ 
(บาท) 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน 

 

ลายมือชื่อ 
ผู้รบัเงนิ 

 

  
 

    
 
 

   

 รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น       

 
 

ลงช่ือ …………………………………………………… ผู้จา่ยเงิน 
(……………………………………………………..) 

ตําแหน่ง ……………………………………………………. 
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๑๐ 

เอกสารหมายเลข ๓ 
 

แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ 
 

โครงการ/หลักสูตร ………………………………….……………………………ณ ประเทศ …………………………..………………………….. 
ต้ังแต่วันที่ ………………………….………………… ถึงวันที่ …………………………………..…….………………………….......................... 
ช่ือ …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………............. 
ตําแหน่ง ……………………………………… ระดับ ………………………….………… กอง ………………...………………………….............
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ……………………………………………………………………..……………............................................ 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับความช่วยเหลือ 
๑. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน เส้นทาง …………………………………..   ในวงเงิน …..………………..…………. บาท 
๒. ค่าที่พัก อัตราวันละ ………..……บาท  จาํนวน ……..…วัน  ในวงเงิน ……………………………….. บาท 
๓. ค่าเบ้ียเลี้ยง อัตราวันละ ….……บาท  จาํนวน ………วัน   ในวงเงิน …………………………….…. บาท 
๔. ………………………………………………………………………………..   ในวงเงิน …………………………….…. บาท 
๕. ………………………………………………………………………………..   ในวงเงิน ……………………….….…. บาท 
๖. ………………………………………………………………………………..   ในวงเงิน …………………….….……. บาท 

รวมเป็นเงิน …………..... บาท 
ค่าใช้จ่ายท่ีขอเบิกสมทบ 

๑. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน เส้นทาง ………….……………………………  ในวงเงิน ………………………….……. บาท 
๒. ค่าที่พัก อัตราวันละ ……………… บาท จาํนวน …………วัน   ในวงเงิน ………………………….……. บาท 
๓. ค่าเบ้ียเลี้ยง อัตราวันละ ………… บาท จาํนวน …………วัน    ในวงเงิน ….……………………………. บาท 
๔. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ    ในวงเงิน …………………………..…… บาท 
๕. ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศ      ในวงเงิน …….…………………………. บาท 
๖. ค่าธรรมเนียมสนามบินในต่างประเทศ      ในวงเงิน …….…………………………. บาท 
๗. ค่าธรรมเนียมวีซ่า        ในวงเงิน ………………………………. บาท 

รวมเป็นเงิน ….………………………. บาท 
 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………… ผู้เดินทาง 
…………./……………/………… 
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 หน้า   ๑ 

เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 

แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗๔  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และมาตรา  ๗๗  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์  
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  

กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการกลาง”  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล 
“คณะกรรมการจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล   
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ

องค์การบริหารส่วนตําบล   
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 หน้า   ๒ 

เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ   
โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ  หมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนํามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   
“พนักงานจ้าง”  หมายความว่า  พนักงานจ้างตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๕ ภายใต้มาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอาจจัดสรรเงินให้เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นได้ 

ข้อ ๖ การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ตามข้อ  ๕  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง  และคณะกรรมการจังหวัด
กําหนดโดยการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี  และไม่ให้นําเงินสะสมมาจ่าย 

การกําหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการของคณะกรรมการกลาง  และคณะกรรมการ
จังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึงคุณภาพ  ปริมาณงาน  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ความสามารถ  ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  และหลักเกณฑ์  

แนวทาง  และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีของส่วนราชการ  จังหวัด  และสถาบันอุดมศึกษาตามที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

ข้อ ๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีไปแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ประกาศคณะกรรมการกลาง  
ประกาศคณะกรรมการจังหวัด  หรือหนังสือสั่ งการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่ งการ 
ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณีก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถอืว่าเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้ 
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 หน้า   ๓ 

เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดที่ได้เสนอขอกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีไว้ต่อคณะกรรมการจังหวัดก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ  และได้
ดําเนินการพิจารณาแล้วเสร็จแต่ยังค้างจ่าย  หรือยังที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการต่อไปตาม
หลักเกณฑ์  เง่ือนไขและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ให้จ่ายได้โดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๖ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ประชา  ประสพด ี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพือ่สมทบกองทุน 

พ.ศ. ๒๕๖๑  แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2563  
------------------- 

  0

1โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการต้ังงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อสมทบกองทุน   พ.ศ. ๒๕๖๑  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๔ (๙  และมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด    พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗ (๙ และมาตรา  ๖๙  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ. ๒๔๙๖  และมาตรา  ๘๕ (๑๐ และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล   พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการต้ังงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสมทบกองทุน    พ.ศ. ๒๕๖๑”  
 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป  
 ขอ ๓ ในระเบียบน้ี 
  “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล 
  “2กองทุน”  หมายความวา  กองทุนหรือทุนหมุนเวียนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมาย  ไดแก  
 (1) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ีตามกฎหมายวาดวยหลักประกัน 
สุขภาพแหงชาติ  
 (2) กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีประชาชนในชุมชนรวมกันจัดต้ังข้ึน  และไดรับการรับรอง   ตาม
กฎหมายวาดวยสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
  “เงินสมทบกองทุน” หมายความวา  เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีต้ังไว 
สมทบกองทุน 
 ขอ   ๔   องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความประสงคเขารวมบริหารจัดการหรือดําเนินการ
รวมกับกองทุน ต้ังงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม โดยต้ังไวในงบกลาง 
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุน โดยใหระบุช่ือกองทุนท่ีจะต้ังงบประมาณ
สมทบ ท้ังน้ี  ตามอัตราเงินสมทบท่ีแตละกองทุนไดกําหนดไว 
 การต้ังงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนตามวรรคหน่ึง  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึง 
อํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวของสถานะทางการคลัง และประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 
 ขอ ๕ การจายเงินสมทบกองทุน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ     
รับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน 
  ขอ   ๖   รายจายตามระเบียบน้ีท่ีไดดําเนินการไปแลว   ท่ีไดกระทําโดยสุจริต   และเปนไป 
ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  กอนวันท่ีระเบียบน้ีใชบังคับใหถือวา  เปนการกระทําท่ี
ชอบ ตามระเบียบน้ี 

                                                             
1 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนพเิศษ ๑๙ ง วันท่ี  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
2

 ขอ 3 นิยามคําวา “กองทุน”แกไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการต้ังงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕๖3 
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 ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ ธนวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พลเอกอนพงษ  เผาจินดา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

2

3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการต้ังงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสมทบ
กองทุน  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  2563 

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

                                                             
3ราชกิจจานุเบกษา เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง  วันที่  ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยรายจา่ยเกี่ยวกับทนุการศึกษาส าหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลอืนักเรียน   

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  มาตรา  74  (9)  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  2496  มาตรา  67  (9)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2505  มาตรา  5  มาตรา  85  (10)  และมาตรา  88  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศกึษา
ส าหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนต าบล 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

“นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล  ประถมศึกษา   
และมัธยมศึกษา 

“นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า 
“ผู้ยากจน”  หมายความว่า  ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  

มีชีวิตอยู่อย่างยากล าบาก  และขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน   
“ผู้ด้อยโอกาส”  หมายความว่า  ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถด ารงชีวิต 

ได้เท่าเทียมกับผู้อ่ืน   
ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา   

หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งน้ี  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงสถานะการเงินการคลัง   

้หนา   ๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ข้อ 5 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  เห็นควรให้มีรายจ่ายตามข้อ  4  ในปีงบประมาณใด  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณน้ัน  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปน้ี   

(1) ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือไว้ใน 

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ 

(2) ให้ตั้งงบประมาณตาม  (1)  ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้  ดังนี้ 

 (ก) รายได้จริงไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสาม  แต่ไม่เกิน  

หนึ่งล้านบาท   
 (ข) รายได้จริงเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน

ร้อยละสองจุดห้า  แต่ไม่เกินสามล้านบาท 

 (ค) รายได้จริงเกินสองร้อยล้านบาทขึ้นไป  ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสอง   
แต่ไม่เกินห้าล้านบาท 

ข้อ 6 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  และนักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 

อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระยะเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
(2) เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส   
ข้อ 7 ให้นักศึกษา  นักเรียน  หรือผู้ปกครอง  ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งค าขอตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ
ตามระเบียบนี้ 

ให้ปิดประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือตามวรรคสอง  ณ  ส านักงาน
หรือที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และที่ท าการหมู่บ้าน  ชุมชน  ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

สิบห้าวันท าการ 

ข้อ 8 การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ต้องเป็นการศึกษา
ในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  แต่ต้องไม่สูงกวา่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ข้อ 9 นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ   
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ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายส าหรับทุนการศึกษา  ให้เบิกจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเล่าเรียน  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าบ ารุง  ค่าหน่วยกิต  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา   
ตามอัตราที่สถาบันการศึกษาก าหนด  แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสามหมื่นสามพันบาทต่อคน 

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการศึกษา
ของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ดังนี้ 

(1) ระดับเด็กเล็ก  ระดับเด็กอนุบาล  และระดับประถมศึกษา  ไม่เกินภาคการศึกษาละ 

หนึ่งพันบาทต่อคน  แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสองพันบาทต่อคน 

(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ไม่เกินภาคการศึกษาละสองพันบาทต่อคน  แต่ไม่เกิน 

ปีการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน 

(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ไม่เกินภาคการศึกษาละสามพันบาทต่อคน  
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละหกพันบาทต่อคน 

ข้อ 12 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษายืมเงินเพ่ือจ่ายให้แก่นักศึกษา  

ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  และให้น าใบส าคัญรับเงินมาเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม  รวมทั้งให้ติดตาม
ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษาจากผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามาประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินด้วย 

ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยืมเงินเพ่ือจ่ายให้แก่นักเรียน  

ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ  และให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือช่ือในใบส าคัญรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐาน  
ส่งใช้เงินยืม   

ข้อ 13 การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาส  ที่ยังด าเนินการ  

ไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 14 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบยีบน้ี  และให้มีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปญัหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด 

ในวรรคหน่ึง  ให้ขอท าความตกลงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  26  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.  ๒๕๖๐ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562  
-------------------------------------------------- 

  โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๔  (๙  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร  
สวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๙  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๗๗   แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  
๒๔๙๖  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๕  (๑๐  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังน้ี    
 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐”  
 ขอ ๒0

1 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
 ขอ ๓ ในระเบียบน้ี  
 “การชวยเหลือประชาชน”  หมายความวา  การใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ ความเดือดรอน  
หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ  โดยอาจใหเปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน  หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือทองถ่ิน  ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล   และองคการ
บริหารสวนตําบล  
 “ผูบริหารทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   และนายก
องคการบริหารสวนตําบล  
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน  
 “บุคลากร”  หมายความวา  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือประชาชนที่องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายใหปฏิบัติงาน  
 “สาธารณภัย”  หมายความวา  สาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย    
 “การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”2 หมายความวา การสงเสริมหรือชวยเหลือบุคคล ใหสามารถ
เขาถึงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม  หรือการสงเสริมพัฒนาบุคคล ใหมีความรู  
สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  หรือผูที่มีช่ืออยูในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี    

                                                             

1
 ราชกิจจานุเบกษา  เลม  134  /ตอนพิเศษ 242 ง /หนา 3/ 29 กันยายน 2560 

2
 คํานิยาม แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 
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  “เกษตรกร”3  หมายความวา  ผูประกอบอาชีพปลูกพืช  เลี้ยงปศุสัตว  เลี้ยงสัตวนํ้า   และทํานา
เกลือ  ที่มีรายช่ือเปนเกษตรกรรายยอย  และไดข้ึนทะเบียนเกษตรกร  หรือสมาชิกในครัวเรือน ของผูที่อยูใน
ทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร  หรือเปนผูมีรายช่ืออยูในทะเบียนผูเลี้ยงสัตว  ของกรมปศุสัตว  
หรือทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของกรมประมง 
 “เกษตรกรผูมีรายไดนอย”4  หมายความวา  เกษตรกรผูอยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน   มีรายไดไม
เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ  มีชีวิตอยางยากลําบาก  ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน 
 “โรคติดตอ”  หมายความวา  โรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ  
 “โรคติดตออันตราย”  หมายความวา  โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ  
 “โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง”  หมายความวา  โรคติดตอที่ตองเฝาระวังตามกฎหมาย วาดวยโรคติดตอ  
 “โรคระบาด”  หมายความวา  โรคระบาดตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอและโรคระบาด ตาม
กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  
 “ยา” หมายความวา  ยาตามกฎหมายวาดวยยา ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
ระเบียบน้ี  และมีอํานาจตีความวินิจฉัย ปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบน้ี  

หมวด  ๑ หลักการชวยเหลือประชาชน 
------------------------------------------------ 

  ขอ ๕ การชวยเหลือประชาชนตามระเบียบน้ี  จะตองดําเนินการในขอบเขตอํานาจหนาที่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย  โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง  และความจําเปน เหมาะสม  
 ขอ  ๖4

5  กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมวาจะมีการประกาศ เขต
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิหรือไมก็ตาม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ดําเนินการชวยเหลือประชาชนในเบื้องตน  โดยฉับพลันทันที  เพื่อการดํารงชีพหรือบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนา  หรือระงับสาธารณภัย  หรือเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสินหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแก
ประชาชน  ไดตามความจําเปน ภายใตขอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  โดยไมตอง เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 
 ในกรณีการชวยเหลือประชาชน  เพื่อเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  หรือการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการปองกันและระงบัโรคติดตอ  หรือการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย  ใหเสนอ
คณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน  
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความจําเปนตองชวยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑการ
ชวยเหลือตามระเบียบน้ี  ใหขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  กอนใหการชวยเหลือ  

                                                             

3
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4

 คํานิยามเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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5
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 ขอ ๗5

6 กรณีมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ  ดังน้ี    
 (๑ กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย  ให
รายงานอําเภอหรือจังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อพิจารณานําเงินทดรองราชการ เพื่อการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ  ใหความชวยเหลือผูประสบภัย    
 (๒ กรณีมิไดประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย  ในการ
ชวยเหลือประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอคณะกรรมการพิจารณา ใหความชวยเหลือ  ทั้งน้ี  ไม
เกินหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบน้ี 
 

หมวด  ๒ คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 
-------------------------------------------- 

  ขอ ๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน  คณะหน่ึง  เรียกวา  
“คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  

(๑) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด  ประกอบดวย   
( ก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด      เปนประธานกรรมการ    
 หรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ที่ไดรับมอบหมาย       
 จากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด   
( ข ทองถ่ินจังหวัด        เปนกรรมการ      
( ค ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย    เปนกรรมการ     
 จากผูวาราชการจังหวัดจํานวนไมเกิน  ๒  คน     
( ง ผูแทนประชาคมที่นายกองคการ     เปนกรรมการ     
 บริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนไมเกิน  ๓  คน   
( จ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด       เปนกรรมการและเลขานุการ  
( ฉ หัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัด   เปนกรรมการและ    
 ที่ไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด    ผูชวยเลขานุการ  
 จํานวนไมเกิน  ๒  คน  
 

(๒) กรณีเทศบาล  ประกอบดวย   
( ก นายกเทศมนตร ี หรือรองนายกเทศมนตรี     เปนประธานกรรมการ     
 ที่ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี   
( ข ขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิ นจังหวัด   เปนกรรมการ    
 ที่ทองถ่ินจังหวัดมอบหมาย     
( ค 6

7 ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด เปนกรรมการ 
       ในกรณีของเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง และนายอําเภอ  
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ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลตําบล จํานวนไมเกิน 2 คน      
( ง ผูแทนประชาคม  ที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก      เปนกรรมการ    
 จํานวนไมเกิน  ๓  คน  
( จ ปลัดเทศบาล           เปนกรรมการ         
         และเลขานุการ   
( ฉ หัวหนาหนวยงานของเทศบาล  ที่ไดรับมอบหมาย     เปนกรรมการ    
 จากนายกเทศมนตรี  จํานวนไมเกิน  ๒  คน       และผูชวยเลขานุการ  

(๓) กรณีองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย   
(ก 7

8 นายกองคการบริหารสวนตําบล       เปนประธานกรรมการ   
 หรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลผูที่ไดรับมอบหมาย 
     จากนายกองคการบริหารสวนตําบล     
(ข ขาราชการสํานักงาน สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด      เปนกรรมการ 
      ที่ทองถ่ินจังหวัดมอบหมาย     
(ค ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมายจากนายอําเภอ      เปนกรรมการ      
 จํานวนไมเกิน  ๒  คน       
(ง ผูแทนประชาคม  ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือก    เปนกรรมการ     
 จํานวนไมเกิน  ๓  คน     
(จ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล         เปนกรรมการ            
         และเลขานุการ     
(ฉ หัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล       เปนกรรมการ     
 ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย      และผูชวยเลขานุการ    
 จํานวนไมเกิน  ๒  คน   

 ขอ ๙ ใหคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่  ดังน้ี  
 (๑ 8

9 ใหนํารายช่ือของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนที่สํารวจโดยหนวยงานของรัฐและรายช่ือ
ประชาชนที่ย่ืนลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามขอ  ๑๒  และสถานที่กลาง  
ตามขอ  ๑๙  มาใชในการพิจารณาชวยเหลือประชาชนตามระเบียบน้ี  
 (๒ 9

10 ปดประกาศรายช่ือประชาชนตาม  (๑  ที่จะไดรับความชวยเหลือ  ณ  สํานักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  สถานที่กลาง  และที่ทําการหมูบาน  ชุมชนใหทราบ  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  
 (๓ รายงานผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ตอไป  
 (๔ ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนธรรม  
 (๕ การปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  ตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี  
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 ขอ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตามขอ  ๗  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม    
  ในการประชุมคราวใด  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ ที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม  
 มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรณีมีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุม ลงคะแนน
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด  

หมวด  ๓ 
การใหความชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย 

-------------------- 
  ขอ ๑๑ การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการ
ชวยเหลือที่จําเปนที่ตองแกไขโดยฉับพลันในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน  หรือ เปนการ
ซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม  อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา  องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน
สามารถใหความชวยเหลือไดทันที  ภายใตขอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  
 กรณีสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความรับผดิชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับ ความเสียหาย  
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา  การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคา   และการกอสรางใหมจะ
เกิดประโยชนตอทางราชการมากกวา  ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณา ใหความเห็นชอบกอนการใชจาย
งบประมาณโดยใหคํานึงถึงสถานะทางการคลัง  

หมวด  ๔ 
การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

------------------------- 
  ขอ ๑๒10

11 การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจากกรณี
การชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใหประชาชนที่ประสงคจะขอรับ
ความชวยเหลือ  ย่ืนลงทะเบียนเพื่อขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการตามขอ  ๙  
 ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ ไมเขาขายภัยพิบัติ  ในการชวยเหลือประชาชน  ใหอยู ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตามระเบียบน้ีที่จะพิจารณาการใหความชวยเหลือตามความจําเปน  เหมาะสม  ทั้งน้ีไมเกิน
อัตราตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

หมวด  ๔/๑11

12 
การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูรายไดนอย 

----------------------------- 
 ขอ ๑๒/๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย   ที่ประสบ
ปญหาในการประกอบอาชีพ  ในเรื่องดังตอไปน้ี 
  (ก จัดหาหรือปรับปรุงแหลง นํ้าเพื่อการเกษตร  
                                                             

11
 ขอ 12 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 
12

  หมวดท่ี 4/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 

หน้าที่ 98

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 (ข การสนั บสนุนอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชในการปรับปรุงแหลงนํ้า  
 (ค ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุนดานการเกษตร    
 (ง คาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตามที่กระทรวงมหาดไทยกํา หนด    
 การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย  นอกจากกรณีการชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใหเกษตรกรผูมีรายไดนอย  และประสงคจะขอรับความชวยเหลือ  ย่ืน
ลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อเสนอคณะกรรมการตามขอ  9  
พิจารณา   

หมวด  ๕ 
การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
------------------------------------ 

  ขอ ๑๓ เมื่อเกิดโรคติดตอ  โรคติดตออันตราย  โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง  หรือโรคระบาด  หรือมีเหตุ
สงสัยวาไดเกิดโรคดังกลาวในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด  ใหองคกรปกครอง สวนทองถ่ินน้ัน
ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการปองกัน  การควบคุม  การแพร  และการระงับการระบาด ของโรคน้ัน  หรือ
สรางภูมิคุมกันโรคใหกับผูที่มีภาวะเสี่ยง  รวมทั้งการประชาสัมพันธ  องคความรูเกี่ยวกับ โรคติดตอ  การ
ชวยเหลือหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน การเฝาระวัง  ปองกัน  และ
ควบคุมโรคติดตอ  
   ขอ ๑๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยไดวาเกิดโรคตามขอ  ๑๓  ประสาน
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการปองกัน  การควบคุม  การแพร  และการระงับการระบาดของโรค  โดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมดําเนินการหรือสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว    
 กรณีมีหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกลาว  แตไมสามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุม  หรือไม
สามารถระงับการระบาดของโรคติดตอได  จะสงผลทําใหเกิดการแพรระบาด  ที่เปนอันตราย ตอสุขภาพและ
ชีวิตของประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการ  การปองกัน และควบคุมโรคได    
 ขอ ๑๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเบิกจายคาใชจายตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในการปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอ  ดังน้ี    
 (๑ ยา  เวชภัณฑ  และวัสดุที่ใชในการปองกันควบคุมโรคติดตอ  เชน  ถุงมือยางหรือหนัง   ผาปด
ปากหรือปดจมูก  รองเทายางหุมสนสูงใตเขา  (รองเทาบูต  หรือเสื้อกันฝน   
 (๒ เครื่องแตงกายและอุปกรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง ความจําเปน  
เหมาะสม  และประหยัด หมวด  ๖ หลักเกณฑการชวยเหลือ    
  ขอ ๑๖ การชวยเหลือประชาชน ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข  ที่กําหนดไวใน ระเบียบน้ี  
ดังตอไปน้ี  
 (๑ การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย  หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณา
ใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง  โดยอนุโลม  
 (๒ 1 2

13  การชวยเหลือดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือหลักเกณฑ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  โดยอนุโลม 
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 ขอ 16(2แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 
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 (๓ การชวยเหลือประชาชนดานการปองกันและระงับโรคติดตอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข  โดยอนุโลม  
 (๔ 1 3

14  การชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาใชจาย 
งบประมาณชวยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๗ 
การใชจายงบประมาณเพ่ือการชวยเหลือประชาชน 

---------------------------- 
  ขอ ๑๗ การชวยเหลือประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําโครงการแสดง สาระสําคัญของ
กิจกรรมที่ตองดําเนินการและบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  และต้ังจายในขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหถูกตองตามประเภทของรายจาย  ทั้งน้ี  ให
ช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่จะตองต้ังงบประมาณดังกลาวไวในคําช้ีแจงประกอบ งบประมาณรายจายดวย  
 ขอ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเบิกจาย จากงบ
กลาง  ประเภทเงินสํารองจาย  ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   โดยโครงการ  ไม
จําเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 ขอ ๑๙ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ จัดใหมี
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใชเปนสถานที่กลาง  เพื่อ
เปนศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชน  การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  
สําหรับวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายที่จําเปน ในการบริหารงานของ
สถานที่กลางดังกลาวใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการทีเ่ปนที่ต้ัง ของสถานที่กลางดําเนินการ
แทนก็ได    
 ขอ ๒๐ 14

15 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชจายงบประมาณในการใหความชวยเหลือ ตามขอ  
๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๒/๑  และขอ  ๑๓  ไประยะหน่ึงแลวและคาดการณไดวา  หากจะใช งบประมาณเพื่อให
ความชวยเหลือตอไปอาจสงผลกระทบตอสถานะทางการคลังในการบริหารหรือ การจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานตอ สวนราชการที่เกี่ยวของ  เพื่อใหความ
ชวยเหลือตอไป 
 ขอ ๒๑15

16 เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการชวยเหลือประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประชาสัมพันธผลการดําเนินการใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  โดยใหติด
ประกาศ  ณ  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถานที่กลาง  และที่ทําการหมูบาน และชุมชน 
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 ขอ16(4เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจ ายเพ่ือชวยเหลอืประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 
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 ขอ 20 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 
16

 ขอ 21 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 

หน้าที่ 100

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 ขอ ๒๒ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไดชวยเหลือประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของแลวแตกรณี  กอนวันที่ระเบียบน้ีใช
บังคับ  ใหถือวาเปนรายจายที่จายไดตามระเบียบน้ี  
 ขอ ๒๓ สําหรับการเบิกคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ได
ดําเนินการตามหลักเกณฑของหนังสือกระทรวงมหาดไทย  หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกอนวันที่ ระเบียบน้ี  
ใชบังคับและยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  ใหดําเนินการตอไปไดตามหลักเกณฑน้ันจนกวาจะแลวเสร็จ  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  อนุพงษ  เผาจินดา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลอืประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๖๐ (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 256216

17 
 
 ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
 

รวบรวมโดย กรรมกร สีกากี 
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 ราชกิจจานุเบกษา  เลม  136  /ตอนพิเศษ 17 ง /หนา 1/  17 มกราคม 2562 

หน้าที่ 101
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หนา  ๑ 

เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

 

ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูปวยเอดส  
มาใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.    ๒๕๔๒  นั้น  ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ฐานะการคลังเพียงพอสามารถจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ  จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขในการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๕   มาตรา   ๑๖   (๑๐ )   และมาตรา   ๑๗   (๒๗ )   

แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖  มาตรา  ๔๕  (๓)  และมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๕๐  (๗)  มาตรา  ๕๓  (๑)  มาตรา  ๕๖  (๑)  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗   

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖  มาตรา  ๖๒  (๑๔)  และมาตรา  ๙๐  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๕  มาตรา  ๖๗  (๖)   

และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และ
มาตรา  ๑๑  (๑๑)  แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะห 
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผูสูงอายุ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
“คนพิการ”  หมายความวา  คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“ผูปวยเอดส”  หมายความวา  ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว   

หน้าที่ 102

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



หนา  ๒ 

เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

“ผูอุปการะ”  หมายความวา  บรรดาผูดูแลผูสูงอายุ  คนพิการและผูปวยเอดส  เชน  บิดา  มารดา  
บุตร  สามีภริยา  ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่นที่ผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูปวยเอดส  ไดรับการชวยเหลือ   

แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

“เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ”  หมายความวา  เงินงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในการสงเคราะหผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูปวยเอดส  ที่มีสิทธิไดรับเงินโดยจายเปนเบี้ยยังชีพ 

“ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห”  หมายความวา  ผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูปวยเอดส  ซ่ึงไดรับ
การอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่นใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล   

เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนตําบล  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  ยกเวน
กรุงเทพมหานคร 

“ประชาคม”  หมายความวา  การรวมตัวกันของชุมชน  องคกรภาครัฐ  เอกชนและประชาชน  

เพื่อรวมกันแกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการจัดการที่มี 
การเชื่อมโยงเปนเครือขาย  ซ่ึงการจัดองคกรใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด   

“ประชาคมหมูบาน”  หมายความวา  ประชาคมในเขตหมูบาน 

“ประชาคมทองถิ่น”  หมายความวา  ประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  

ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล  เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  
ประชาคมตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล 

“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   
นายกองคการบริหารสวนตําบล  นายกเมืองพัทยา  หรือผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อ่ืนที่ มี กฎหมายจัด ต้ัง   และใหหมายความรวมถึ งรองนายกองคการบริหารส วน จังหวัด   

รองนายกเทศมนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกเมืองพัทยา  หรือรองผูบริหารสูงสุด
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงได รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว   แตทั้งนี้ ไมรวมถึง
กรุงเทพมหานคร 

“พนักงานสวนทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานเมืองพัทยา  และขาราชการหรือพนักงานองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  แตทั้งนี้ไมรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร   

หน้าที่ 103

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



หนา  ๓ 

เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  โดยมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

หมวด  ๑ 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห 
 

 

ขอ ๖ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห  ไดแก  ผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูปวยเอดส  ที่มีคุณสมบัติ  

ดังนี้ 
(๑) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๒) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ  หรือถูกทอดทิ้ง  หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู  หรือไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

ขอ ๗ ในกรณีผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูปวยเอดส  มีคุณสมบัติเบื้องตนเหมือนกัน  ใหผูที่
ไดรับความเดือดรอนกวา  หรือผูที่มีปญหาซํ้าซอน  หรือผูที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร 
ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

 

หมวด  ๒ 

วิธีการพิจารณาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 

 

สวนที่  ๑ 

ผูสูงอายุและคนพิการ 
 

 

ขอ ๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกับผูสูงอายุและคนพิการดวยวิธีการ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๖  แลวเสนอตอที่ประชุม
ประชาคมทองถิ่น  เพื่อทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  ทั้งนี้  ใหนําความในขอ  ๗  

และบัญชีรายชื่อที่สํารองไวที่จังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย  สําหรับในเขตองคการ
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หนา  ๔ 

เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

บริหารสวนตําบลใหมีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อทําการคัดเลือกโดยจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหของหมูบานกอน 

(๒) นํารายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่ผานการคัดเลือกตามขอ  ๘  (๑)  มาจัดทําเปนบัญชี 
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  แลวปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  ณ  สํานักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่อ่ืน  ๆ  ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  หากไมมีผูใด
คัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว  ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน  และใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่น
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงต้ังเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ
ในบัญชีตอไป 

 

สวนที่  ๒ 

ผูปวยเอดส 
 

 

ขอ ๙ ผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๖  และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห 
ใหย่ืนคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู 

ในกรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจ
ใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได 

แบบคําขอรับการสงเคราะหและหนังสือมอบอํานาจใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

ขอ ๑๐ เมื่อมีผูปวยเอดสมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะหตามขอ  ๙  ใหพนักงานสวนทองถิ่น 

มีหนาที่ออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรจะไดรับ
การสงเคราะหหรือไม  โดยใหนําความในขอ  ๗  มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวยและใหจัดทํา
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หนา  ๕ 

เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

บัญชีรายชื่อผูปวยเอดสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหเปนผู 
มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ 

 

สวนที่  ๓ 

การจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 

 

ขอ ๑๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ไวเปนหลักฐานทุกคน  และใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดทราบ 

ขอ ๑๒ ภายในเดือนมีนาคมของทุกป  ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อใชเปน
ขอมูลในการขอต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพในปงบประมาณถัดไป 

 

หมวด  ๓ 

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 

 

ขอ ๑๓ ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
นบัแตวันที่ไดรับอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่น  และใหสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  ถึงแกกรรม 

(๒)  ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๖ 

กรณีสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงตาม  (๑)  ใหพนักงานสวนทองถิ่นรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
ภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต  และส่ังระงับการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูที่ถึงแกกรรมนั้น 

ในงวดเบิกจายถัดไป 

กรณีสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงตาม  (๒)  สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ  ใหดําเนินการตามขอ  ๘  

วรรคสอง  กอนเสนอผูบริหารทองถ่ินส่ังถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจายถัดไป  

กรณีสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงตาม  (๒)  สําหรับผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถิ่นตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอนเสนอผูบริหารทองถิ่นส่ังถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจายถัดไป 
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หนา  ๖ 

เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการระงับการจายเงินตามขอ  ๑๓  ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเลื่อนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหในบัญชีรายชื่อลําดับถัดไป 

เปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแทนผูที่หมดสิทธิ 
ขอ ๑๕ การแกไข  เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหที่กอใหเกิด

ผลกระทบกับบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตามขอ  ๘  หรือขอ  ๙  แลวแตกรณี  กอนเสนอผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาอนุมัติใหมีการแกไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

 

หมวด  ๔ 

งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 
 

 

ขอ ๑๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะต้ังงบประมาณของตนเองหรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด  เพื่อใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดในกรณีดังนี้ 

(๑) จายใหแกผูสูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 

(๒) จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 

(๓) จายสมทบใหแกผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูปวยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับการ
สงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม  ในกรณีที่อัตราที่ไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  ตาม  (๑)  และ  (๒)   

ขอ ๑๗ การต้ังงบประมาณและวิธีการจายเงิน  ตามขอ  ๑๖  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยมิตองจายเปนเช็ค 

ในกรณีจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจจะตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูไดรับ
มอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหยังมีชีวิตอยู   

หากเปนการโอนเงินเขาบัญชี เงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบันทึก
รายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจายเงินสงเคราะห  โดยใชหลักฐานการโอนเงินเปนหลักฐาน
ประกอบการจายเงินและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพไวเพื่อการตรวจสอบ 
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หนา  ๗ 

เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๘ การจายเงินตามขอ  ๑๖  ใหจายไดในอัตราดังนี้   
(๑) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด   

(๒) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนดตาม  (๑)   

ใหสามารถที่จะกระทําได  ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด  หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท  

โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

(๓) การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตราเดียวกัน 

ขอ ๑๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห  เดือนละ  ๑  คร้ัง  ยกเวนการจายเงินใหผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  จะจายปละ  ๒  

คร้ัง   ๆ ละ  ๖  เดือน  ก็ได  โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ิน  ดวยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงค
ของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  ดังตอไปนี้ 

(๑)  จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
(๒)  จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ 

จากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม

ในการโอน 

หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  และ
หนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ขอ ๒๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) แจงผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหมาแสดงตนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อยืนยัน

ความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพนั้นตอไป  ทั้งนี้  หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
ไมสามารถมาแสดงตนไดจะมอบอํานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหบุคคลอื่นมาแจงแทนก็ได   

(๒) นําบัญชีผูมีสิทธิได รับเงินสงเคราะหเฉพาะผูสูงอายุและคนพิการ   ปดประกาศไว 
โดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  ณ  สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือที่อ่ืน  ๆ  ตามที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด   

ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว  ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน  และใหคณะกรรมการ

หน้าที่ 108

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



หนา  ๘ 

เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารทองถ่ินทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงต้ังเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ 

ในบัญชีตอไป 

ขอ ๒๑ กอนการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูปวยเอดส   
ในงวดแรกจะตองมีการแสดงตนหรือไดรับหนังสือมอบอํานาจแจงการมีชีวิตอยู  และหนังสือจากบุคคล
ที่นาเชื่อถือรับรองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นวา  หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้นเสียชีวิต
จะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชวิีต 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๒ ระเบียบนี้มิใหกระทบกับผูสูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห  วาดวย 
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๕  คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห  วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ   
พ.ศ.  ๒๕๓๙  และผูปวยเอดสตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริม
สวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ขอ ๒๓ ในกรณีที่การดําเนินการใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้กอนที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ใหถือเปนการปฏิบัติที่ชอบดวยระเบียบนี้และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้นบัแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สมชาย  สุนทรวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หนา   ๑๖ 

เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  และสมาชิกสภาทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการลาของคณะผูบริหารทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน  ประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
มาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น  

ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  และสมาชิกสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  ประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  เมอืงพทัยา  

องคการบริหารสวนตําบล  และใหหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายก
เมืองพัทยา  นายกองคการบริหารสวนตําบล  และใหหมายความรวมถึงตําแหนงผูบริหารทองถิ่นอื่น 

ที่มกีฎหมายจัดต้ังข้ึน 
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หนา   ๑๗ 

เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

“ผูชวยผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  เลขานกุารนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  รองนายกเมืองพัทยา   เลขานุการนายกเมืองพัทยา  
ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา   
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และใหความหมายรวมถึง
ตําแหนงที่กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่ชวยเหลือผูบริหารทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“สมาชิกสภาทองถ่ิน”  หมายความวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สมาชกิสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และใหหมายความรวมถึงสมาชิก 

สภาทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

ขอ ๕ เพื่อประโยชนแหงการลา  ใหผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นตามกฎหมาย
หรือผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังปฏิบัติตามระเบียบนี้เชนเดียวกับ
สมาชิกสภาทองถิ่น 

ขอ ๖ ระเบียบนี้มิใหใชบังคับกับกรุงเทพมหานคร 
ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 

การลาปวย 
 

 

ขอ ๘ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดประสงค 
จะลาปวยเพื่อรักษาตัว  ใหเสนอใบลากอนหรือในวันที่ลา  เวนแตในกรณีจําเปน  จะเสนอหรือจัดสง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได 

ในกรณีมีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได  จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได  แตเมื่อสามารถ
ลงชื่อไดแลวใหรีบเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 

ขอ ๙ การลาปวยต้ังแตสิบหาวันข้ึนไป  ตองมีใบรับรองแพทยของแพทยซ่ึงไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา 
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ขอ ๑๐ ในการพิจารณาอนุญาต  แมการลาไมถึงกําหนดระยะเวลาซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทย
ตามขอ  ๙  ถาผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะใหมีใบรับรองแพทย  หรือส่ังใหผูลา 
ไปรับการตรวจจากแพทยประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

หมวด  ๒ 

การลากิจสวนตัวและการลาพักผอน 
 

 

ขอ ๑๑ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูใดจะลากิจสวนตัว
หรือลาพักผอน  จะตองไดรับอนุญาตกอนจึงหยุดงานได  เวนแตการลากิจสวนตัวนั้นมีเหตุจําเปน 

และไมสามารถรอรับการอนุญาตไดทันจะเสนอใบลาแลวหยุดงานก็ได  แตจะตองรีบชี้แจงเหตุผล 

ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตทราบโดยเร็ว 
หมวด  ๓ 

การลาคลอดบุตร 
 

 

ขอ ๑๒ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดประสงค 
จะลาคลอดบุตร  ใหเสนอหรือจัดสงใบลากอนหรือในวันที่ลา  เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได  
จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได  แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  และมีสิทธิ 
ลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินคาปวยการคร้ังหนึ่งไดเกาสิบวัน  โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 

การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทอื่น  ซ่ึงยังไมครบกําหนดวันลาประเภทนั้น   

ใหถือวาการลาประเภทนั้นส้ินสุดลง  และใหนับเปนการลาคลอดบุตรต้ังแตวันเร่ิมลาคลอดบุตร 
หมวด  ๔ 

การลาเขารับการเตรียมพล 
 

 

ขอ ๑๓ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพล  ใหย่ืนใบลาตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมง  นับแต
ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพลเปนตนไป  และใหไปเขารับการเตรียมพลตามวัน  เวลาในหมายนั้น  

โดยไมตองรอคําส่ังอนุญาตแตอยางใด  และเมื่อพนจากการเขารับการเตรียมพลแลวและยังคงอยู 
ในตําแหนงตามวาระ  ใหรีบรายงานตัวตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 
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หมวด  ๕ 

การลาไปตางประเทศ 
 

 

ขอ ๑๔ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดประสงค 
จะลาไปตางประเทศ  ไมวากรณีใดใหเสนอผูวาราชการจังหวัด  พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปน
ประกอบกับการประเมินความคุมคาเพื่อสนับสนุนการพิจารณา  และใหผูวาราชการจังหวัดส่ังอนุญาต
ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๖ 

การนับวันลา 
 

 

ขอ ๑๕ การนับวันลาใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลา
ประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย  เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวย
ที่มใิชวันลาปวยเนื่องจากผูนั้นไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่  วันลากิจสวนตัว  
และวันลาพักผอน  ใหนับเฉพาะวันทําการ 

ขอ ๑๖ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ที่ถูกเรียกกลับมา
ปฏิบัติงานในระหวางลานั้นใหถือวาการลาเปนอันส้ินสุดเพียงกอนวันเดินทางกลับ  และวันปฏิบัติงาน
เร่ิมต้ังแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป 

เบ็ดเตล็ด 
 

 

ขอ ๑๗ การลาในลักษณะอยางเดียวกัน  ซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกันใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง 
ขอ ๑๘ ผูบริหารทองถ่ิน  ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน  หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูใดที่ลาเดินทางไป

กรุงเทพมหานคร  และระหวางที่พํานักอยูในกรุงเทพมหานครมีความจําเปนจะตองลาตออีก  จะย่ืนใบลา
ตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นก็ได  ถาไดรับอนุญาตแลวใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ 

ขอ ๑๙ การลาของผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  หาก
ไดดําเนินการโดยชอบดวยระเบียบนี้ใหถือเปนวันปฏิบัติงาน 
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การจายเงินคาปวยการหรือคาตอบแทนใหแกผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น  หากมีวันปฏิบัติงานต้ังแตย่ีสิบวันข้ึนไป  ใหจายเงินคาปวยการหรือเงินคาตอบแทน
เต็มเดือน  แตถามีวันปฏิบัติงานนอยกวาย่ีสิบวันใหจายเงินคาปวยการหรือเงินคาตอบแทนลดลงตามสวน 

ขอ ๒๐ การลาทุกประเภทของผูบริหารทองถ่ิน  ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน  หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน  

เวนแตการลาตามขอ  ๑๔  ใหเปนอํานาจพิจารณาอนุญาตของผูดํารงตําแหนง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูวาราชการจังหวัด  สําหรับผูบริหารทองถิ่นและประธานสภาทองถิ่นขององคการบริหาร

สวนจังหวัด  เทศบาลนคร  เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา 
(๒) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ  สําหรับผูบริหารทองถิ่นและ

ประธานสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  แลวแตกรณี 
(๓) ประธานสภาทองถิ่น  สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แตละประเภท   

(๔) ผูบริหารทองถิ่น  สําหรับผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภท 

ขอ ๒๑ การลาที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหนําระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ประชา  มาลีนนท 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการบริหารกจิการและการบํารงุรักษาระบบประปาหมูบาน 

พ.ศ. 2548 

---------------------------------------------- 

      เพื่อใหการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานที่เปนทรัพยสินขององคกร 
ปกครองสวนทองถิน่  สามารถใหบริการขัน้พืน้ฐานที่จาํเปนตอการดํารงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พืน้ที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ไดอยางมปีระสทิธิภาพ   และเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน    รวมรับผิดชอบ
บริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบานในเชิงธุรกิจดวยตนเอง 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

มาตรา  5  และมาตรา  88   แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  และ
มาตรา  5  แหงพระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2542  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบดังตอไปนี ้
  ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมูบาน  พ.ศ. 2548” 

  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ  3  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสัง่อื่นใด  ซึง่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
หมวด  1 

ขอความทัว่ไป 

  ขอ  4  ในระเบียบนี ้
   “องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล   
   “ระบบประปาหมูบาน”  หมายความวา  ระบบประปาซึง่เปนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  แตไมหมายความรวมถึงระบบประปาที่อยูในความรับผิดชอบของการประปา 
สวนภูมิภาค  การประปานครหลวง  หรือกิจการประปาระบบหลักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งข้ึน 

เพื่อใหบริการประชาชนและอยูภายใตการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  

“หมูบาน”  หมายความวา  หมูบานหรือชุมชนที่ต้ังอยูในเขตเทศบาลหรือองคการ 
บริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑการแบงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย    

   “แหลงนํ้าดิบ”  หมายความวา  แหลงน้าํใตดินหรือแหลงน้าํผิวดินที่ใชสําหรับผลิต
ประปาหมูบาน 

   “สมาชกิผูใชน้ํา”  หมายความวา  ผูทีย่ื่นความประสงคจะใชน้ําประปาหมูบาน 

ตามขอ 23 
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   “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกิจการและบาํรุงรักษาระบบ
ประปาหมูบานที่ไดรับการเลอืกต้ังจากสมาชิกผูใชน้าํประปาใหทําหนาทีบ่ริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปา 
    “ประธานกรรมการ” หมายความวา  ประธานกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมูบาน 

   “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา  นายกเทศมนตรี  และนายกองคการบรหิารสวนตําบล 
ขอ  5  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมอํีานาจตีความวินิจฉัย 

ปญหา  กาํหนดขอบังคับ  หลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเพือ่ดําเนนิการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ใดมีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจปฏิบัติ 

ตามระเบียบนีไ้ด   ใหขอทําความตกลงกบัปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเวนการปฏิบัติตามระเบยีบนี ้
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัเปนผูพจิารณา 
อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ยกเวนการปฏิบัติขอหนึ่งขอใดตามระเบียบนีก้ไ็ด 
 

หมวด  2 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารงุรักษาระบบประปาหมูบาน 

 

  ขอ  6  ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  โดยเลือกต้ัง 
จากสมาชิกผูใชน้ําประปาของระบบประปาหมูบานแหงนัน้ ๆ    โดยมีจาํนวนกรรมการตามที่สมาชิกผูใชน้ํา 
สวนใหญกําหนด  ทั้งนี้ตองไมนอยกวาเจ็ดคน  

            ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของกิจการประปาหมูบานเปนผูดําเนินการใหมีการเลือกต้ัง 
คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหแลวเสร็จภายในสามสบิวัน 

  ใหกรรมการคดัเลือกกันเองใหมีประธานกรรมการหนึ่งคน   รองประธานกรรมการหนึ่งคน  
เหรัญญิกหนึ่งคน  และเลขานุการหนึง่คน  โดยใหประธานกรรมการเปนผูแทนของคณะกรรมการ 
  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึง่มีอํานาจหนาที่เกีย่วกบัการดําเนนิการกิจการประปา  ดังนี ้
  (1)  วางระเบยีบใชบงัคับในการบริหารกิจการประปา  โดยระเบียบดังกลาวจะมีผลบังคับก็
ตอเมื่อไดรับความเหน็ชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิน่เจาของระบบประปาแลว    

  (2)  บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับใหเกิดความกาวหนาและบริการประชาชนได
อยางทั่วถึงและเพียงพอ 
  (3)  พิจารณาอนุญาตหรืองดจายน้าํใหแกสมาชิก  โดยคาํนงึถงึประโยชนของกิจการประปา 
เปนหลกั  แตการงดจายน้ําใหแกสมาชิกตองไดรับความเหน็ชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิน่   เวนแต 
กรณีตามขอ 27   
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  (4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ทราบ  และรายงานผล 
การดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําทราบตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกาํหนด 
  (5)  ควบคุม  ดูแล  การทํางานของเจาหนาที่ของกิจการประปา 
  (6)  จัดทําโครงการขอรับการสนับสนนุงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิน่  ในกรณีที่
รายไดของกิจการประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

    คณะกรรมการอาจแตงต้ังที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนาํปรึกษาในการบรหิารกจิการประปาก็ได 
  ขอ  7  บคุคลที่จะไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี้ 
  (1)  มีสัญชาติไทยและมีอายไุมตํ่ากวายี่สิบปบริบรูณ 
  (2)  มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจาํ  และมีชือ่อยูในทะเบยีนบานในหมูบานหรือชุมชน  นั้น ๆ  
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึง่รอยแปดสิบวัน  และเปนสมาชกิผูใชน้ําของกิจการประปาที่ตนจะดํารงตําแหนง
กรรมการ 
  (3)  เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม 

                ขอ  8  บคุคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้  เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิไดรับการเลือกต้ังจาก
สมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการ  คือ  
  (1)  เปนภิกษ ุ สามเณร  นกัพรต  หรือนักบวช 

(2)  หหูนวกและเปนใบซ่ึงไมสามารถอานและเขียนหนงัสือได 
 (3)   ติดยาเสพติดใหโทษ 

                         (4)   เคยถกูไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  
เพราะทุจริตตอหนาทีห่รือถอืวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  ขอ  9  กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนบัแตวันเลือกต้ัง  แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได 
  ขอ  10  กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
             (1)  ถงึคราวออกตามวาระ 
  (2)  ตาย 
  (3)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ  กรณีที่ยงัไมมปีระธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการขอลาออกใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถิน่ 

  (4)  ไปเสียจากหมูบานหรือชุมชนนั้น 

  (5)  ปรากฏภายหลงัวาขาดคุณสมบัติตามขอ  7 หรือมลัีกษณะตองหามตามขอ  8 

  (6)  ตองโทษจาํคุกฐานกระทาํความผิดในคดีอาญา  ยกเวนการกระทาํความผิด 
ลหุโทษหรือกระทําความผิดโดยประมาท  

  (7)  กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึง่ใหกรรมการที่เหลือพนจากตาํแหนง 
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  ขอ  11  กรณีกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระนอยกวาหรือเทากบั 

กึ่งหนึง่  ใหมกีารเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงทีว่างภายในสิบหาวนันับแตวันที่ตําแหนงวางลง  และ 
ใหผูซึ่งไดรับเลอืกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึง่ตนแทน  เวนแตกรณีตําแหนง 
ที่วางลงมีวาระที่เหลือไมถึงหนึง่รอยแปดสิบวันจะไมจดัใหมีการเลือกต้ังแทนตําแหนงกรรมการที่วางก็ได 
  ขอ  12  ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งจงึจะ 
เปนองคประชุม 

  ขอ  13  มติทีป่ระชุมใหถือเสียงขางมาก  หากคะแนนเสยีงเทากันใหประธานเปนผูชีข้าด 

และใหถือวาเปนที่สุด 
  ขอ  14  ในกรณีที่มีการแตงต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุมและ 
มีสิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได  แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมต ิ
  ขอ  15  ใหประธานกรรมการสงรายงานการประชุมใหผูบริหารทองถิน่ทราบภายใน 

สิบหาวันนับแตวันประชุม 

 

หมวด  3 

การบรหิารกจิการประปาหมูบาน 

 

  ขอ  16  กิจการประปาหมูบานเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิน่  โดยมอบให
คณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการ 

ขอ  17  ภายใตบงัคับ  ขอ  6  การบริหารกิจการประปาหมูบานใหดําเนินการใหเปนไป 

ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ  18  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงต้ังใหเปน
เจาหนาที่ของกิจการประปา  โดยมีหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาใหสามารถจายน้ําประปาได   
จดัเก็บคาน้าํ  จัดทําบัญช ี และดําเนนิการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาํหนด  โดยใหไดรับคาจางตามที ่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเหน็ชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

ขอ  19  การออกระเบียบขอบังคับของกจิการประปาจะตองผานความเหน็ชอบจากสมาชกิ 
ผูใชน้ําประปาอยางนอยกึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชิกผูใชน้ําประปา   โดยจะตองไมขัดกบัขอกําหนดขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

ขอ  20  การประชุมสมาชกิผูใชน้าํตองมีสมาชกิเขาประชมุเกนิกวากึง่หนึ่งของจาํนวนสมาชกิ 
ผูใชน้ําทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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                     ขอ  21  กรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายใหถอืเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการในการซอมแซมและบํารุงรักษา 

 เวนแตกรณีที่สวนหนึง่สวนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายจนเกินความสามารถของ
คณะกรรมการในการซอมแซมและบํารุงรักษา  ใหถือเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการ 
พิจารณาซอมแซมและบาํรุงรักษาใหระบบประปาสามารถใชการไดอยูเสมอ 

ขอ  22 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  บาํรุงรักษาแหลงน้าํดิบของระบบประปาหมูบาน        

ใหสะอาดและมีปริมาณน้าํเพียงพอที่จะใชผลิตน้ําประปาของกิจการประปาหมูบานอยูเสมอ 
ขอ  23  ผูที่ประสงคจะใชน้ําประปาหมูบาน  จะตองยืน่ความประสงคขอใชน้ําเปนลายลักษณ 

อักษรตอคณะกรรมการ  
ขอ  24  คาธรรมเนียมการขอใชน้ํา   คาปรับ   คาติดตัง้มาตรวัดน้ํา   ใหเปนไปตามที ่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ขอ  25  การติดตั้งมาตรวัดน้ํา ตองติดตั้งไวในที่เปดเผยสามารถตรวจสอบไดหรือหางจากรั้ว 

ไมเกินหนึง่เมตร 
ขอ  26  ผูใดที่ทําใหทรัพยสินของระบบประปาหมูบานเสียหาย   ผูนั้นตองชดใชคาเสียหาย 

ใหแกกิจการประปาหมูบาน    

ขอ  27  ผูใดโดยทุจริตเอาน้าํประปาหมูบานไปใช  หรือเปล่ียนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา
หรือกระทําการใด ๆ ก็ตามเพื่อเอาน้ําประปาหมูบานไปใช ใหงดจายน้าํทันที  และจะตองชดใชคาเสียหายใหแก
กิจการประปาหมูบาน และใหคณะกรรมการโดยไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแจงความ
ดําเนนิคดี 

  การดําเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ใหรวมถงึการดําเนนิคดีกับผูทําใหทรัพยสิน 

ของระบบประปาหมูบานเสยีหายตามขอ  26  ดวย 
   ขอ  28  กรณีที่มีการยกเลกิการใชน้าํหรือโอนใหผูอ่ืน  ตองแจงใหคณะกรรมการทราบเปน 

ลายลักษณอักษร  และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจงึสิน้สุดการเปนผูใชน้ํา   มิฉะนั้นจะถือวา 
ยังเปนผูใชน้าํอยู  และจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเรียกเก็บ 

  ขอ  29  ระยะเวลาในการเก็บคาน้าํ  และระยะเวลาในการคางชําระคาน้ํา  ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด  โดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ขอ  30  ระบบประปาหมูบานอาจมีรายได  ดังนี ้
                        (1)  เงนิคาน้ํา 
                        (2)  เงนิคาธรรมเนียม  เงินคาปรับ 

                        (3)  เงนิบริจาค 

                        (4) เงินที่ไดรับการอุดหนนุจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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ขอ  31  ระบบประปาหมูบานอาจมีรายจาย  ดังนี ้
 (1)  รายจายในการดําเนนิการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้าํประปา    ระบบการจายน้าํประปา 

การบํารุงรักษาซอมแซม  และการขยายกจิการประปา 
 (2)  รายจายในการบรหิารกจิการประปา  เชน  คาจางเจาหนาที่  คาวสัดุ  อุปกรณ 
 (3)  คาใชจายอื่นๆ  ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกาํหนด  เชน  คาเบี้ยประชมุหรือ

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปา  โดยความเหน็ชอบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ขอ  32  ใหคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาเงินของกิจการประปา  นาํรายได 
ของกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาทัง้จํานวนภายในวนัที่มีรายได   ถาฝากในวันที่มีรายได
ไมทันใหนาํฝากธนาคารในวนัทาํการถัดไปทั้งจาํนวน  หากมีความจําเปนจะตองเก็บรักษาเงินไวจายในกรณี
เรงดวนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ   โดยความเหน็ชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่กําหนด  

กรณีทองที่ใดไมมีธนาคารในพื้นที่ใหนํารายไดดังกลาวฝากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่นั้น 

  ขอ  33  ใหคณะกรรมการกําหนดตัวบุคคลในคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจเบิกจายเงินของ 
กิจการประปาหมูบานจาํนวนไมนอยกวาสองคน   

   ขอ  34  การเบิกเงนิของกิจการประปาหมูบานตองลงลายมือช่ือในการเบิกจายเงนิอยางนอย 
สองคนของผูมีอํานาจเบิกจาย 

ขอ  35  ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่กําหนดรูปแบบการทําบัญชีของกิจการประปาหมูบาน 

แกคณะกรรมการ  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบการเงินและบัญชีในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร  
หากพบขอบกพรองใหแจงคณะกรรมการดําเนินการแกไขใหถูกตอง 
  ขอ  36  ใหคณะกรรมการจดัทําบัญชีรายไดและรายจายของกิจการประปาหมูบาน     

รายงานใหผูบริหารทองถิน่ทราบอยางนอยเดือนละหนึง่ครั้ง 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   12  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2548 
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Àπâ“ 6

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙ˜

√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
«à“¥â«¬«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘π

æ.». ÚıÙ˜

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå

∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘πµ“¡√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ «à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫

°“√Õπÿ≠“µ„Àâ¥”‡π‘π°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘π æ.». ÚıÛˆ

„Àâ “¡“√∂√Õß√—∫°“√·°â‰¢À√◊Õ∫√√‡∑“§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ¢Õß√“…Æ√∑’Ë‡°‘¥®“°¿—¬·≈âß

·≈–πÈ”∑à«¡‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–∑—π‡Àµÿ°“√≥å

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ú ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√

√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√

√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

®÷ßÕÕ°√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ «à“¥â«¬«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫

°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘π æ.». ÚıÙ˜é

¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û „Àâ¬°‡≈‘°√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ «à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

‡°’Ë¬«°—∫°“√Õπÿ≠“µ„Àâ¥”‡π‘π°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘π

æ.». ÚıÛˆ
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙ˜

∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–§” —ËßÕ◊◊Ëπ„¥ „π à«π∑’Ë°”Àπ¥‰«â·≈â«„π√–‡∫’¬∫π’È

À√◊Õ´÷Ëß¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫√–‡∫’¬∫π’È „Àâ„™â√–‡∫’¬∫π’È·∑π

¢âÕ Ù „π√–‡∫’¬∫π’È

ç·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πåé À¡“¬§«“¡«à“ ≈”√“ß Àâ«¬ ÀπÕß §≈Õß ∫÷ß

∫“ß·≈–·À≈àßπÈ”Õ◊ËπÊ ∑’Ë¡’≈—°…≥–§≈â“¬§≈÷ß°—π ·µà‰¡à√«¡∂÷ßπà“ππÈ”µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

°“√‡¥‘π‡√◊Õ„ππà“ππÈ”‰∑¬ æ√–æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙıˆ

ç°“√¢ÿ¥≈Õ°é À¡“¬§«“¡«à“ °“√¢ÿ¥ ¥Ÿ¥ µ—° À√◊Õ°“√°√–∑”ª√–°“√Õ◊Ëπ„¥

∑’Ë‡ªìπ°“√π”°√«¥ À‘π ¥‘π ∑√“¬ ∑’Ë∑—∫∂¡Õ¬Ÿà„µâ·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘π

¢÷Èπ¡“∫πæ◊Èπ¥‘π

çπ“¬Õ”‡¿Õé „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ËßÕ”‡¿Õ

ºŸâÕ”π«¬°“√‡¢µ ”À√—∫„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·≈–ª≈—¥‡¡◊Õßæ—∑¬“¥â«¬

çÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπé À¡“¬§«“¡«à“ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥

‡∑»∫“≈ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ ·≈–Õß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊Ëπ∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬®—¥µ—Èß

¢âÕ ı ‡¡◊ËÕπ“¬Õ”‡¿ÕÀ√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ·≈â«·µà°√≥’æ‘®“√≥“

‡ÀÁπ«à“·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå„π∑âÕß∑’Ë„¥µ◊Èπ‡¢‘π  ¡§«√∑”°“√¢ÿ¥≈Õ° „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ

À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ¥—ß°≈à“«∑”°“√ ”√«®¢Õ∫‡¢µ ªí°·π«‡¢µ·À≈àßπÈ”

π—Èπ„Àâ™—¥‡®π æ√âÕ¡∑—ÈßÕÕ°·∫∫°“√¢ÿ¥≈Õ° °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√·≈–

√–¬–‡«≈“„π°“√¢ÿ¥≈Õ°„Àâ·≈â«‡ √Á® ·≈–‡ πÕ‡ªìπ‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

®“°ºâŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«®÷ßª√–°“»À“ºŸâª√– ß§å∑’Ë®–∑”°“√¢ÿ¥≈Õ°¡’°”Àπ¥

‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“«—π π—∫·µà«—πª√–°“»
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Àπâ“ 8

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙ˜

„π°√≥’∑’Ë·À≈àßπÈ”π—Èπ¡’Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß „Àâ¬÷¥∂◊Õ·π«‡¢µµ“¡

À≈—°∞“πÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ßπ—Èπ

¢âÕ ˆ °√≥’∑’Ë∑“ß√“™°“√æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ ¡§«√∑’Ë®–®—¥®â“ß„Àâ‡Õ°™π

∑”°“√¢ÿ¥≈Õ°µ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’«à“¥â«¬°“√æ— ¥ÿ À√◊Õ√–‡∫’¬∫

°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ «à“¥â«¬°“√æ— ¥ÿ¢ÕßÀπà«¬°“√∫√‘À“√√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–

π“¬Õ”‡¿Õ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπª√– ß§å®–π”°√«¥ À‘π ¥‘π ∑√“¬ ∑’Ë‰¥â

®“°°“√¢ÿ¥≈Õ°‰ª‡ªìπª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ§à“®â“ß‡Õ°™π „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ

À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ‡ πÕ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ºâŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

„π°√≥’π“¬Õ”‡¿ÕÀ√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπª√– ß§å®–π”°√«¥ À‘π

¥‘π ∑√“¬ ∑’Ë‰¥â®“°°“√¢ÿ¥≈Õ°‰ª‡ªìπ§à“®â“ß‡Õ°™π „Àâµ’√“§“°√«¥ À‘π ¥‘π ∑√“¬

∑’Ë‰¥â®“°°“√¢ÿ¥≈Õ°µ“¡√“§“§à“µÕ∫·∑π„π°“√Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ ˘ ∑«‘ „π∫—≠™’

§à“µÕ∫·∑π∑â“¬ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π‚¥¬Õπÿ‚≈¡·≈â«„ÀâÀ—°°≈∫®“°§à“®â“ß

·≈–∂â“¡’√“§“‡°‘π°«à“§â“®â“ß ‡Õ°™πºŸâ√—∫®â“ßµâÕß®à“¬‡ß‘π§à“°√«¥ À‘π ¥‘π ∑√“¬

 à«π∑’Ë‡°‘π¥—ß°≈à“«§◊π„Àâ∑“ß√“™°“√ ·≈–„Àâ‡ß‘ππ—Èπµ°‡ªìπ√“¬‰¥â¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß

 à«π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ

„π°√≥’∑’Ëª√“°Ø«à“∑√—æ¬å ‘π∑’Ë‰¥â®“°°“√¢ÿ¥≈Õ°‡ªìπ·√à ∑√—æ¬“°√‰¡â À√◊Õ

«—µ∂ÿ‚∫√“≥ „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√π—Èπ

¢âÕ ˜ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞Õ◊Ëπ‡ÀÁπ ¡§«√®–∑”°“√

¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå „Àâπ”§«“¡„π¢âÕ ı ·≈–¢âÕ ˆ ¡“„™â∫—ß§—∫

‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙ˜

¢âÕ ¯ „π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ‡√àß¥à«π ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“¿—¬æ‘∫—µ‘Õ—π‡°‘¥

®“°Õÿ∑°¿—¬À√◊Õ¿—¬·≈âß ·≈–®”‡ªìπµâÕß∑”°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå

∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘π „Àâπ“¬Õ”‡¿ÕÀ√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√„Àâ‡Õ°™π

∑”°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ”¥—ß°≈à“«‰ªæ≈“ß°àÕπ ·≈â«‡ πÕ‡√◊ËÕß„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

‡æ◊ËÕ∑√“∫¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë«à“®â“ß

¢âÕ ˘ „π°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥®–°”Àπ¥

‡ß◊ËÕπ‰¢„ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√¢ÿ¥≈Õ°ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ‡ ’¬À“¬·°à√“…Æ√

√«¡∑—Èß°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢Õ◊Ëπ„ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√¢ÿ¥≈Õ°µâÕßªØ‘∫—µ‘·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π§«“¡
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  
มาตรา  5  และมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่
ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน  ลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  หรืองบรายจ่ายอ่ืนใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน  และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วย   

ข้อ 4 การเบิกจ่ายตามระเบียบน้ี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการเบิกจ่าย 

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ   
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  ค าสั่งหรือ

หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตรา  

ที่ก าหนดไว้    
ข้อ 6 หลักฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก ากับดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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ในกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบน้ีอันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ  

ความเสียหาย  ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 

ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี  และให้มีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปญัหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้  ให้ขอท าความตกลง
กับปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   

หมวด  1 

ค่าตอบแทน 
 

 

ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  
ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   

(1) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น  ภาษาต่างประเทศ  หรือภาษามือ   
(2) ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือ  หรือเอกสาร 

(3) ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือส ารวจข้อมูล  เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือ
ส ารวจข้อมูล 

ในกรณีที่ผู้แปล  หรือผู้จัดเก็บ  หรือผู้ส ารวจข้อมูล  เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่  มิให้ได้รับค่าตอบแทน 

หมวด  2 

ค่าใช้สอย 
 

 

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย  มีดังต่อไปน้ี   
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ  ระหว่างการรับเสด็จ  ส่งเสด็จ  หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ  

ส่งเสด็จ  พระมหากษัตริย์  พระราชินี  พระบรมวงศานุวงศ์ 
(2) ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่  หรือการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(4) ค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้  พานพุ่มเงินพุ่มทอง  กรวยดอกไม้  พวงมาลัย  

ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลา  ส าหรับวางอนุสาวรีย์  หรือใช้ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ   

้หนา   ๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

หน้าที่ 127

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ค่าอาหารในกรณีที่มี  
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร  ค่าเช่าห้องประชุม  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น  เป็นต้น   

(6) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ค่าอาหาร  ส าหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอก  

เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ  การแถลงข่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือช ารุด
เสียหายจากการใช้งานปกติ 

(8) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ  กรณีเดินทางไปราชการตา่งประเทศ
ช่ัวคราว  กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย  ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป็นส่วนรวม   
(9) ค่าโล่  ใบประกาศเกียรติคุณ  ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ  ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

หรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ  หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ  หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ   
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์   
(11) ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร  เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ 

ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ  กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด  หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ  และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ  ที่ท าให้  

ไม่สามารถเดินทางได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ 
(12) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน   
(13) ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อ่ืนช่ัวคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(1๔) ค่าใช้จ่ายในการประดับ  ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1๕) ค่าบริการ  หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง  แมง  หนู  หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ  

น าโรคร้ายมาสู่คน  และให้หมายความรวมถึงการก าจัดเช้ือโรคหรือเช้ือราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
หรือบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

(๑๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารส าหรับผู้ป่วยสามัญ  ผู้ป่วยโรคเร้ือน  ของสถานบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  หรืออาหาร  นม  อาหารเสริม  ส าหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๗) ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก  หรือการจัดซื้อหนังสือ  จุลสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ์  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม   

(1๘) ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล  จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้พักอาศัย 
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(1๙) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ  ส าหรับรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดย
วิธีการซื้อ  การยืม  การเช่า  หรือรับบริจาค  หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   

(๒๐) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ  และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์  และวิทยุ 
(๒๑) ค่าระวาง  บรรทุก  ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเว้น   

ค่าระวาง  บรรทุก  ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ 

(๒๒) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือใช้ปฏิบัติร าชการ 
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเป็นการช่ัวคราว 

(๒3) ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี  และเช้ือเอชไอวีจาก  

การปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ  และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ลูกจ้างประจ าที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล   

ทั้งน้ี  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้  ในวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

ข้อ ๑2 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามข้อ  ๑๑  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่ก าหนดให้ส่วนราชการ   

ในกรณีกระทรวงการคลังไม่ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยเร่ืองใดตามข้อ  ๑๑  ไว้  
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

ข้อ 13 ค่าใช้สอยดังต่อไปน้ี  มิให้เบิกจ่าย 

(1) ค่าจัดท าสมุดบันทึก  สมุดฉีก  หรือของช าร่วย  เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ 

(2) ค่าจัดพิมพ์  ค่าจัดส่ง  ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ  และ
ค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ค่าพวงมาลัย  ดอกไม้  ของขวัญ  หรือของเยี่ยมผู้ป่วย  เพ่ือมอบให้กับองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  บุคคล  เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ 

(4) ค่าทิป 

(5) เงินหรือสิ่งของบริจาค 

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ  หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น 

(7) ค่าใช้สอยที่ไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 14 ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน  รวมทั้งค่าบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการเช่า   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ตามอัตรา  ดังนี้ 
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(๑) การเช่าอาคารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง  ๆ  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน  หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นต้องเช่าในอัตรา  

เกินตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน  ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อเดือน 

(๒) การเช่าที่ดินเพ่ือใช้ในราชการ  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราห้าหมื่นบาทต่อเดือน 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เกินอัตราที่ก าหนดไว้ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ทั้งน้ี  อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด  และ  

ต้องบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วย 

ข้อ 15 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีในช้ันศาล  การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ   
อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติราชการ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 

ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชดใช้กรณีที่ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการ 

ปฏิบัติหน้าที่  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น 

หมวด  3 

ค่าวัสด ุ
 

 

ข้อ 17 ค่าวัสดุตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และ  

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ   
หมวด  4 

ค่าสาธารณูปโภค 
 

 

ข้อ 18 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปน้ี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

(1) ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ า  ค่าโทรศัพท์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และบ้านพักราชการ 

ที่ไม่มีผู้พักอาศัยให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
(2) ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวงตราไปรษณีย์  

หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม  เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต  ค่าวิทยุสื่อสาร  เป็นต้น 

(๔) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง   
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 19 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบน้ี  ที่ ได้ด าเนินการไปแล้ว   
ที่ได้กระท าโดยสุจริต  และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่ชอบตามระเบียบนี้ 

ข้อ 20 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อนหรือในวันที่ระเบียบน้ี 

ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในเร่ืองน้ัน ๆ  ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการด าเนนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๑  วรรคสาม  มาตรา  23  วรรคสี่  
มาตรา  24  มาตรา  30  มาตรา  56  มาตรา  57  วรรคหน่ึง  มาตรา  63  วรรคสอง  และมาตรา  74  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบนี้ไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  ยกเว้นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

“กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  ซึ่งได้รับเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

“เหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป”  หมายความว่า  เหตุที่เกิดจากสาธารณภัย   
เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแล้ง  ภาวะฝนแล้ง  ฝนทิ้งช่วง  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจากไฟป่า  
ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด  อากาศหนาวจัดผิดปกติ   ภัยสงคราม  
และภัยอันเน่ืองมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย  กองก าลังจากนอกประเทศ  ตลอดจนภัยอ่ืน  ๆ   
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  
และยากที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป  และให้หมายความรวมถึงภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วย 

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี  และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด  1 

การเลือกกรรมการภาษีทีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม 

และการเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  ตามมาตรา  74  วรรคสอง 
 

 

ส่วนที ่ 1 

การเลือกกรรมการภาษีทีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม 
 

 

ข้อ 5 ในกรณีไม่มีกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือว่างลง  หรือมีจ านวนน้อยกว่าห้าคน  
ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ส ารวจจัดท าบัญชีรายช่ือนายกเทศมนตรี  หรือ  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  ที่ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่  เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศรายช่ือ  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่จะด าเนินการคัดเลือกผู้แทนต าแหน่งนั้น 

ประกาศตามวรรคหน่ึงให้ก าหนดจ านวนกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะรับสมัครคัดเลือก  
วันที่  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือกด้วย 

ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเชิญผู้ด ารงต าแหนง่นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  ตามบัญชีรายช่ือตามข้อ  5  ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการภาษีท่ีดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง  ทั้งนี้  จะต้องส่งหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการ  

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ข้อ 7 องค์ประชุมของการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ต้องมีนายกเทศมนตรี  

หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เข้าร่วมประชุม  ดังนี้ 
(1) มีนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายช่ือน้อยกว่าสิบคน  

ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าจ านวนสามคน  ถือเป็นองค์ประชุม 

(2) มีนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายช่ือตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  
ต้องมีผู้เข่าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม  ถือเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  คนหน่ึง 

มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามจ านวนที่ประกาศคัดเลือกแต่ไม่เกิน
ห้าคน 

ข้อ 9 วิธีการคัดเลือกนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด   
เพื่อเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปน้ี   

(1) วิธีลงคะแนน  ให้แจกใบลงคะแนนที่มีรายช่ือผู้สมัครให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือท า
เคร่ืองหมายกากบาท  (X)  แล้วน ามาหย่อนลงในภาชนะที่ก าหนด   
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(2) การตรวจนับคะแนน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ตรวจ
นับคะแนน 

(3) กรณีใบลงคะแนนตาม  (1)  มีการลงคะแนนคัดเลือกเกินจ านวนที่คัดเลือก  ไม่ให้น า   
ใบลงคะแนนน้ันมานับคะแนน 

(4) ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันในล าดับเดียวกันหลายคน  ให้ใช้วิธีจับสลากรายช่ือ  

ผู้ได้คะแนนเท่ากัน  เพ่ือเรียงล าดับที่ในบัญชีรายช่ือดังกล่าว 

(5) เมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัดท าบัญชีรายช่ือ 

ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากสูงไปหาต่ า   
พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกดังกล่าวด้วย  แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย   
ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้น้ันเป็นผู้แทน  
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างทราบต่อไป 

(6) ให้บัญชีรายช่ือผู้ได้ รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม  (5)   
มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันประชุมคัดเลือก 

ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เป็นกรรมการ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยไม่ต้องด าเนินการคัดเลือก  ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายช่ือ
ตามข้อ  5  จ านวนห้าคน  หรือน้อยกว่าห้าคน  หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร 

(2) มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จ านวนห้าคน  หรือน้อยกว่าห้าคน  
หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร 

ข้อ 11 ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือมีผู้สมัคร 

แต่น้อยกว่าจ านวนที่รับสมัคร  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธีประชุมนายกเทศมนตรี  หรือนายก  

องค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  คัดเลือกกันเองให้ครบตามมาตรา  21  วรรคหน่ึง  โดยให้น าความ 

ในข้อ  9  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12 เมื่อกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  มีจ านวนน้อยกว่าห้าคนหรือน้อยกว่า 

ที่จะประกาศรับสมัครคัดเลือกตามข้อ  10  (1)  และภายหลังมีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี   
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เพ่ิมขึ้น  ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  ให้ครบจ านวนตามมาตรา  21  วรรคหน่ึง  ทั้งน้ี  ให้น าความในข้อ  5  ข้อ  6  ข้อ  7  
ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  และข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ 13 การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นอ านาจเฉพาะตัว  ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องกระท าด้วยตนเอง  ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะท าหน้าที่แทนหรือจะมอบให้
ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้ 

ข้อ 14 เมื่อต าแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ไม่มีหรือว่างลง  หรือมีจ านวน  

น้อยกว่าห้าคน  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ผู้มีช่ือในบัญชีรายช่ือตามข้อ  9  (6)  ซึ่ งมีล าดับสูงสุดในขณะน้ัน
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนต าแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเหตุ
ดังกล่าว  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้น้ันเป็นผู้แทน  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แทนต าแหน่งที่ว่างทราบโดยเร็ว 

ส่วนที ่ 2 

การเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  ตามมาตรา  74  วรรคสอง 
 

 

ข้อ 15 การเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  

เพ่ือเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  จ านวนไม่เกินสองคน  ให้น าความในส่วนที่  1   
การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  2 

การแจ้งและการส่งเร่ืองเกี่ยวกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา  23  วรรคสี ่

 

 

ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดได้ให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา  
โดยอย่างน้อยให้มีเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) หนังสือขอค าปรึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดซึ่งมีการอ้างอิง
ประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(๓) หนังสือให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

(๔) เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
ข้อ 17 กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือกระทรวงมหาดไทย  

เคยมีค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็น
เดียวกัน  หรือในลักษณะเดียวกันมาก่อนแล้ว  ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะตอบโดยส่งค าวินิจฉัย  
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าที่เคยให้ไว้ไปให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด    
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โดยไม่ต้องด าเนินการให้มีการพิจารณาวินิจฉัยใหม่ก็ได้  เว้นแต่  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควรพิจารณาทบทวนค าวินิจฉัยดังกล่าวตามมาตรา  23 

ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งค าวินิจฉัย  ค าปรึกษา 

หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา  19  
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าตามมาตรา  23  แล้ว  ให้กระทรวงมหาดไทย 

แจ้งค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการ 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า  
พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดอ่ืน  และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ข้อ 19 กระทรวงมหาดไทยอาจด าเนินการเผยแพร่ค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน า   
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี  การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย  

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หมวด  3 

การรวบรวมและจดัส่งข้อมลูการจดัเก็บภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง  ตามมาตรา  24 
 

 

ข้อ 20 ข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดเกบ็  จ านวนภาษีที่จัดเก็บ  มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เปน็ฐาน
ในการค านวณภาษีของปีที่ผ่านมา  และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ที่ต้องจัดส่งและรวบรวมให้แก่กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

(1) รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของปี   
ที่ผ่านมา  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล  ดังต่อไปน้ี 

 (ก) จ านวนผู้เสียภาษี 

 (ข) จ านวนเงินภาษีท่ีจัดเก็บได้ 
 (ค) จ านวนผู้ค้างช าระภาษี 

 (ง) จ านวนเงินภาษีค้างช าระ 

(2) ข้อมูลการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีทุกรายตามแบบแสดงรายการ
ค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

ข้อ 21 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  ให้แก่คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดภายในเดือนมกราคมของทุกปี 

ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  และกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
ตามข้อ  20  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่
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กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท าขึ้น 

ข้อ 22 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับรายงานตามข้อ  21  แล้ว
จัดส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ดังนี้ 

(1) จัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  (1)  และ  (2)  และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ  21   
ให้กระทรวงการคลัง 

(2) จัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  (1)  และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ  21   
ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวด  4 

การจดัท าบญัชีรายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามมาตรา  30 
 

 

ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส ารวจแล้ว  มาจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพ่ือประกาศไว้   
ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่ อ่ืนตามที่ เห็นสมควร   
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน  
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปน้ี   

(๑) รายการที่ดิน  ประกอบด้วย   
 (ก) ประเภทท่ีดิน   
 (ข) เลขที่เอกสารสิทธิ์ 
 (ค) เลขที่ดิน   
 (ง) หน้าส ารวจ   
 (จ) จ านวนเน้ือที่ดิน   
 (ฉ) ลักษณะการท าประโยชน์ในที่ดิน 

(๒) รายการสิ่งปลูกสร้าง  ประกอบด้วย   
 (ก) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง 
 (ข) เลขที่สิ่งปลูกสร้าง 
 (ค) จ านวนพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 
 (ง) ลักษณะการท าประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง 
 (จ) อายุสิ่งปลูกสร้าง 
(๓) รายการอาคารชุด  ประกอบด้วย 

 (ก) ช่ืออาคารชุด 

 (ข) เลขที่ห้องชุด 
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 (ค) จ านวนพื้นที่ห้องชุด 

 (ง) ลักษณะการท าประโยชน์ในห้องชุด 

ข้อ 24 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบน้ี  โดยจัดท าแยก
เป็นชุดเรียงล าดับตามประเภทที่ดิน  และช่ืออาคารชุด   

ข้อ 25 การจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบตามข้อ  24  
ให้ระบุล าดับที่ตามบัญชีในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

หมวด  5 

การลดหรอืยกเว้นภาษี  ตามมาตรา  56  และมาตรา  57  วรรคหนึง่ 
 

 

ข้อ 26 เมื่อมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ในปีต่อไปเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีได้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) ประกาศให้ผู้ เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
อันเน่ืองมาจากเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปมาลงทะเบียนแจ้งรายช่ือและรายละเอียด  

ความเสียหายของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเน่ืองมาจากเหตุอัน พ้นวิสัยต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลา  สถานที่  และวิธีการที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด 

(2) ประกาศรายช่ือผู้เสียภาษีที่มาลงทะเบียนตาม  (1)  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการส ารวจเน้ือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย 

ของผู้เสียภาษีที่มีรายช่ือในประกาศตาม  (2)   
(4) จัดท าบัญชีรายช่ือผู้เสียภาษี  จ านวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับ

ความเสียหายหรือถูกท าลาย  และจ านวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

 (ก) เสียหายไม่เกินสองในสามของจ านวนเน้ือที่ทั้งหมด  ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย 

 (ข) เสียหายเกินกว่าสองในสามของจ านวนเน้ือที่ทั้งหมด  ให้ได้รับยกเว้นภาษี 

(5) รายงานบัญชีตาม  (4)  รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  เพ่ือขอความเห็นชอบ
การลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา  ดังนี้   

 (ก) รอบที่หนึ่ง  ภายในเดือนเมษายน 

 (ข) รอบที่สอง  ภายในเดือนสิงหาคม 

 (ค) รอบที่สาม  ภายในเดือนธันวาคม 
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(6) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีลดภาษี  ให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจ านวนที่คณะกรรมการ  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว  

ในปีต่อไป 

 (ข) กรณียกเว้นภาษี  ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป 

ข้อ 27 นอกจากกรณีมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป  หากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้เสียภาษีรายใดได้รับความเสียหาย  หรือถูกร้ือถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้
ต้องซ่อมแซมในส่วนส าคัญ  โดยมิได้มีเหตุมาจากผู้เสียภาษี  ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไปได้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ได้รับความเสียหาย  หรือถูก ร้ือถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซม 

ในส่วนส าคัญ   
(2) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการส ารวจเน้ือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

ของผู้เสียภาษีที่มายื่นค าร้องตาม  (1)   
(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายช่ือผู้เสียภาษี  จ านวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและ  

สิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย  หรือถูกร้ือถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้อง
ซ่อมแซมในส่วนส าคัญ  และจ านวนภาษีท่ีเห็นควรลดหรอืยกเวน้ภาษี  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) เสียหายแต่สามารถใช้ประโยชน์ไดบ้างส่วน  ให้ลดภาษีลงตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   
 (ข) เสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด  ให้ได้รับยกเว้นภาษี 

(4) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรวบรวมและรายงานบัญชีตาม  (3)  รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสาร  

ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วแต่กรณี  เพื่อขอความเห็นชอบการลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา  ดังนี้   

 (ก) รอบที่หนึ่ง  ภายในเดือนเมษายน 

 (ข) รอบที่สอง  ภายในเดือนสิงหาคม 

 (ค) รอบที่สาม  ภายในเดือนธันวาคม 

(5) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อด าเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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 (ก) กรณีลดภาษี  ให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจ านวนที่คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว  

ในปีต่อไป 

 (ข) กรณียกเว้นภาษี  ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป 

หมวด  6 

การออกค าสัง่และท าการตรวจค้น  และการเข้าไปในทีด่นิหรือสิ่งปลกูสร้างของผู้เสียภาษี 

ตามมาตรา  63  วรรคสอง 
 

 

ข้อ 28 การตรวจค้นต้องกระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือ 

ในระหว่างเวลาท าการของผู้เสียภาษีที่มิได้ช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม   
ข้อ 29 การตรวจค้นต้องมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่การบังคับช าระภาษีค้างช าระ  

เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม  โดยต้องมีการสืบสวนหรือประมวลหลักฐานต่าง ๆ  ก่อนด าเนินการตรวจค้น 

ข้อ 30 ค าสั่งให้ท าการตรวจค้น  ให้จัดท าขึ้นจ านวนสามฉบับ  ตามแบบท้ายระเบียบน้ี   
ฉบับที่หน่ึงน าไปแสดงแก่ผู้รับการตรวจค้น  ฉบับที่สองติดไว้กับสมุดค าสั่งให้ท าการตรวจค้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึกเสนอค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือการท าการตรวจค้น   

ข้อ 31 ในการตรวจค้น 

(1) เจ้าหน้าที่ซึ่งท าการตรวจค้นในแต่ละคร้ัง  ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน  โดยมีข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทวิชาการระดับช านาญการ  หรือประเภท
ทั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป  เป็นหัวหน้าชุดที่ท าการตรวจค้น 

(2) เจ้าหน้าที่ซึ่งท าการตรวจค้นจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น
ทุกกรณี  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับการตรวจค้นทราบถึงความประสงค์ในการตรวจค้น  โดยแสดงความบริสุทธิ์
ให้ผู้รับการตรวจค้นเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา  และให้บันทึก  

ไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของค าสั่งตรวจค้นฉบับที่หน่ึง  พร้อมให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือช่ือรับทราบ
ค าสั่งตรวจค้นน้ัน  หากผู้รับการตรวจค้นไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ  ให้บันทึกถึงเหตุน้ันไว้ด้วย 

(3) ต้องกระท าต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น  หากไม่สามารถท าการตรวจค้นได้ด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหน่ึง  ให้แจ้งเจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่น้ันทราบ  เพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น 

(4) ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมิให้เอกสาร  หลักฐานที่เกี่ยวกับการบังคับช าระภาษี   
ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้  และให้ใช้ดุลยพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  

ต่อการบังคับช าระภาษีเท่าน้ัน 

(5) ต้องท าการตรวจค้นโดยสุภาพ  ใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย  กระจัดกระจาย  
บุบสลายแก่ทรัพย์สินใด ๆ  และต้องไม่เป็นการขัดขวางการประกอบการของผู้รับการตรวจค้นจนเกิน
ความจ าเป็น 

้หนา   ๙
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ข้อ 32 การตรวจค้นที่ไม่อาจกระท าต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้น
น าพยานหลักฐานที่ได้ไปยังสถานีต ารวจแห่งท้องที่เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน  ณ  สถานีต ารวจ 

แห่งท้องที่   
ข้อ 33 การปฏิบัติเมื่อท าการตรวจค้นแล้วเสร็จ 

(1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นจัดท าบันทึกรายละเอียดการตรวจค้นตามแบบท้าย  
ระเบียบน้ีจ านวนสามฉบับ  พร้อมทั้งอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง  และให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือช่ือ
รับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกดังกล่าว  โดยบันทึกฉบับที่หนึ่งมอบให้กับผู้รับการตรวจค้น  ฉบับที่สอง
ติดไว้กับสมุดค าสั่งให้ท าการตรวจค้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึก
เสนอค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการท าการตรวจค้น    

(2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นและผู้รับการตรวจค้น  ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารหลักฐาน 

ที่ท าการตรวจยึดทุกฉบับ  หากจ านวนเอกสารหลักฐานมีจ านวนมาก  ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าชุด  

ว่าจะลงนามเฉพาะในเอกสารที่เห็นว่าส าคัญก็ได้ 
ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นจัดท าบันทึกเพ่ือรายงานผลการตรวจค้นตามแบบท้าย

ระเบียบนี้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที  หรือในวันท าการแรก  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ได้มีการแสดงค าสั่งตรวจค้น  การแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ  

การแสดงความบริสุทธิ์ก่อนเข้าท าการตรวจค้น 

(2) ช่ือผู้ รับการตรวจค้น  หากเป็นกรณีอ่ืนซึ่งไม่มีผู้รับการตรวจค้น  หรือมีการแจ้งให้   
เจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่น้ันทราบเพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น  ให้แสดงรายละเอียดไว้ด้วย 

(3) วัน  เวลาที่เร่ิมท าการตรวจค้น  และสิ้นสุดการตรวจค้น 

(4) ลักษณะการตรวจค้น  การตรวจพบเอกสารหลักฐาน  การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐาน   
และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ของการตรวจค้น 

ข้อ 35 การออกค าสั่งตรวจค้น  จะต้องจัดท าทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน  และการนับเลข
ของค าสั่งตรวจค้น  ให้นับตามปีปฏิทิน 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๐
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 ภ.ด.ส. ๓

ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวม
ของส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)
อยู่อาศัย

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน....................................................

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตรกรรม
ท่ี

รายการส่ิงปลูกสร้างรายการท่ีดิน
จ านวนเน้ือท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต าบล)

ท่ี

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

หมาย
เหตุงาน

อายุ
โรงเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสร้าง

 (ปี)

บ้านเลขท่ี
อ่ืนๆอยู่อาศัย

ประเภท
ท่ีดิน อ่ืนๆ

ประกอบ
เกษตร
กรรม

ไร่

ต าแหน่งท่ีดิน
เลขท่ี

เอกสาร
สิทธ์ิ เลขท่ีดิน
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ค ำส่ัง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      
ที่........../.................... 

เรื่อง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนของผู้เสียภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
 

 ด้วย.............................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่... ........ถนน............................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล.......................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด.................. ... 
ส านักงานอยู่ท่ี......................................................... ................................................................................ 
ได้ ค้างช าระภาษีที่ ดินและส่ิงป ลูกสร้าง ประจ าปีภาษี ...................ถึงปีภาษี .....................เป็นเงิน
.....................................บาท...........สตางค์ (.......... ...................) เบ้ียปรับเป็นเงิน.....................................บาท
...........สตางค์ (.............................) และเงินเพ่ิมเป็นเงิน.....................................บาท...........สตาง ค์ 
(.............................)  โดย  (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย ที่............/...........  
ลงวันที่.....เดือน...................พ.ศ. .... ให้ช าระค่าภาษีค้างช าระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ช าระค่าภาษีค้างช าระ
ให้เป็นการเสร็จสิ้นไป  
 เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ                   
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   (ชื่อต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ออกค าส่ัง)  จึงส่ังให้เจ้าหน้าที่มาท าการตรวจค้น   
ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษีดังกล่าว โดยมีนามและต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 1. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  

สังกัด.......................................... ............................... 
 2. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  

สังกัด.........................................................................  
 3. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................ 
สังกัด.........................................................................  
ณ สถานที่และหรือเก่ียวเนื่องกับสถานที่ดังต่อไปนี้ คือ............................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ในวันที่................เดือน....................พ.ศ. .......... เวลา......................น. ถึงเวลา........................ ..น. 
 

    

    ลงชื่อ..........................................  
          (..........................................) 
           (ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)    
 

ผู้ออกค าสั่ง :  ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 หรือผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่ไม่รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ค าเตือน :  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ต้องแสดงบัตรประจ าตัวของตน และแสดงค าสั่งให้ตรวจค้นนี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ทราบ และให้บันทึกวันเดือนปีท่ีได้จัดการดังกล่าวไว้ในด้านหลังของค าสั่งนี้ด้วย 
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ใบรับเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ 

 

   สถานที่บันทึก................................................... 
    วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....  
 ข้าพเจ้า.................................................... ..............ต าแหน่ง................................................... 
สังกัด............................................................พร้อมด้วย.................................................. .....................................
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................. 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ราย....................................................................  
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย......................... ......แขวง/
ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จงัหวดั..................... ส านกังานอยู่ท่ี...................................... 
............................................................................................................................ ............. ตามค าส่ังให้ท าการ
ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )               
เลขที่.....................ลงวันที่..............................  
 ในการตรวจค้นดังกล่าว ปรากฏว่ามีเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาษีค้างช าระดังกล่าวด้วย จึงได้ยึดไปเพ่ือด าเนินการตรวจสอบมีรายการแสดงชื่อและปริมาณของส่ิงที่ยึดไว้
ดังต่อไปนี้…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 บรรดาเอกสารหลักฐานที่ยึดไปนี้ หากท่านประสงค์จะตรวจสอบเพ่ือด าเนินกิจการของท่าน 
ขอให้ท่านติดต่อได้ที่....................................(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..................................................... . 
    

   ลงชื่อ..........................................  ผู้ยึด 

         (..........................................) 
 

   ลงชื่อ............................................ เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่ิงที่ยึด 

                                  (..........................................) 
    

   ลงชื่อ..........................................  พยาน 

         (..........................................) 
    

   ลงชื่อ..........................................  พยาน 

         (..........................................) 
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บันทึกผลกำรตรวจค้นยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนของผู้เสียภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
 

 บันทึกฉบับนี้ได้ท าที่ บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ถนน.................................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด..................... .......... 
เมื่อวันที่............................... .....................เวลา...........................น. 
 วันนี้ เมื่อเวลา.....................น. ข้าพเจ้า............................................................................. ......
ต าแหน่ง...................................................สังกัด..... .......................................................พร้อมด้วย
............................................................................................................ต าแหน่ง................................................... 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ราย............................................................. ....... 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน..... .......................................ตรอก/ซอย...............................แขวง/
ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด..................... ส านักงานอยู่ที่............................ .......... 
..................................... ....................................................................................................  ตามค าส่ังให้ท าการ
ตรวจค้น ยึดบัญชี  เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้ เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )                        
เลขที่.....................ลงวันที่.............................. 
 ในการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงค าส่ังตรวจค้น และบัตรประจ าตัวให้ผู้รับการตรวจค้น
ดูแล้ว โดยมี....................................................................ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ....................... ...........................
โดยมี..................................................................................เป็นผู้ท าการตรวจค้น  

 ผลการตรวจค้นปรากฏว่า..............................……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการโดย.........................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

และทรัพย์สินของผู้เสียภาษี (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการโดย……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้ท าให้เกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซึ่งทรัพย์สินของผู้รับ
การตรวจค้นแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟัง และรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

    

   ลงชื่อ..........................................  ผู้น าการตรวจค้น 

         (..........................................) 
    

   ลงชื่อ............................................  เจ้าหน้าที่   
                                  (..........................................) 
    

   ลงชื่อ..........................................  ผู้รับการตรวจค้น 

         (..........................................) 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล   

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่มาตรา  ๕๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ก าหนดให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

ในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด  ประกอบกับตามยุทธศาสตร์ชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๘๐  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  ข้อ  4.2  ก าหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  ทุกพ้ืนที่  จึงสมควรก าหนดแนวทาง  

เพื่อบูรณาการในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาในระดบัพื้นที่หมูบ่้าน  ชุมชน  ต าบล  และอ าเภอ  
ให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  ภาค  และประเทศ  
ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  น าไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  และในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  6  
แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล  พ.ศ.  2562   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่”  หมายความว่า  แผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนา

ต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน  

ที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ 

“การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ”  หมายความว่า  การจัดท าแผน 

และประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  
และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและประชาชน   

้หนา   ๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ที่ด าเนินการในพื้นที่ให้มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องในทุกระดับเป็นแผนเดียวกนั  เพ่ือให้สะท้อนปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาค  ที่เป็นการบูรณาการการท างานของทุกหน่วยงานในพ้ืนที่   

“หมู่บ้าน”  หมายความว่า  หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่   
“ชุมชน”  หมายความว่า  ชุมชนที่ไม่มีต าแหน่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดแต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร 

“คณะกรรมการชุมชน”  หมายความว่า  คณะกรรมการของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา 

“คณะกรรมการหมู่บ้าน”  หมายความว่า  คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่  และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามกฎหมายว่าด้วย  

จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
“แผนพัฒนาอ าเภอ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่รวบรวมรายการโครงการและแผนงานต่าง ๆ  

ของอ าเภอที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน  ตลอดจนความต้องการของทุกภาคส่วน
ในพ้ืนที่อ าเภอโดยแผนพัฒนาอ าเภอจ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
และทิศทางการพัฒนาของอ าเภอในอนาคต 

“แผนความต้องการระดับอ าเภอ”  หมายความว่า  รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ   
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอในแต่ละปีงบประมาณที่ระบุถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอและเป็นไปตามล าดับความส าคัญ  ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน  ที่ด าเนินการในพื้นที่  
โดยจัดกลุ่มของปัญหาและความต้องการออกเป็นหมวดหมู่และส่งไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ 

“แผนปฏิบัติงานประจ าปีของอ าเภอ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่รวบรวมโครงการหรือกิจกรรม 

ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  และรายงานให้คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการทราบ 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

้หนา   ๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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“แผนพัฒนาต าบล”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่รวบรวมรายการแผนงานหรือโครงการ 

หรือกิจกรรม  ที่จ าเป็นต้องท าเพ่ือการพัฒนาแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ระดับต าบล  
ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน 

ที่ด าเนินการในพื้นที่ 
“แผนพัฒนาหมู่บ้าน”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่ก าหนดแผนงานหรือโครงการ  หรือกิจกรรม   

ที่มาจากกระบวนการเรียนรู้เพ่ือจัดการตนเองที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิด  
วิเคราะห์ปัญหา  ศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้าน  ภายใต้เวทีประชาคมหมู่บ้าน  และข้อมูลที่คน  

ในหมู่บ้านจัดเก็บ  รวมถึงข้อมูลจากแผนชนิดต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน  ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ส่วนราชการ  
หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  ให้การสนับสนุน  หรือจัดท าขึ้น  เพ่ือรวบรวมให้เป็นกรอบแนวทางการปอ้งกนั  
แก้ไขปัญหา  และพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน 

“แผนชุมชน”  หมายความว่า  แผนชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“การจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน”  หมายความว่า  การจัดท าเวทีประชาคมร่วมกัน
ระหว่างประชาชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน  

ที่ด าเนินการในพ้ืนที่  เพ่ือรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน 

ที่ด าเนินการในพื้นที่ 
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี  และมีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
หมวด  1 

การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน 
 

 

ข้อ 6 ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้เป็นไปตามแนวทาง  
ดังนี้ 

(1) จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน  เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง  ๆ  
ของหมู่บ้านและชุมชน  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและคุณภาพชีวติ  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  และการบริหารจัดการ  หรืออ่ืน ๆ 

(2) บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้น าข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และชุมชน  ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค)  มาใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญ  เพ่ือรองรับ
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  รวมทั้งตอบสนองนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา  และ
พัฒนาระดับหมู่บ้านและชุมชนของรัฐบาล 
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(3) ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนตาม  (2)  ให้  ก.บ.ต.  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(4) ประสานจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน  เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 

(6) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนทุกปี  เพ่ือให้แผนงานหรือโครงการ
ระดับหมู่บ้านและชุมชน  เป็นปัจจุบัน  และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 

ในการจัดท าแผนตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบ 

ในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  หรือให้คณะกรรมการชุมชน  หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ช่วยด าเนินการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนก็ได้   

ข้อ 7 ให้นายอ าเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน  และคณะกรรมการชุมชน  หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ 

และประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน   
ข้อ 8 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้อ าเภอ  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน   
ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน   

และแผนชุมชน   
ทั้งนี้  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนด 

หมวด  2 

การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล 
 

 

ข้อ 9 ในต าบลหน่ึง  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ  ขึ้นคณะหน่ึง  
เรียกโดยย่อว่า  ก.บ.ต.  โดยประกอบด้วย   

(๑) ปลัดอ าเภอผู้รับผดิชอบประจ าต าบลที่นายอ าเภอมอบหมาย ประธานกรรมการ 

(2) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในต าบล กรรมการ 

(3) ข้าราชการทีป่ฏิบตัิงานในต าบลที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินสามคน กรรมการ 

(4) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในต าบล    กรรมการ 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีน่ายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินห้าคน กรรมการ 

(6) พัฒนากรผู้รับผิดชอบต าบล    กรรมการและเลขานุการ 
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ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (5)  ให้ค านึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนในระดับต าบล  หรือมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาในระดับต าบล 

องค์ประชุมและการประชุมของ  ก.บ.ต.  ให้น าหมวด  5  คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 10 ให้  ก.บ.ต.  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 

(1) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกรมการพัฒนาชุมชน  ได้แก่   
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค)  และข้อมูลอ่ืน ๆ  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

(2) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  และแผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบล  เพ่ือใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

(3) จัดท าแผนพัฒนาต าบล  ให้น าข้อมูลจาก  (1)  และ  (2)  มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  
กลั่นกรอง  ประมวลผล  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบล  และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน  

หรือโครงการระดับต าบล  รวมทั้งจัดท าแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  ที่มีความ  

คาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือสองชุมชนขึ้นไป  เพ่ือรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบาย 

ส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในต าบล 

(4) จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับต าบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับต าบล  และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา  ส่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(5) จัดส่งแผนพัฒนาต าบล  ให้  ก.บ.อ.  ใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผน
ความต้องการระดับอ าเภอ 

(6) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลทุกปี  เพ่ือให้แผนงานหรือโครงการระดับต าบล   
เป็นปัจจุบัน   

ข้อ 11 ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
และด าเนินการพัฒนาศักยภาพ  ก.บ.ต.  ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล 

ทั้งนี้  แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

หมวด  3 

การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ 
 

 

ข้อ 12 ในอ าเภอหน่ึง  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  ขึ้นคณะหน่ึง  
เรียกโดยย่อว่า  ก.บ.อ.  โดยประกอบด้วย 

(๑) นายอ าเภอ     ประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุม่งานหรือปลดัอ าเภอ  รองประธานกรรมการ 

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  

(๓) พัฒนาการอ าเภอ  กรรมการ 
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(4) ท้องถิ่นอ าเภอ   กรรมการ 

(5) หัวหน้าสว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ในระดับอ าเภอ กรรมการ 

 ที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสิบสองคน 

(6) ผู้แทนผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอซึ่งคดัเลือกกันเอง กรรมการ 

 ประเภทละหน่ึงคน  ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเมืองพัทยา 

(7) ผู้ทรงคุณวุฒิทีน่ายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินห้าคน กรรมการ 

(8) ปลัดอ าเภอผู้รับผดิชอบส านกังานอ าเภอ   กรรมการและเลขานุการ 

(9) ข้าราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวดั กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายจ านวนหน่ึงคน   

(10) ข้าราชการในส านกังานพัฒนาชุมชนอ าเภอ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 ที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนหน่ึงคน   
กรรมการตาม  (5)  (6)  และ  (7)  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละห้าปี 
ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิตาม  (7)  ให้นายอ าเภอแต่งตั้งโดยค านึงถงึผู้ที่มีความรูค้วามสามารถ

เกี่ยวกับการพัฒนาระดับอ าเภอ  ด้านการศึกษา  หรือมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  
รวมทั้งด้านภาคประชาสังคมและเอกชน 

องค์ประชุมและการประชุมของ  ก.บ.อ.  ให้น าหมวด  5  คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 13 ให้  ก.บ.อ.  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 

(1) วางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการการบรหิารงานแบบบูรณาการในอ าเภอ  รวมทั้งก าหนด
กรอบแนวทางปฏิบัติในการประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ของภาคส่วนต่าง  ๆ  ในพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไป 

ตามหลักการ  นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(2) จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและแผนความต้องการระดับอ าเภอ  โดยก าหนดทิศทาง 

การพัฒนาอ าเภอ  การประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน  
แผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ   

(3) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของอ าเภอ  โดยรวบรวมโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  และรายงานให้  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด  

แบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  ทราบ 

(4) ประสานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าแผนพัฒนา
อ าเภอไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งก ากับ  ติดตามผล  และให้ค าแนะน าหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ด าเนินงานพัฒนา
พ้ืนที่ระดับอ าเภอในด้านต่าง ๆ  เพื่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
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(5) ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่าง  ๆ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  หากตรวจพบความซ้ าซ้อนของแผนงานหรือโครงการ  
ให้  ก.บ.อ.  เร่งแจ้งข้อเท็จจริง  พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบไปยังหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  
มอบหมาย   

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ตามที่  ก.บ.อ.  มอบหมาย 

คณะอนุกรรมการตาม  (7)  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ผู้แทนจากส่วนราชการภายในอ าเภอ  
ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้แทนภาคประชาสังคม   

ข้อ 14 ให้  ก.บ.อ.  น ากรอบทิศทางการพัฒนาอ าเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  โดยก าหนดให้
แผนพัฒนาอ าเภอมีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด 

การก าหนดโครงร่างแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  ให้เป็นไปตามที่  
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 15 ให้  ก.บ.อ.  น าแผนพัฒนาอ าเภอ  ตามข้อ  14  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอ าเภอตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้  ก.บ.อ.  
ประกาศใช้แผนพัฒนาอ าเภอและจัดส่งแผนพัฒนาอ าเภอให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ   
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่
ระดับอ าเภอในทิศทางการพัฒนาอ าเภอเดียวกัน   

ข้อ 16 ให้  ก.บ.อ.  จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับอ าเภอในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา  ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 17 ให้  ก.บ.อ.  จัดส่งแผนความต้องการระดับอ าเภอ  ให้  ก.บ.จ.  หรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  

หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานน้ัน ๆ 

ข้อ 18 ให้อ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของ  ก.บ.อ.  ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ 

ทั้งนี้  การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 19 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับ
การประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการที่  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พร้อมทั้งตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพ่ือไม่ให้โครงการซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนาจังหวัด   
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และแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน  และให้จัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา   
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หมวด  ๔ 

การบรูณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 
 

 

ข้อ 21 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  ให้ด าเนินการ 

ตามแนวทาง  ดังนี้ 
(๑) จัดท าเวทีประชาคม  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา  และความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ 
(๒) ให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่  โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา

และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  เพ่ือให้แผนมีความเช่ือมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน 

(๓) ในกรณีแผนงานหรือโครงการ  หรือพื้นที่  มีความซ้ าซ้อนกันในการจัดท าแผนระดับอ าเภอ  
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้หารือร่วมกันระหวา่งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการกบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

(4) บูรณาการการงบประมาณ  และประสานความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  โดยการแสวงหาความร่วมมือ  และการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

ข้อ 22 ในการด าเนินการตามข้อ  ๒1  (๑)  ให้นายอ าเภอก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ 
ในการจัดท าเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่   
และอาจประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้   

การจัดท าเวทีประชาคมตามวรรคหน่ึงในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้นายกเทศมนตรี 
หรือนายกเมืองพัทยาก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ในการจัดท าเวทีประชาคมของชุมชน  และเมืองพัทยา  
และอาจประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ด าเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้   

ข้อ 23 ปฏิทินการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาตามระเบียบน้ี  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ ๒4 ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด   
โดยน าแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนความต้องการระดับอ าเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   
มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาที่บูรณาการร่วมกัน 
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หมวด  ๕ 

การสนับสนนุการด าเนนิการ 
 

 

ข้อ 25 การด าเนินการของคณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  ก.บ.ต.  และ  
ก.บ.อ.  หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นไปภายใต้ระเบียบน้ี  ให้หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบในการจัดท าแผน
ในแต่ละระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 

ข้อ 26 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครอง  กรมการพัฒนาชุมชน   
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รวมทั้ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนทางวิชาการ   
วัสดุอุปกรณ์  และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

ข้อ 27 จังหวัด  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  พิจารณา 

น าโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนความต้องการระดับอ าเภอ  แผนงานโครงการ
ระดับต าบล  แผนงานหรือโครงการระดับหมู่บ้านและชุมชน  ไปประกอบการจัดตั้งค าของบประมาณ  

หรือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามอ านาจหน้าที่  โดยให้ความส าคญัเปน็ล าดบัตน้  เนื่องจากเปน็
แผนงานโครงการที่ผ่านกระบวนการประชาคมของประชาชนในพื้นที่ 

หมวด  ๖ 

การก ากับดูแล 
 

 

ข้อ ๒8 ให้นายอ าเภอมีหน้าที่ก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าในการประสานแผนพัฒนาหมูบ่า้น  
แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  
เพื่อให้การด าเนินการตามระเบียบนี้เกิดผลสัมฤทธิ์   

ข้อ 29 เพ่ือให้การประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(1) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพื้นที่กับทุกภาคส่วน  และสอดคล้องเช่ือมโยงกับ

แผนพัฒนาจังหวัด 

(2) ประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และผลกระทบ  ที่เกิดขึ้นจากการประสานแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่ 

(3) การมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(4) พิจารณาให้หน่วยงานใดเป็นผู้ด าเนินการ  ในกรณีที่มีความซ้ าซ้อนกันในเรื่องงบประมาณ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ผู้ด าเนินการ  หรือโครงการ 

ข้อ ๓0 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ให้สอดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาในระดับจังหวัด  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง

้หนา   ๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

ข้อ ๓1 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับกรมการปกครอง  กรมการพัฒนาชุมชน  
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ติดตามและประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาอ าเภอ  เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๓2 ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ  (กบอ.)  ที่นายอ าเภอ  

แต่ละอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งตามหนังสือกรมการปกครอง  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๓๐๕.๑/ว  ๙๗๔๕   
ลงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒  เร่ือง  การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  ๕  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
ฉบับทบทวนในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  (ก.บ.อ.)  
ตามระเบียบน้ีไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  
(ก.บ.อ.)  ตามระเบียบนี้  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๐
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่นขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

และการเบิกค่าใช้จา่ย   
พ.ศ.  2562 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.  2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๗  (9)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2505  มาตรา  69  และมาตรา  77  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕  (10)  และมาตรา  ๘๘   
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๖  มาตรา  7๔  (9)  
และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”  หมายความว่า  ผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่  มีภาวะพ่ึงพิง  ซึ่งได้ผ่านประเมินตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก าหนด 

“อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่”  หมายความวา่  บุคคลที่ท าหน้าที่ช่วยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ในระยะยาว  ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ 

ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  และกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกันสังคม 

“การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”  หมายความว่า  การบริการดูแลที่บ้านและชุมชน   
เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ด้านอนามัยพ้ืนฐาน  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และกายภาพบ าบัด
ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ตลอดจนแนะน าการดูแลและช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล 

้หนา   ๓
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ข้อ 4 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  อัตราค่าตอบแทน  และการจ่ายค่าตอบแทน 

ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และ
อัตราตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   

ในการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  อัตราค่าตอบแทน  และการจ่ายค่าตอบแทน 

ตามวรรคหน่ึง  กระทรวงมหาดไทยอาจหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมกิจการผู้สูงอายุ  
กรมอนามัย  กรมการแพทย์  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ 

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยก็ได้ 
ข้อ 5 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน  เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชย

การงานหรือเวลาที่เสียไป  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ได้แก่  
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง    
ที่ได้รับค าสั่งช่วยสนับสนนุการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บรหิารท้องถิน่แห่งน้ัน 

ส าหรับค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนตามข้อ  4  โดยให้ตั้ง
งบประมาณในหมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ  อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังน้ี  ให้ค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามความเหมาะสม  และความจ าเป็นด้วย   
ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว  หรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน  เพ่ืออบรม
ให้ความรู้แก่บุคคลในท้องถิ่นของตนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหรือเพื่ออบรมให้ความรู้
เพิ่มเติมให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตนก็ได้  โดยให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึง  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

ข้อ 7 การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายตามข้อ  5  และข้อ  6  ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ 

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ  วินิจฉัย  
ปัญหาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยเงนิค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตัิงานให้แกห่นว่ยบริการสาธารณสุข 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๗๔  (9)  และมาตรา  ๗๖  วรรคหน่ึง  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (9)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๖๙  
และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๘๕  (10)  
และมาตรา  ๘๘  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการใด ๆ  ที่มีกําหนดไว้แล้ว 
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนตําบล 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  
และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการกอง  รวมถึงหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

“หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการ  และหัวหน้าหน่วยบริการ
สาธารณสุข 
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“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนตําบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่ง  และได้รับคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยบริการสาธารณสุข  หรือนอกหน่วยบริการสาธารณสุข  หรือต่างหน่วยบริการสาธารณสุข  
เพื่อให้การบริการ  สนับสนุนด้านบริการ  หรือร่วมให้บริการแก่ประชาชน  ได้แก่ 

(1) นายแพทย์ 

(2) ทันตแทพย์ 
(3) เภสัชกร 
(4) พยาบาล  และพยาบาลเทคนิค 

(5) นักวิทยาศาสตร์  และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(6) นักวิชาการสาธารณสุข  และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(7) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   
(8) เจ้าหน้าที่ตําแหน่งอ่ืนที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

(9) ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน   
“เงินค่าตอบแทน”  หมายความว่า  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  
เสริมสร้างแรงจูงใจ  และเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการ  

ในหน่วยบริการสาธารณสุข  หรือนอกหน่วยบริการสาธารณสุข  หรือต่ างหน่วยบริการสาธารณสุข  
หมายความรวมถึง 

(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

(3) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล 

(4) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ 

(5) ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ 

(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการสาธารณสุข  โดยไม่ทําเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 

(7) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว 

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 

(9) ค่าตอบแทนอ่ืนที่ไม่ได้กําหนดในข้อน้ี  ให้นําค่าตอบแทนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  มาใช้โดยอนุโลม 

“หน่วยบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจําตําบล  ศูนย์การแพทย์  คลินิกอบอุ่น  ศูนย์บริการสาธารณสุข  ศูนย์สุขภาพชุมชน   
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หรือสถานบริการสาธารณสุขที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไป   

ข้อ 5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่
ตามความเหมาะสม  โดยให้คํานึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 6 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ท่ีปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ข้อ 7 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้นําหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  วิธีการ  และอัตราตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมการพิจารณาตรวจคําขอการรับเงินค่าตอบแทน  มีหน้าที่  พิจารณาแบบ 

คําขอรับเงินค่าตอบแทน  ตรวจสอบคุณสมบัติ  ประเมินความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่ยื่นแบบคําขอรับเงิน
ค่าตอบแทน  และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนเห็นชอบ  ประกอบด้วย   

 (ก) หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ 

 (ข) เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ 

 (ค) เจ้าหน้าที่จํานวนหน่ึงคนเป็นเลขานุการ 

(2) คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทน  มีหน้าที่  พิจารณาคุณสมบัติ  ประเมิน 

ความเหมาะสมของเจ้าหนา้ที่ที่ยื่นแบบคําขอรับเงนิค่าตอบแทน  และพิจารณาเห็นชอบให้มีสิทธิไดรั้บเงนิ
ค่าตอบแทน  ประกอบด้วย 

 (ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ 

 (ข) หัวหน้าส่วนราชการจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ   
 (ค) หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ 

 (ง) หัวหน้าส่วนราชการด้านสาธารณสุขจํานวนหน่ึงคนเป็นเลขานุการ 

(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินค่าตอบแทน  มีหน้าที่  ติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสมการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  
วิธีการ  และอัตรากําหนด  และรายงานผลการประเมินให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้อนุมัติ
ทราบปีละหน่ึงครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ประกอบด้วย 

 (ก) หัวหน้าส่วนราชการด้านสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ   
 (ข) หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ 

 (ค) เจ้าหน้าที่จํานวนหน่ึงคนเป็นเลขานุการ 
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ข้อ 9 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตามข้อ  8  ไม่เพียงพอหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ดังกล่าว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อ่ืนเป็น
คณะกรรมการได้ 

ข้อ 10 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน  ให้เจ้าหน้าที่ยื่นคําขอรับเงินค่าตอบแทนตามแบบ 

แนบท้ายระเบียบน้ี  ต่อผู้บั งคับบัญชาตามลําดับ ช้ัน  เ พ่ือเสนอให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นพิจารณา   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ  8 

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
เป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานครั้งนั้นเพียงแห่งเดียว 

ข้อ 11 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 

ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ  และได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน  ไปตามหนังสือสั่งการ 

ของกระทรวงมหาดไทย  หรือประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  และไม่เกินอัตราที่กําหนดตามข้อ  7  ณ  เวลาน้ัน   
ให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบนี้ 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนยังไม่แล้วเสร็จก่อน   
วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณีที่ใช้อยู่
ในขณะน้ันจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 12 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี  และให้มีอํานาจตีความ   
วินิจฉัยปัญหากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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1 

 

แบบค ำขอรับเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยบริกำรสำธำรณสุข 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

                                                เขียนที.่......................................................... 
                        วันที.่........เดือน...................................พ.ศ. .................  

เรื่อง  ขอรับเงินค่าตอบแทน 

เรียน  ผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้าพเจ้า.................................................................... ต าแหน่ง .............................................................
ระดับ............................................. อายุราชการ ................. ปี  สังกัดส านัก/กอง ..........................................................                   
ปัจจุบันปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข.................................................................................................................  
หมู่ที่................ต าบล.....................................................อ าเภอ........................................ .จงัหวัด.................................... 
ตั้งแต่วันที่......................................................... ถึงวันที่................................................รวมระยะเวลา........ปี.........เดือน 

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่......................................ถนน............................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................... 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมแนบหลักฐานมาพร้อมกับค าขอนี้แล้ว ดังนี้ 
 ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชพีการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด   

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................................... ............................ 
 ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ถ้ามีใบอนุญาตเลขท่ี ........................................ออกให้ ณ วันที่ ........ เดือน ..................................... พ.ศ. .................... 
มีความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน ตามข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดังนี้   
 (1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล 

 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ 

 ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ 

 ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหนว่ยบรกิาร
สาธารณสุข โดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 

 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว 

 ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 

 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ระบุ ................................................................................................................  
ตั้งแต่วันที่............................................ ถึงวันที่..........................................รวมระยะเวลา........ปี.........เดือน.........ชั่วโมง 
ในอัตราคนละ/เดือนละ/วันละ/ผลัดละ/ชั่วโมงละ .................................บาท รวมเป็นเงิน จ านวน ....................... บาท 
(............................................................................................) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
เง่ือนไข วิธีการ และอัตราที่ก าหนดไว้ทุกประการ แต่หากข้าพเจ้าแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือได้รับเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชดใช้เงินคืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงิน 
ตามจ านวนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบ้ียที่กฎหมายก าหนด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

ลงชื่อ ................................................ผู้ยื่นขอรับเงิน 

                                                                         (...............................................) 
 

ผลกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำและคณะกรรมกำรฯ 

1. ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 

    ได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการ
ปฏิบัติงานของผู้ย่ืนแล้วมีความเห็นว่า  
     มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 

     ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก............. 
........................................................................................  
 

           ลงชื่อ .................................................     
                  (..................................................) 
        ต าแหน่ง ................................................ 

2. ควำมเห็นหัวหน้ำหน่วยบริกำรสำธำรณสุข 

     เห็นชอบ ตามข้อ 1 

     ไมเ่ห็นชอบ ตามข้อ 1 เนื่องจาก......................... 
........................................................................................  
........................................................................................  
            
            
           ลงชื่อ .................................................     
                  (..................................................) 
                   หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข 

3. ควำมเห็นคณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจค ำขอฯ 

    ในการประชุมครั้งที่ ..../.........เมื่อวันที่...................... 
ได้ตรวจสอบค าขอ คุณสมบัติ และประเมิน 

ความเหมาะสมแล้วเห็นว่า 
     มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน       
     ไมม่ีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก............ 
.......................................................................................  
       
          ลงชื่อ .................................................     
                 (................................................) 
        ประธานกรรมการพิจารณาตรวจค าขอรับเงิน ฯ 

4. ควำมเห็นคณะกรรมกำรพิจำรณำจ่ำยเงินฯ 

    ในการประชุมครั้งที่ ../....  เมื่อวันที่.......................... 
    ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

     เห็นชอบให้มีสิทธิ          
     ไม่เห็นชอบมีสิทธิ  
เนื่องจาก......................................................................... 
........................................................................................  
 

            ลงชื่อ .................................................     
                  (..................................................) 
                ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน ฯ 

5. ผู้อนุมัติ 

     อนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทน          
     ไม่อนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก................................................................................... ................. 
                                         
                                           ลงชื่อ .................................................ผู้บริหารท้องถิ่น 

                                                 (................................................) 
 

หมายเหตุ  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเรียกหลักฐานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติได้ 
              2. ให้ใช้แบบค าขอ 1 รายการ/ชุด 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

_________________ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ           
ส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ 
และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
       ข้อ ๒1

 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
       ข้อ 3 ให้ยกเลิก   

  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2532 
 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2533 
 (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.2536 
 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ.2540 
 (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ.2541 
 (๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ.2541 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน

เทศบาล และพนักงานส่วนต าบล  
 
 

----------------------- 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 82 ง ลงวันที่ 11 กันยายน 2548   
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 “เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับ ทั้งนี้  เมื่อหักเงิน    

เบิกลด เนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับค่าวิชาหรือเงินเพ่ิม   
การเล่ือนฐานะ หรือส าหรับประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือส าหรับการสู้รบ 

 “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ด าเนินกิจการ 
เกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 “ท้องที่” หมายความว่า อ า เภอ กิ่งอ าเภอ หรือท้องที่ของอ าเภอหรือกิ่งอ า เภอที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน 

 “ท้องที่ท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ราชการ หรือมีค าส่ังให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เป็นครั้งแรก 

  “ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 

 “ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่งได้รับ
ความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย 

 ข้อ ๕ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบนี้ 

 การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  ข้อ 62 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับค าส่ังให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น  
  (1) 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 (2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ 
โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน 
 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับค าส่ังให้เดินทางไปประจ า
ส านักงานในต่างท้องที่ท่ีเป็นท้องที่ท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่ก าหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยค านวณตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 ข้อ 7 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับค าส่ังให้ไปรับราชการในท้องที่ใดและไม่มีสิทธิได้รับ    
ค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสตามข้อ 6 (2) แม้ว่า
กรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใด ก็ไม่ท าให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในระหว่างรับราชการ
ในท้องที่นั้น เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกท าลาย หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 
 ข้อ 8 ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง 
 
 
----------------------- 

2 ข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
 3

 ข้อ 6 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้และมีคู่สมรส   
เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือพนักงาน   
หรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 9 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แ ล้วภายหลังได้รับ
เงินเดือนเพ่ิมขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ถ้าเงินเดือนที่ได้รับเพ่ิมขึ้นไม่ตรง    
กับท่ีก าหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านดังกล่าว ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยค านวณตามวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ข้อ 10 การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด
เงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ 
และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเสมือนหนึ่งไม่มีการลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นว่านั้น เว้นแต่เป็นการลา
ติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ 
 ข้อ 11 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้
ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือนให้งดเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านั้นส าหรับเดือนใด   
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านส าหรับเดือนนั้นตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ และให้ส้ินสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน     
หรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ถ้าผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืน        
ไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวัน  
นับแต่วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจ าเป็นจะต้องอยู่ต่อไปอีกให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปได้เท่าที่
จ าเป็นโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกค าส่ังแต่งตั้ง 
 ข้อ 13 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านอยู่แล้วในท้องที่หนึ่งและต่อมา
ได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิ 
น าหลักฐานการช าระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตร  
ซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไปได้และมีความจ าเป็นต้อง
อาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป 
 ข้อ 14 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ได้เช่าซื้อ 
หรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ช าระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ    
ท้ายระเบียบนี้ ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน
ในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกท าลายหรือเสียหาย 
เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 
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 (2) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพ่ือช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์
รวมกับบุคคลอ่ืนในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ส าหรับ
บ้านหลังดังกล่าว 
 (3) จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านกับสถาบัน
การเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 (4) จะต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับบ้าน 
หลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่ เคยใช้สิทธิ  
นั้นอีก และเป็นการใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ตามที่เคยใช้สิทธิมาแล้ว    
หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธ์ิไปแล้ว 
  (5) หากเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้น าค่าผ่อนช าระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ โดยให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  ให้น าความในข้อ 7 ถึงข้อ 12 มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระ
ราคาบ้านโดยอนุโลม 
  ข้อ 15 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ 14 และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืน
ซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ 
  ข้อ 16 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ     
แต่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้  ให้ยังคงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
หรือหนังสือส่ังการที่มีอยู่เดิม จนกว่าจะหมดสิทธินั้น 
  ข้อ 17 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด
ตามวรรคแรก ให้ขอท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4  สิงหาคม พ.ศ.2548 
สมชาย  สุนทรวัฒน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25514 
  ข้อ ๕ สิทธิของข้าราชการสวนท้องถิ่น ผู้ที่ไดรับค าส่ังให้เดินทางไปประจ าส านักงานในท้องที่  
ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิการไดรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ     
เมื่อไดรับค าส่ังให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่ตั้งแตว่ันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25595 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 25626 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ท้ายระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม      
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และให้
ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ท้ายระเบียบนี้แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 

4 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 5ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 178 ง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559  
 6ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 75 ง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 
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บ ัญช ีอ ัตราค่าเช ่าบ ้านข ้าราชการส ่วนท ้องถ ่ิน1
 

ต าแหน่งประเภทท ั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาว ุโส 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 15.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 2.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 11 4,000 

ข ั้นท ี่ 16 ข ึ้นไป 3,000 ข ั้นท ี่ 3 - 8 3,000 ข ั้นท ี่ 11.5 - 17 5,000 

 ข ั้นท ี่ 8.5 ข ึ้นไป 4,000 ขัน้ที ่17.5 ขึ้นไป 6,000 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งประเภทว ิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช ี่ยวชาญ 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 9.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 4 3,000 ข ั้นท ี่ 1 – 6.5 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 7.5 5,000 

ข ั้นท ี่ 10 – 14 3,000 ข ั้นท ี่ 4.5 – 12 4,000 ข ั้นท ี่ 7 – 11.5 5,000 ขัน้ที่ 8  ขึ้นไป 6,000 

ข ั้นท ี่ 14.5 ข ึ้นไป 4,000 ข ั้นท ี่ 12.5 – 20.5 5,000 ข ั้นท ี่ 12 ข ึ้นไป 6,000  

 ข ั้นท ี่ 21 ข ึ้นไป 6,000  

 
 
 

----------------------- 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้ องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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- 2 – 
 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการท ้องถ ิ่น 

ระดับต ้น ระดับกลาง ระดับส ูง 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน    
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 5.5 3,000 ข ั้นท ี่ 1 – 5.5 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 7 5,000 

ข ั้นท ี่ 6 – 14 4,000 ข ั้นท ี่ 6 – 11 5,000 ข ั้นท ี่ 7.5 ข ึ้นไป 6,000 

ข ั้นท ี่ 14.5 - 20 5,000 ขัน้ที ่11.5 ขึ้นไป 6,000  

ขัน้ที ่20.5 ขึ้นไป 6,000  

 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับต ้น ระดับกลาง ระดับส ูง 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 - 10 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 2 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 6.5 5,000 

ข ั้นท ี่ 10.5 – 19.5 5,000 ข ั้นท ี่ 2.5 – 10.5 5,000 ข ั้นท ี่ 7 ข ึ้นไป 6,000 

ข ั้นท ี่ 20 ข ึ้นไป 6,000 ข ั้นท ี่ 11 ข ึ้นไป 6,000  
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บ ัญช ีอ ัตราค่าเช ่าบ ้านส าหรับข ้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา
ขององค  กรปกครองส ่วนท ้องถ ิน่2

 
 

อ ันดบ ั  ครผ ู  ู้ช่วย อ ันดบ ั  คศ. 1 อ ันดบ ั  คศ. 2 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน    
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 8.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 1.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 11.5 4,000 

ข ั้นท ี่ 9 – 12.5 3,000 ข ั้นท ี่ 2 – 6.5 3,000 ข ั้นท ี่ 12 – 16.5 5,000 

ข ั้นท ี่ 13 4,000 ข ั้นท ี่ 7 – 21.5 4,000 ข ั้นท ี่ 17 ข ึ้นไป 6,000 
 
 
 
 
 

อ ันดบ ั  คศ. 3 อ ันดบ ั  คศ. 4 อ ันดบ ั  คศ. 5 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน เด ือน
ละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ค ่าเช ่าบ้านไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 5.5 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 6.5 5,000 6,000 

ข ั้นท ี่ 6 – 11.5 5,000 ข ั้นท ี่ 7 ข ึ้นไป 6,000  

ข ั้นท ี่ 12 ข ึ้นไป 6,000    

 

 
 
 
 
 

----------------------- 
 2

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการจดัท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  มาตรา  74  (9)  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  2496  และมาตรา  67  (9)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2505  มาตรา  5  มาตรา  85  (10)  และมาตรา  88  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี
หรือที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

“ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  รถราชการ  ครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้าง  ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ที่มีการใช้งานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“รถราชการ”  หมายถึง  รถราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ได้แก่  รถส่วนกลาง  รถประจ าต าแหน่ง  และรถรับรอง  
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดยการซื้อ  การรับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือ  และได้ขึ้นทะเบียน 

เป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการท าประกันภัยทรัพย์สินตามความจ าเป็น
และเหมาะสม  โดยค านึงถึงสถานะทางการคลังและการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

้หนา   ๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๒
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ในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาด้วยว่า   
ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มกับความคุ้มครองที่จะได้รับหรือไม่   

ข้อ 6 ทรัพย์สินที่จะเสนอขอท าประกันภัยได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(1) เป็นทรัพย์สินที่เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว  อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต  

และทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน   
(2) เป็นทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือบริการสาธารณะ  ซึ่งเมื่อได้รับความเสียหายแล้ว  จะส่งผลกระทบ

ต่อความเดือดร้อนของสาธารณชนเป็นวงกว้าง 
(3) เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง 
(4) ไม่เป็นทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขตามสัญญาหรือสัญญาสัมปทานบังคับให้ต้องท าประกันภัย   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการท าประกันภัยทรัพย์สิน   
ข้อ 7 การท าประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(1) ต้องเป็นรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น   
(2) ลักษณะการใช้รถยนต์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  และ 

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดท าประกันภัย  โดยไม่กระทบ 

ต่อการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่   
ข้อ 8 นอกจากหลักเกณฑ์ตามข้อ  7  การจัดท าประกันภัยภาคสมัครใจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังนี้ด้วย 

(1) รถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ได้แก่  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  และ  4  อ าเภอ  ของจังหวัดสงขลา  ได้แก่  
อ าเภอสะบ้าย้อย  อ าเภอเทพา  อ าเภอนาทวี  และอ าเภอจะนะ  ต้องเป็นรถยนต์ที่มีภารกิจปกติในพ้ืนที่   

(2) รถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ในการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปกติ  หรือเมื่อเกิด
อุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย  ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน  

ในวงกว้างหรือจ านวนมาก  เช่น  รถพยาบาล  รถยนต์ฉุกเฉิน  รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย  รถยนต์ดับเพลิง  
รถยนต์บรรทุกน้ ามัน  รถยนต์บรรทุกสารเคมี  รถยนต์บรรทุกก๊าซ  รถยนต์โดยสารหรือรถยนต์บัสโดยสาร  
จ านวนตั้งแต่  20  ที่น่ังขึ้นไป  เป็นต้น   

ข้อ 9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาประเภทของการจัดท าประกันภัยตามข้อ  8   
ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  และประหยัด   

การจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางนอกจากกรณีตามข้อ  8  ให้จัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ 

ในความคุ้มครองประเภทที่  3  ในวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน  300,000  บาทต่อคน 

้หนา   ๗
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ข้อ 10 รายการครุภัณฑ์ตามรูปแบบจ าแนกงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สามารถเสนอขอจัดท าประกันภัยได้  มีดังนี้ 
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
(3) ครุภัณฑ์โรงงาน 

สิ่งก่อสร้างที่สามารถเสนอขอจัดท าประกันภัยได้ต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน   
ซึ่งสร้างขึ้นบนพ้ืนดินและยึดติดเป็นอันเดียวกับพ้ืนดินน้ัน  ยกเว้นอาคารส านักงานหรืออาคารที่ท าการ  
รวมถึงอาคารประกอบอ่ืนที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องและบ้านพักข้าราชการ 

ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับการจัดท าประกันภัย
ทรัพย์สินไว้ในหมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

ข้อ 12 การจัดท าประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ด าเนินการไปแล้ว
โดยชอบและสุจริต  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  2633  ลงวันที่   
14  สิงหาคม  2552  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ   
ให้มีผลใช้บังคับได้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ 13 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี  และให้มีอ านาจตีความ   
วินิจฉัยปัญหา  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

น าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗๔  (๙)  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๙)  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕  (๑๐)  และมาตรา  ๘๘   
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน 

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  เช่น  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน  ศูนย์การเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน   

“สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคลให้มีความเช่ียวชาญตามความถนัดของตนโดยรายวิชาเพ่ิมเติมมีลักษณะ
ต่อเน่ืองกันเป็นหลักสูตรหรือแผนการเรียนรู้  ได้แก่  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  หลักสูตร
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ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ  
หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ  หรือด้านอ่ืน  ซึ่งอาจจัดการศึกษาได้ทั้งในรูปแบบนักเรียนประจ า
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือสถาบันการพลศึกษา  หรือสถาบัน
ทางการศึกษาของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนก าหนด  หรือแบบนักเรียนไปกลับ  ตามความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับผิดชอบบริหารสถานศึกษา 

“หัวหน้าหน่วยงานคลัง”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้รับผิดชอบ
เป็นหัวหน้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  ก ารเก็บรักษาเงิน  หรือ 

งานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

พนักงานครู  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติ งาน
เกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  หรืองานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
ของสถานศึกษา 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

“แผนปฏิบัติการประจ าปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณน้ัน ๆ 

“เงินรายได้สะสม”  หมายความว่า  รายได้ที่เป็นยอดผลต่างระหว่างเงินรายได้กับค่าใช้จ่ายของ
สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ  รวมทั้งรายได้สะสมปีงบประมาณก่อน ๆ  ด้วย 

“ค่าเรียน”  หมายความว่า  เงินที่เก็บเป็นค่าการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี  และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 

รายได้ของสถานศึกษา 
 

 

ข้อ 6 เงินรายได้ของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

(๑) เงินที่ได้จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ  ให้สถานศึกษา  ดังรายการ
ต่อไปน้ี 

 (ก) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและ 

ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน  เงินรายหัวนักเรยีน  และเงินพัฒนาการจัดการศกึษา 
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 (ข) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน  
เงินรายหัวนักเรียน  เงินพัฒนาการจัดการศึกษา  และเงินค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ 

(๒) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา  ทั้งน้ี  หากเป็นการอุทิศให้แบบมีเงื่อนไขต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน   
(๓) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

(4) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   

(๕) เงินที่ได้จากการรับจ้าง  การแสดง  หรือกิจกรรม  หรือจากการจ าหน่ายสิ่งของ 
(๖) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(๘) รายได้อ่ืน ๆ  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือตามที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนดให้เป็นรายได้ของสถานศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ตาม  (๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนของรายได้ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนที่เกี่ยวข้องได้  โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๗ เงินค่าบ ารุงการศึกษา  ตามข้อ  ๖  (๔)  จะเรียกเก็บได้เฉพาะในเร่ืองที่สถานศึกษา 

จะพัฒนาการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การจัดประสบการณ์
และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอ่ืน  เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน
การศึกษาของผู้เรียนได้ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของ
ผู้ปกครองและผู้เรียน  โดยในการจัดเก็บให้ค านึงถึงผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนและผู้ปกครองที่ไม่มีสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้วย  ทั้งน้ี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  คณะกรรมการอาจยกเว้นให้ผู้ เรียนเป็นการเฉพาะราย 

ไม่ต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ 
หมวด  ๒ 

รายจ่ายของสถานศึกษา 
 

 

ข้อ 9 รายจ่ายของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

(1) ค่าใช้จ่ายตามรายการหรือวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ 

(2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาส าหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
ส าหรับสถานศึกษา  ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา 

(4) ค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษา 
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(๕) ค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม  การแข่งขันกีฬา  หรือการแข่งขันทักษะทางการศกึษา
ภายในและต่างประเทศ 

(๖) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือการส่งบุคลากร
ของสถานศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรม   

(๗) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นสื่อหรืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

(๘) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงานของสถานศึกษา 

(๙) ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน  งานท าความสะอาด  งานรักษาความปลอดภัย  พาหนะ
รับส่งนักเรียนตามความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มี   

(1๐) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 

(1๑) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ  ไม่เกินสองครั้งต่อภาคเรียน 

(1๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาวัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงาน  
และอาคารสถานที่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

(1๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมหรือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก  
สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ 

(1๔) ค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสั่งการก าหนดให้เป็นรายจ่ายของสถานศึกษา  

ได้เฉพาะรายการที่กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เป็นรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น   

(๑๕) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องตาม  (๑) - (๑๔)  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่มีกฎหมาย  ระเบยีบ  
ค าสั่ง  หรือหนังสือของกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

รายจ่ายตาม  (3)  (4)  (5)  (6)  (๗)  และ  (๘)  ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี   
รายจ่ายตาม  (๕)  ในกรณีการน าผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม  การแข่งขันกีฬา  หรือการแข่งขัน

ทักษะทางการศึกษาภายในประเทศ  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส่วนกรณีการน าผู้เรียนไปร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ  องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นน้ันต้องท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรายกรณีก่อนด าเนินการและให้อนุมัติ
เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวโดยตรงเท่านั้น 
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หมวด  3 

การบริหารรายได ้ รายจ่าย  และการพัสดุของสถานศึกษา 
 

 

ข้อ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน   
เงินรายหัวนักเรียน  และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา  และเงินอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา
ตามข้อ  ๖  (๑)  ให้ตั้งงบประมาณโดยตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี  ไว้ในงบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  
รายการค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา  เว้นแต่กรณีที่มีการก าหนดให้งบประมาณรายการน้ัน
ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่ง   

เมื่อข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ตามวรรคหน่ึงประกาศใช้แล้ว  ให้เบิกจ่ายเพ่ือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  โดยค านึงถึง
สถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑ เงินรายได้ที่สถานศึกษาได้รับให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษา  ให้จัดท าเป็น
โครงการหรือกิจกรรม  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา  โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ  และให้หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ของสถานศึกษา   

ข้อ 1๒ รายได้ของสถานศึกษาตามข้อ  ๖  เมื่อสถานศึกษาใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณแล้ว  หากมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  เว้นแต่กรณี
รายได้ที่มีการก าหนดเงื่อนไขเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน 

ข้อ 1๓ ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจอนุมัตใิห้ใช้จ่ายจากเงินรายไดส้ะสมไดต้ามความจ าเป็น  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

การใช้จ่ายจากเงินรายไดส้ะสมตามวรรคหนึง่ให้กระท าไดเ้ฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหนา้ทีข่อง
สถานศึกษา  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการผู้เรียน  หรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ของสถานศึกษา  หรือกิจการ
ที่จัดท าเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียน  ต้องเกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง  และต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา  ทั้งน้ี  การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  ให้จัดท าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ข้อ 1๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ี  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอ านาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้ 

(๑) การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่มีวงเงิน  

ไม่เกินห้าแสนบาท 
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(๒) การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
เฉพาะที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนที่มีวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ข้อ 1๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

หมวด  4 

การรับเงนิ  การเบิกจา่ยเงนิ  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิของสถานศกึษา 
 

 

ข้อ 1๖ การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 

รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 

ข้อ 1๗ การอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  
ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกเงิน  ก าหนดและควบคุม
เลขที่ฎีกา  เสนอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ตรวจฎีกาก่อนเสนอต่อ  

ผูม้ีอ านาจอนุมัติตามข้อ  ๑๔  และข้อ  1๕  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
หัวหน้าสถานศึกษาและข้าราชการครู  หรือพนักงานครูอย่างน้อยสองคน  เป็นผู้มีอ านาจลงนาม  

สั่งจ่ายเงินน้ัน 

ในกรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งครู  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการแทน  โดยค านึงถึงระดับต าแหน่ง  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นส าคัญ 

ในกรณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้หัวหน้าหน่วยงานคลังกับข้าราชการ  หรือพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย 

เงินฝากธนาคาร 

ข้อ 1๙ การจัดท าบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

หมวด  ๕ 

สถานศึกษาที่มกีารจดัการศกึษาลักษณะพิเศษ 
 

 

ข้อ ๒๐ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ  9  รายจ่ายของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
ลักษณะพิเศษ  ประกอบด้วย   

้หนา   ๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒

หน้าที่ 182

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



(๑) ค่าเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ส าหรับผู้เรียนในการฝึกกีฬา  ฝึกงาน  ฝึกปฏิบัติการ   
หรือการแข่งขัน 

(๒) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับจัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา 
(๓) ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เรียน   
 (ก) ในขณะฝึกกีฬา  ฝึกงาน  ฝึกปฏิบัติการ  หรือในระหว่างการเรียนตามหลักสูตร 

 (ข) ในระหว่างการแข่งขัน 

(๔) ค่าจ้างเหมาบริการซักรีดเฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็น 

(5) ค่าอาหารประจ าวัน 

(6) ค่าอาหารเสริมเฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็น   
(๗) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์   

ในการเรียนการสอน 

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  และ
ประหยัด  ส าหรับตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด  หรือที่ส่วน
ราชการถือปฏิบัติอยู่   

ข้อ ๒๑ การก าหนดให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ   
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   

หมวด  ๖ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

ข้อ 2๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และมอบหมายข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๓ ในกรณีสถานศึกษาใดมีเงินรายได้สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ถือเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาตามระเบียบน้ี 

ข้อ 2๔ การใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ   
ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
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สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  จนกว่าจะแล้วเสร็จ   

ข้อ ๒๕ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจัดหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามค านิยาม  ค าว่า  “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ”  ตามระเบียบน้ี  อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ  ตามระเบียบนี้ 

รายจ่ายของสถานศึกษาตามวรรคหน่ึงซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๐  ของระเบียบน้ี   
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วและได้กระท าโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับให้ถือเป็นการกระท าที่ชอบ  

ตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๒๖ การจัดท าบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ  ๑๙  หากกระทรวงการคลัง

ยังไม่ได้ก าหนดไว้  ให้น าการจัดท าบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาใช้โดยอนุโลม  จนกว่ากระทรวงการคลังจะก าหนด 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“คนพิการ” และ “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความถึง “คนพิการ” และ “ผู้ดูแล

คนพิการ” ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 

และเมืองพัทยา 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

และนายกเมืองพัทยา 
 

ข้อ ๕  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอำนาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๓๖ ง/หน้า ๑/๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

หมวด  ๑ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียความพิการ 

   

 

ข้อ ๖๒  คนพิการซึ่งจะมีสิทธิที่จะได้รับเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้  ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการกำหนด 

 

หมวด  ๒ 

ขั้นตอนการย่ืนคำขอ 

   

 

ข้อ ๗  ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด และมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐานพร้อมสำเนาที่ผู้ขอรับเงินเบ้ีย
ความพิการ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๒) ทะเบียนบ้าน 

(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียความพิการผ่านธนาคาร๓ 

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ย่ืนคำขอแทน
โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 

สำหรับคนพิการกรณีอ่ืนนอกจากบุคคลตามวรรคสอง ซึ่งไม่อาจย่ืนคำขอได้ด้วย
ตนเองให้ผู้ดูแลคนพิการย่ืนคำขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำ
หลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 

 

ข้อ ๘๔  ในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเงินเบ้ียความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนึ่งและย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือกรุงเทพมหานคร ให้คนพิการนั้น
ลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน

 
๒ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ

พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ

พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน้าที่ 186

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

มีภูมิลำเนา และให้ได้รับเงินเบ้ียความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป  
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่
จ่ายเงินเบี้ยความพิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน 

 

หมวด  ๓ 

การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ 

   

 

ข้อ ๙  ภายในเดือนมกราคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรายชื่อ
คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบ้ียความพิการในระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งรายงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่กำหนด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ๕ 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งของเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยากำหนด หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และข้ันตอนในการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ ๑๐  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตรวจสอบสถานะความพิการ และการดำรงชีวิตอยู่ของคนพิการ  

 

หมวด  ๔ 

งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบ้ียความพิการ 

   

 

ข้อ ๑๑  การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 

ข้อ ๑๒  การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้จ่ายในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

 

ข้อ ๑๓๖  การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินเบ้ียความพิการ 
หรือในนามผู้ดูแลคนพิการเป็นรายเดือนภายในวันที่  ๑๐ ของทุกเดือน หากล่าช้าเกินกว่ากำหนด
ดังกล่าวต้องเป็นกรณีจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได ้

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับ
ผู้ดูแลคนพิการและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่  ณ วันที่ ๑ 
ของทุกเดือน 

 
๕ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ

พิการให้คนพกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน้าที่ 187

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
กำหนดหรือตามท่ีตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียความพิการตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการกำหนด เป็นหน่วยดำเนินการ 

 

หมวด  ๕ 

การส้ินสุดการได้รับเงินเบ้ียความพิการ 

   

 

ข้อ ๑๔  สิทธิของผู้ได้รับเงินเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้ ส้ินสุดลงในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 

(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ 

(๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีตนมีสิทธิได้รับเงินเบ้ียความพิการ 

กรณีสิทธิได้รับเงินเบ้ียความพิการดังกล่าวส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งระงับการจ่ายเงินเบ้ียความพิการสำหรับบุคคลดังกล่าวทันที เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ ๘ 

 

ข้อ ๑๕  กรณีผู้รับเงินเบ้ียความพิการตาย ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นแจ้งการตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจ่ายเงินเบ้ียความพิการตามข้อ ๘ ต่อไป 

 

ข้อ ๑๖  กรณีผู้รับเงินเบ้ียความพิการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  

หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่ังถอนรายชื่อ และระงับ
การจ่ายเงินเบ้ียความพิการทันที เว้นแต่กรณีตามข้อ ๘  

ในกรณีที่มีการคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจน 
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 

 

บทเฉพาะกาล 
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ข้อ ๑๗  ระเบียบนี้มิให้กระทบต่อสิทธิของคนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 

ข้อ  ๑๘   ให้ คน พิ การที่ ได้ รับ เงินสงเคราะห์ เ พ่ื อการ ยั งชีพตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ถือว่าเป็นคนพิการที่ได้ลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้  

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

บญุจง  วงศ์ไตรรัตน์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

       
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๗ 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๖  คนพิการที่ได้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ไว้แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ถือว่าเป็นคนพิการที่ได้ลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงิน
เบ้ียความพิการแล้วตามระเบียบนี้ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑๘ 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๙ 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หน้า ๓/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง/หน้า ๓/๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนพิเศษ ๕๕ ง/หน้า ๓/๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

หน้าที่ 190

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

วิวรรธน์/เพิ่มเติม 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

นุสรา/ตรวจ 

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

พัชรภรณ์/เพ่ิมเติม 

๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ภาณุรุจ/ตรวจ 

๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 
๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 
๖ และมาตรา ๙๐ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 

ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป และมีสัญชาติไทย 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพัทยา 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายกเมืองพัทยา 

 

ข้อ ๕  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวง
มหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 

 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง/หน้า ๕/๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

หน้าที่ 192

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอำนาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ 

 

หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพ 

   

 

ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

(๓) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และย่ืนคำขอรับเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔)๒ ไม่ เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบ้ียหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ 

บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

หมวด ๒ 

ขั้นตอนการย่ืนคำขอ 

   

 

ข้อ ๗๓  ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป
ลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสำเนา 

(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 
 

๒ ข้อ ๖ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หน้าที่ 193

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

 

(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ ผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง 
อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได ้

 

ข้อ ๗/๑๔  ในกรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตาม
ระเบียบนี้แล้ว 

 

ข้อ ๘๕  ผู้สูงอายุผู้ใดที่มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ต่อมาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ผู้สูงอายุ
นั้นไปลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ  ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้นั้นทราบเพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้ำซ้อน  ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังคงจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะส้ินปีงบประมาณ  

 

หมวด ๓ 

การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ 

   

 

ข้อ ๙  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
บันทึกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนดพร้อมทั้งรายงานจังหวัดเพ่ือส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็น
ข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ๖ 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งของเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยากำหนด หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และข้ันตอนในการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ ๑๐  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตรวจสอบสถานะของผู้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อ

 
๔ ข้อ ๗/๑ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หน้าที่ 194

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรองของ
นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุดังกล่าว จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
หรือหลักฐานอ่ืนที่มีสามารถตรวจสอบได้ 

 

หมวด ๔ 

งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

   

 

ข้อ ๑๑  การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้ดำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 

ข้อ ๑๒  การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้จ่ายในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตาม
มติคณะรัฐมนตรี 

 

ข้อ ๑๓๗  การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ หรือในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือน 

ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอำนาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่
ได้รับมอบอำนาจ และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่  ณ วันที่ ๑ 
ของทุกเดือน 

การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด หรือตามท่ีตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มี
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนผู้ สูงอายุ 
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นหน่วยดำเนินการ 

 

หมวด ๕ 

การส้ินสุดการได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

   

 

ข้อ ๑๔  สิทธิของผู้ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้ ส้ินสุดลงในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

 
๗ ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน้าที่ 195

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

 

(๑) ตาย 

(๒) ขาดคุณสมบัตติามข้อ ๖ 

(๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีตนมีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

กรณีสิทธิได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ สั่งระงับการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุสำหรับบุคคลดังกล่าวทันที 

 

ข้อ ๑๕  กรณีผู้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตาย ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นแจ้งการตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ ๘ 
ต่อไป 

 

ข้อ ๑๖  ภายใต้บังคับข้อ ๘ กรณีผู้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๔ (๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

หากไม่มีผู้คัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือส่ังถอนรายชื่อ และระงับการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุทันที 

ในกรณีที่มีการคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจน
แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

ข้อ ๑๗  ระเบียบนี้มิให้กระทบต่อสิทธิของผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีอยู่
ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

บุญจง  วงศ์ไตรรัตน์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

 

       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๘ 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑๙ 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐ 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๒๓ ง/หน้า ๑/๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง/หน้า ๑/๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนพิเศษ ๕๕ ง/หน้า ๑/๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

 

วิวรรธน์/เพิ่มเติม 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

นุสรา/ตรวจ 

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

นุสรา/เพิ่มเติม 

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการจดัสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ประกอบกับ  (๑๔)  ของกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  ประกอบมาตรา  ๕๐  (๔)  
มาตรา  ๕๓  (๑)  และมาตรา  ๕๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  และ
มาตรา  ๘๘  ประกอบมาตรา  ๖๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงวางระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบยีบน้ี  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน   
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
“การจัดสวัสดิภาพสัตว์”  หมายความว่า  การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
“สถานสงเคราะห์สัตว์”  หมายความว่า  สถานที่ส าหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์

ที่ถูกทอดทิ้ง  สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ  สัตว์ที่ถูกทารุณกรรม  สัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิต  สัตว์ที่มีเจ้าของแตส่ภาพแวดลอ้ม
การอยู่อาศัยของสัตว์กระทบกับประชาชนโดยรอบ  หรือสัตว์ที่เจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อไป   

ข้อ ๕ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  อาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจ าเป็น 

และเหมาะสม  ดังนี้ 
(1) กรณีการกักสัตว์ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข   
(2) ภายหลังครบก าหนดระยะเวลาตาม  (1)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเลี้ยงดูสัตว์

แทนเจ้าของจนกว่าเจ้าของสัตว์จะมาขอรับ  หรืออาจจัดการขาย  หรือขายทอดตลาดได้ 
(3) ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าทะเบียนสัตว์ตาม  (1)  ให้เป็นปัจจุบัน  

ทั้งนี้  ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

้หนา   ๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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(4) สถานสงเคราะห์สัตว์  ซึ่งเป็นที่เลี้ยงดูสัตว์ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนด 

กรณีเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ
ตามวรรคหน่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

จะด าเนินการเอง  เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด าเนินการแทนได้ 

ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถเบิกจ่ายได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการก่อสร้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

(๒) ค่าอาหาร  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

(๓) ค่าท าหมัน  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

(๔) ค่าเวชกรรม  ได้แก่  ยา  วัคซีน  เป็นต้น  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา 

ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

(๕) ค่าตรวจวินิจฉัย  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

(๖) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็น 

และประหยัด  เช่น  ค่าอุปกรณ์บังคับสัตว์   
ข้อ 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สามารถอุดหนุนเงินให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล

ในพ้ืนที่ของตนเพ่ือด าเนินการตามระเบียบน้ีได้   เมื่อได้รับการร้องขอจากเทศบาลหรือองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  ส าหรับหลักเกณฑ์การอุดหนุน  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  17  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญ 

ของราชการส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

   
 

โดยท่ีเห็นเป.นการสมควรกําหนดระเบียบว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของ
ราชการส�วนท�องถ่ิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการ
ส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๙ และมาตรา 
๗๗ พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๓๒ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๙๕ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดระเบียบว�าด�วยเงิน
ช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ินไว� ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพ

ผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ เป.นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ผู�ได�รับบํานาญปกติหรือผู�มีสิทธิรับบํานาญปกติ หรือผู�รับบํานาญพิเศษ

เพราะเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินตํ่ากว�าเดือนละสี่พันบาท
ให�ได�รับเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน เรียกโดยย�อว�า “ช.ค.บ.” ในอัตรา
เดือนละสองร�อยบาท 

ผู�ได�รับบํานาญปกติหรือผู�มีสิทธิได�รับบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถิ่นตั้งแต�เดือนละสี่พันบาทขึ้นไป 
แต�ไม�เกินสี่พันสองร�อยบาทให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละสองร�อยบาท แต�เม่ือรวม ช.ค.บ. กับ
บํานาญแล�วให�ได�รับไม�เกินเดือนละสี่พันสองร�อยบาท 

 
ข�อ ๔๒  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาท

หรือผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะ ตํ่ากว�าเดือนละสี่พันบาท ให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่ง
ร�อยบาท 

ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือ
ผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะ ต้ังแต�เดือนละสี่พันบาทข้ึนไป แต�ไม�เกินสี่พันหนึ่งร�อยบาท ให�ได�รับ 
ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งร�อยบาท แต�เม่ือรวม ช.ค.บ. กับบํานาญแล�วให�ได�รับไม�เกินเดือนละสี่พัน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน�า ๖/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒ ข�อ ๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญ

ของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หนึ่งร�อยบาท 
 
ข�อ ๔ ทวิ๓  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะตามกฎหมายว�า
ด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๒๓ และยังคงได�รับ หรือมีสิทธิ
ได�รับอยู�ในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละตํ่ากว�าอัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือน
หมายเลข ๓ ของข�าราชการพลเรือนให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมอีกในอัตราเดือนละร�อยละสามสิบเก�าของ
จํานวนบํานาญท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ แต�ท้ังนี้เม่ือรวม ช.ค.บ. ตามข�อนี้กับบํานาญและเงินเพ่ิมจาก
บํานาญในอัตราร�อยละยี่สิบห�าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยเงินบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๑๐ เงินเพ่ิมจากเงินบํานาญข�อ ๓๓ แล�ว ให�ได�รับไม�เกินอัตรา
เงินเดือนข้ันสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของข�าราชการพลเรือน 

ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
พิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะ ตามกฎหมายว�าด�วย
บําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ต้ังแต�วันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๒๓ เป.นต�นมา และยังคงได�รับหรือ
มีสิทธิได�รับอยู�ในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละตํ่ากว�าอัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดของบัญชีอัตรา
เงินเดือนหมายเลข ๓ ของข�าราชการพลเรือน ให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมอีกในอัตราเดือนละร�อยละสิบหก
ของจํานวนบํานาญท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ แต�ท้ังนี้เม่ือรวม ช.ค.บ. ตามข�อนี้กับบํานาญและเงินเพ่ิม
จากบํานาญในอัตราร�อยละยี่สิบห�าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๑๐ เงินเพ่ิมจากเงินบํานาญข�อ ๓๓ แล�ว ให�ได�รับไม�เกิน
อัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของข�าราชการพลเรือน 

สําหรับผู�มีสิทธิได�รับบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�
อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะ ให�ถือบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของผู�ท่ีก�อให�เกิดสิทธิในบํานาญ
พิเศษหรือบํานาญตกทอดนั้น 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ�ามีเศษของบาทให�ปJดท้ิง 
 
ข�อ ๔ ตรี๔  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะ ตามกฎหมายว�า
ด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินอยู�แล�ว ในวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ให�ได�รับ ช.ค.บ. 
ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู�ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญ และ ช.ค.บ. ตามข�อ ๓ ข�อ ๔ หรือข�อ ๔ ทวิ 
แล�วแต�กรณี อยู�แล�ว ให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมอีกในอัตราเดือนละร�อยละหกของจํานวนบํานาญ และ 
ช.ค.บ. ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

(๒) ผู�ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับเฉพาะบํานาญ ให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร�อยละ
หกของจํานวนบํานาญท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 
                                                 

๓ ข�อ ๔ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับ
บํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔ ข�อ ๔ ตรี เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของ
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ�ามีเศษของบาทให�ปJดท้ิง 
 
ข�อ ๔ จัตวา๕  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะ ตาม
กฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินอยู�แล�ว ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๓๓ ให�ได�รับ 
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู�ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญ และ ช.ค.บ. ตามข�อ ๓ ข�อ ๔ ข�อ ๔ ทวิ หรือ
ข�อ ๔ ตรี แล�วแต�กรณี อยู�แล�ว ให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมอีกในอัตราเดือนละร�อยละสิบของจํานวนบํานาญ
และ ช.ค.บ. ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

(๒) ผู�ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับเฉพาะบํานาญ ให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร�อยละ
สิบของจํานวนบํานาญท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ�ามีเศษของบาทให�ปJดท้ิง 
 
ข�อ ๔ เบญจ๖  ผู�ได�รับบํานาญปกติท่ีมีเวลาราชการรวมกันท้ังสิ้นไม�น�อยกว�ายี่สิบห�า

ปKบริบูรณL และได�รับ ช.ค.บ. ตามข�อ ๓ ข�อ ๔ ทวิ ข�อ ๔ ตรี หรือข�อ ๔ จัตวา แล�วแต�กรณี อยู�แล�ว ให�
ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตรา ดังนี้ 

(๑) ถ�าผู�ท่ีได�รับบํานาญปกติมีอายุต้ังแต�เจ็ดสิบปKบริบูรณLข้ึนไป แต�ไม�ถึงแปดสิบปK
บริบูรณL และได�รับบํานาญปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไม�ถึงสามพันบาทให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมข้ึนอีก
ในอัตราเดือนละเท�ากับส�วนต�างของเงินจํานวนสามพันบาทหักด�วยบํานาญปกติและ ช.ค.บ. ท่ีได�รับ
อยู� 

(๒) ถ�าผู�ท่ีได�รับบํานาญปกติมีอายุต้ังแต�แปดสิบปKบริบูรณLข้ึนไป แต�ไม�ถึงเก�าสิบปK
บริบูรณL และได�บํานาญปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไม�ถึงห�าพันบาทให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมข้ึนอีกใน
อัตราเดือนละเท�ากับส�วนต�างของเงินจํานวนห�าพันบาทหักด�วยบํานาญปกติและ ช.ค.บ. ท่ีได�รับอยู� 

(๓) ถ�าผู�ท่ีได�รับบํานาญปกติมีอายุต้ังแต�เก�าสิบปKบริบูรณLข้ึนไป และได�รับบํานาญ
ปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไม�ถึงหกพันบาทให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมข้ึนอีกในอัตราเดือนละเท�ากับส�วน
ต�างของเงินจํานวนหกพันบาทหักด�วยบํานาญปกติและ ช.ค.บ. ท่ีได�รับอยู�” 

 
ข�อ ๔ ฉ๗  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�อุปการะ หรือผู�อยู�ในอุปการะ ตามกฎหมายว�า
ด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินอยู�แล�ว และยังคงได�รับหรือมีสิทธิได�รับอยู�ในวันท่ี ๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู�ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญก�อนวันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ให�ได�รับ 
                                                 

๕ ข�อ ๔ จัตวา เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของ
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๖ ข�อ ๔ เบญจ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของ
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗ ข�อ ๔ ฉ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของ
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หน้าที่ 203

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร�อยละสี่สิบของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 
(๒) ผู�ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญต้ังแต�วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงวันท่ี ๑ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร�อยละยี่สิบของจํานวนบํานาญ และ ช.ค.บ. 
ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

(๓) ผู�ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญต้ังแต�วันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึงวันท่ี ๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร�อยละสิบสองของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. 
ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ�ามีเศษของบาทให�ปJดท้ิง 
 
ข�อ ๔ สัตต๘  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�อุปการะ หรือผู�อยู�ในอุปการะ ตาม
กฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินอยู�แล�ว ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ให�ได�รับ 
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู�แล�ว ให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมอีกใน
อัตราเดือนละร�อยละสิบเอ็ดของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

(๒) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับเฉพาะบํานาญ ให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร�อยละ
สิบเอ็ดของจํานวนบํานาญท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ�ามีเศษของบาทให�ปJดท้ิง 
 
ข�อ ๔ อัฏฐ๙  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะตาม
กฎหมาย ว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินอยู�แล�วในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ให�ได�รับ 
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. อยู�แล�ว ให�ได�รับ ช.ค.บ. 
เพ่ิมข้ึนอีกในอัตราเดือนละร�อยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. ท่ีได�รับหรือมีสิทธิ
ได�รับ 

(๒) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตรา
เดือนละร�อยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ�ามีเศษของบาทให�ปJดท้ิง 
 
ข�อ ๔ นว๑๐  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะ ตาม
                                                 

๘ ข�อ ๔ สัตต เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของ
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๙ ข�อ ๔ อัฏฐ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของ
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐ ข�อ ๔ นว แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับ
บํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ถ�าได�รับบํานาญรวมกันทุกประเภท เม่ือรวม
กับ ช.ค.บ. แล�วตํ่ากว�าเดือนละเก�าพันบาท ให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมอีกในอัตราเดือนละเท�ากับส�วนต�าง
ของจํานวนเงินเก�าพันบาทหักด�วยจํานวนบํานาญ ทุกประเภท และ ช.ค.บ. ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

 
ข�อ ๔ ทศ๑๑  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะ ตาม
กฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินอยู�แล�วในวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ให�
ได�รับ ช.ค.บ. อัตราดังนี้ 

(๑) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู�แล�ว ให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมข้ึนอีก
ในอัตราเดือนละร�อยละห�าของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

(๒) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับเฉพาะบํานาญให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมข้ึนอีกในอัตราเดือน
ละร�อยละห�าของจํานวนบํานาญท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ�ามีเศษของบาทให�ปJดท้ิง 
 
ข�อ ๔ เอกาทศ๑๒  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุ

ทุพพลภาพบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะ ตาม
กฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินอยู�แล�วในวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให�
ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู�แล�ว ให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมข้ึนอีก
ในอัตราเดือนละร�อยละสี่ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

(๒) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับเฉพาะบํานาญ ให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร�อยละสี่
ของจํานวนบํานาญท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ�ามีเศษของบาทให�ปJดท้ิง 
 
ข�อ ๔ ทวาทศ๑๓  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุ

ทุพพลภาพบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะตาม
กฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินอยู�แล�วในวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให�
ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู�แล�ว ให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมข้ึนอีก
ในอัตราเดือนละร�อยละห�าของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

(๒) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับเฉพาะบํานาญ ให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร�อยละ
ห�าของจํานวนบํานาญท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 
                                                 

๑๑ ข�อ ๔ ทศ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของ
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๒ ข�อ ๔ เอกาทศ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญ
ของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓ ข�อ ๔ ทวาทศ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญ
ของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ�ามีเศษของบาทให�ปJดท้ิง 
 
ข�อ ๔๑๔ เตรส  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู�อุปการะหรือผู�อยู�ในอุปการะตาม
กฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินอยู�แล�วในวันท่ีระเบียบนี้ใช�บังคับ ให�ได�รับ 
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู�แล�ว ให�ได�รับ ช.ค.บ. เพ่ิมข้ึนอีก
ในอัตราเดือนละร�อยละสี่ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

(๒) ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับเฉพาะบํานาญ ให�ได�รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร�อยละสี่
ของจํานวนบํานาญท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ�ามีเศษของบาทให�ปJดท้ิง 
 
ข�อ ๕๑๕  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญ ไม�มีสิทธิได�รับ ช.ค.บ. ตามข�อ ๓ หรือ

ข�อ ๔ ถ�าเข�ารับราชการหรือกลับเข�ารับราชการหรือเข�าทํางานหรือกลับเข�าทํางานสังกัดราชการ
ส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาคหรือราชการส�วนท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๖  การจ�าย ช.ค.บ. ให�นํากฎหมายว�าด�วยการจ�ายเงินเดือน เงินปK บําเหน็จ

บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน มาใช�บังคับโดยอนุโลม เว�นแต�ในกรณีผู�รับบํานาญถึงแก�ความ
ตาย ให�จ�าย ช.ค.บ. เพียงวันท่ีถึงแก�ความตาย 

กรณีท่ีผู�รับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบํานาญให�เป.นหน�าท่ีของราชการส�วน
ท�องถ่ินท่ีผู�รับบํานาญออกจากราชการเป.นผู�เบิกจ�ายเงิน ช.ค.บ. ตามวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด๑๖ 

 
ข�อ ๗  ให�เบิกจ�าย ช.ค.บ. จากงบประมาณรายจ�าย งบกลางประเภทรายจ�ายตามข�อ

ผูกพัน 
 
ข�อ ๘  การเบิกจ�าย ช.ค.บ. ไม�ต�องแสดงรายการหักภาษีเงินได� แต�ให�นําไปคํานวณ

หักจากเงินบํานาญในฎีกาเบิกเงินบํานาญ 
 
ข�อ ๙  ในกรณีท่ีราชการส�วนท�องถ่ินมีปJญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

กระทรวงมหาดไทยจะเป.นผู�วินิจฉัยและกําหนดวิธีปฏิบัติตามความจําเป.น 
 

                                                 
๑๔ ข�อ ๔ เตรส เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของ

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕ ข�อ ๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญ

ของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖ ข�อ ๖ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพ

ผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๐  การปฏิบั ตินอกเหนือไปจากระเบียบนี้  ให�ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เล็ก  แนวมาลี 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๗ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป.นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๕๑๘ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป.นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๒๑๙ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป.นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๓๒๐ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป.นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๔๒๑ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป.นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๓๕๒๒ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป.นต�นไป 
 

                                                 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน�า ๘/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน�า ๑๐/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน�า ๑๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน�า ๑๔/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน�า ๑๖/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน�า ๑๘/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๓๘๒๓ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป.นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๗๒๔ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป.นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๔๘๒๕ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป.นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๙๒๖ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป.นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑๒๗ 

 
ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป.นต�นไป 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒๒๘ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป.นต�นไป 
 

                                                 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน�า ๒๐/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หน�า ๑๔/๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน�า ๒๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๒๙ ง/หน�า ๑๓/๒๓ กุมภาพันธL ๒๕๔๙ 
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หน�า ๑/๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๓ ง/หน�า ๓/๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๔๒๙ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป.นต�นไป 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘๓๐ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป.นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญของราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๘๓๑ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป.นต�นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินียL/ผู�จัดทํา 
๒๗ กุมภาพันธL ๒๕๕๘ 

 
ปุณิกา/ปรับปรุง 

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

วิชพงษL/ตรวจ 
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 

                                                 
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๘๑ ง/หน�า ๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๘ ง/หน�า ๑/๑๖ กุมภาพันธL ๒๕๕๘ 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง/หน�า ๑/๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยเงนิช่วยค่าครองชีพผูรั้บบ านาญของราชการสว่นท้องถิน่  (ฉบบัที่  17) 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรเพ่ิมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น  ให้สอดคล้อง  
กับการปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญของข้าราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  
มาตรา  5  และมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า   “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ 

ผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  17)  พ.ศ.  2562”   
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  4  นว  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ  
ผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2522  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  15)  พ.ศ.  2558  และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  4  นว  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบ านาญปกติ  บ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  
บ านาญพิเศษ  หรือบ านาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมาย 

ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ถ้าได้รับบ านาญรวมกันทุกประเภท  เมื่อรวมกับ  ช.ค.บ.  แล้ว  
ต่ ากว่าเดือนละหน่ึงหมื่นบาท  ให้ได้รับ  ช.ค.บ.  เพ่ิมอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจ านวนเงิน
หน่ึงหมื่นบาทหักด้วยจ านวนบ านาญรวมกันทุกประเภท  และ  ช.ค.บ.  ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ” 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๗๑ 

   

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้เหมำะสม 
และสอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้พนักงำนหรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และบุคคลในครอบครัวของพนักงำนหรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริกำร
สำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับ
บันทึกควำมร่วมมือ ที่ ๐๐๙/๒๕๕๖ เรื่อง กำรคุ้มครองควำมม่ันคงด้ำนสิทธิกำรรักษำพยำบำลส ำหรับ
ผู้มีสิทธิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ระหว่ำง นำยกสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นำยก
สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย นำยกสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งประเทศไทย 
นำยกสมำคมพนักงำนเทศบำลแห่งประเทศไทย นำยกสมำคมข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย นำยกสมำคมข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย ประธำนสมำพันธ์
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งประเทศไทย นำยกสมำคม ลูกจ้ำงประจ ำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย นำยกสมำคมข้ำรำชกำรส่วนต ำบลและเทศบำล ประธำนสมำพันธ์
ปลัดเทศบำลแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส ำนักงำน หลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ และข้อตกลงเพ่ือให้บุคคลผู้มีสิทธิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย เงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้สิทธิรับบริกำร
สำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๕๖ ลง
วันที่ ๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่ำงประธำนคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และ
เลขำธิกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย นำยกสมำคม 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นำยกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย และ 
นำยกสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งประเทศไทย ในกำรร่วมกันพัฒนำให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขในระบบเบิกจ่ำยตรงค่ำ
รักษำพยำบำล 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗๔ และมำตรำ ๗๖ วรรค
หนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๖๙ และมำตรำ ๗๗ วรรค
หนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๕ มำตรำ ๘๕ และ
มำตรำ ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนทที่ ๑๒๙ ง/หน้ำ ๑/๔ ธันวำคม ๒๕๕๗ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของ 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของ 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง หรือหนังสือส่ังกำรอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ
นี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล 

และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

“พนักงำนส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
พนักงำนเทศบำล และพนักงำนส่วนต ำบล 

“กำรรักษำพยำบำล” หมำยควำมว่ำ กำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
โดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพ่ือกำรรักษำโรค กำรตรวจวินิจฉัย กำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพที่จ ำเป็นต่อสุขภำพและกำรด ำรงชีวิต และให้หมำยควำมรวมถึงกำรตรวจสุขภำพ กำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรป้องกันโรคเพ่ือประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุข แต่ไม่รวมถึงกำรเสริมควำมงำม 
และให้หมำยควำมรวมถึงกำรรักษำพยำบำลตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำล 

“ค่ำรักษำพยำบำล” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำลตำม
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล หรือตำมที่กระทรวงมหำดไทย
ประกำศก ำหนด 

“สถำนพยำบำล” หมำยควำมว่ ำ  สถำนพยำบำลของทำงรำชกำร และ
สถำนพยำบำลของเอกชน 

“สถำนพยำบำลของทำงรำชกำร” หมำยควำมว่ำ 
(๑) สถำนพยำบำลของทำงรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร

เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 

(๒) สถำนพยำบำลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 

(๓) สถำนพยำบำลอ่ืนตำมท่ีกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

“สถำนพยำบำลของเอกชน” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำลที่มี ลักษณะกำร
ให้บริกำรเป็นโรงพยำบำล ซึ่งได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำนพยำบำล 

“ผู้มีสิทธิ” หมำยควำมว่ำ 
(๑) พนักงำนส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่

หมำยควำมรวมถึง พนักงำนจ้ำง 
(๒) ผู้ได้รับบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(๓) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศมนตรี และนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

“บุคคลในครอบครัว” หมำยควำมว่ำ 
(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะ หรือบรรลุนิติภำวะ

แล้ว แต่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระเล้ียงดูของผู้มีสิทธิ 
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 

(๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ 
(๓) บิดำหรือมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ 
“หน่วยจัดบริกำรเบิกจ่ำยตรง” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติ 
 

ข้อ ๕  ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอ ำนำจตีควำม 
วินิจฉัยปัญหำในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ ก ำหนดหลักเกณฑ์ และก ำหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๖  ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนำยทะเบียนบุคลำกรองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นของตน และมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิ 
รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบและรับรองกำรมีสิทธิของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในโปรแกรม ระบบ
ทะเบียนบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๗  ให้นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีหน้ำที่
เกี่ยวกับงำนบุคคล หรืองำนคลังอย่ำงน้อยสองคนเป็นเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนบุคลำกรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือ นำยทะเบียน ลงทะเบียน ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลใน
ครอบครัว และบันทึกข้อมูล กำรส่งเบิกเงินเกี่ยวกับกำรชดเชยกรณี ผู้มีสิทธิส ำรองจ่ำยเงินค่ำ
รักษำพยำบำลในโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลำกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีควำมถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลที่ได้รับกำรปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมตำมวรรคหนึ่งให้มีผลต่อเมื่อได้รับควำม
เห็นชอบจำกนำยทะเบียนบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ข้อ ๘  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลส ำหรับตนเอง และ
บุคคลในครอบครัวของตนต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมระเบียบนี ้
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

ข้อ ๙  ให้ผู้มีสิทธิย่ืนเอกสำรหลักฐำนกำรมีสิทธิของตนเอง และบุคคลในครอบครัวของตน
ต่อนำยทะเบียนบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด พร้อมทั้งรับรองส ำเนำควำมถูกต้อง
ของเอกสำรหลักฐำน ให้น ำหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกีย่วกับกำรรักษำพยำบำล หรือระเบียบ หรือประกำศ หรือหนังสือส่ังกำรส ำหรับ
ข้ำรำชกำรพลเรือน มำใช้บังคับโดยอนุโลม๒ 

ในกรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีข้อมูลเปล่ียนแปลงไปจำกที่ย่ืนไว้ให้ผู้มีสิทธิ
ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งด้วย 

 

ข้อ ๑๐  ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลส ำหรับบุตร
ได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สำม 

ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสำมคน และต่อมำบุตรคนหนึ่งคนใดในจ ำนวนสำมคนตำม
วรรคหนึ่ง ตำยลงก่อนที่จะบรรลุนิติภำวะ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
ส ำหรับบุตร เพิ่มข้ึนอีกเท่ำจ ำนวนบุตรที่ตำย โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในล ำดับถัดไปก่อน 

กำรนับล ำดับบุตร ให้นับเรียงตำมล ำดับกำรเกิดก่อนหลัง  ทั้งนี้ ไม่ว่ำเป็นบุตรที่เกิด
จำกกำรสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอ ำนำจปกครองของตนหรือไม่ 

 

ข้อ ๑๑  ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำล ตำมข้อ ๑๐ ยังไม่ถึงสำมคน ถ้ำต่อมำมีบุตรแฝดซึ่งท ำให้มีจ ำนวนบุตรเกินสำมคนให้ผู้
มีสิทธิผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลตำมข้อ ๑๐ ส ำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึง
คนสุดท้ำยแต่บุตรแฝดดังกล่ำวต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจำกคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิง
เป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 

ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิตำมวรรคหนึ่งตำยลงก่อนที่จะบรรลุนิติภำวะ
ให้ลดจ ำนวนบุตร ที่ได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลลงจนกว่ำจ ำนวนบุตรที่ได้รับเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลเหลือไม่เกินสำมคน และหลังจำกนั้นผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลเพ่ิมข้ึนได้ตำมข้อ ๑๐ วรรคสอง 

เพ่ือประโยชน์ของข้อนี้ บทก ำหนดที่อ้ำงถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สำมของผู้มีสิทธิให้
หมำยควำมถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ำยของผู้มีสิทธิตำมวรรคหนึ่ง 

 

ข้อ ๑๒๓  ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลส ำหรับตนเอง
หรือบุคคลในครอบครัวของตน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก 
หรือผู้ป่วยใน 

(๒) กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน 

                                                 
๒ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ

กำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ

กำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๓) กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชน ทั้งประเภทผู้ป่วย
นอก หรือผู้ป่วยใน เฉพำะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรแพทย์ฉุกเฉิน 

(๔) กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชน ประเภทผู้ป่วยนอก
เป็นครั้งครำว เพรำะเหตุที่สถำนพยำบำลของทำงรำชกำรมีควำมจ ำเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถำนพยำบำล
ของเอกชนนั้น  ทั้งนี ้ไม่ว่ำจะเป็นสถำนพยำบำลของเอกชนตำมระเบียบนี้หรือไม่ก็ตำม 

กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชนตำม (๒) และ (๔) และ
กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลที่ให้จ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำล ให้น ำหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข ประเภท และอัตรำที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล หรือระเบียบ หรือประกำศ หรือหนังสือส่ังกำรส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือน
มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณี ห ลัก เกณ ฑ์ ตำมวรรคสอง หำกก ำหนดให้ ต้ องขอท ำควำมตกลงกับ
กระทรวงกำรคลังก่อนด ำเนินกำร หรือเบิกจ่ำยเงิน ให้หมำยควำมถึงกระทรวงมหำดไทยแทน 

 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลใน
สถำนพยำบำล และก่อนที่กำรรักษำพยำบำลจะส้ินสุดลง ผู้มีสิทธิได้พ้นสภำพควำมเป็นพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น หรือถูกส่ังพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรือบุคคลในครอบครัวพ้นสภำพ
ควำมเป็นบุคคลในครอบครัวตำมระเบียบนี้  ให้ ผู้มีสิทธิมี สิทธิ ได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลส ำหรับตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวจนสิ้นสุดกำรรักษำพยำบำลในครำวนั้น 

 

ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอ่ืน ให้ผู้มี
สิทธิ เลือกว่ำจะใช้สิทธิรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลตำมระเบียบนี้ หรือใช้สิทธิรับเงิน 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอ่ืน และหำกเลือกใช้สิทธิจำกหน่วยงำนอ่ืนผู้นั้นไม่มีสิทธิตำมระเบียบ
นี้  ทั้งนี้ กำรเลือกและกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้สิทธิให้เป็นไปตำมประกำศหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำลตำมสิทธิของตนเอง
จำกหน่วยงำนอ่ืนผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลส ำหรับบุคคลใน
ครอบครัวตำมระเบียบนี้  เว้นแต่ค่ำรักษำพยำบำลที่ได้รับนั้นต่ ำกว่ำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลที่มีสิทธิจะได้รับตำมระเบียบนี้ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
ส ำหรับบุคคลในครอบครัวเฉพำะส่วนที่ขำดอยู่ ให้น ำหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภท และอัตรำที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล หรือ
ระเบียบ หรือประกำศ หรือหนังสือส่ังกำรส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือน มำใช้บังคับโดยอนุโลม๔ 

ในกรณีที่ บุคคลในครอบครัวเป็น ผู้อำศัยสิทธิของผู้ อ่ืนซึ่ งมี สิทธิได้รับเงินค่ำ
รักษำพยำบำลส ำหรับบุคคลในครอบครัวจำกหน่วยงำนอ่ืนในขณะเดียวกัน ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลส ำหรับบุคคลในครอบครัวตำมระเบียบนี้ 

 

                                                 
๔ ข้อ ๑๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ

กำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ข้อ ๑๕   ในกรณี ที่ มีกำรท ำสัญญำประกันภั ยซึ่ งให้ควำม คุ้มครองในกำร
รักษำพยำบำลแก่ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัว หำกสิทธิที่จะได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำลตำมสัญญำ
ประกันภัยนั้นต่ ำกว่ำค่ำรักษำพยำบำลในครำวนั้น ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลตำมระเบียบนี้ เฉพำะส่วนที่ขำดอยู่ แต่ต้องไม่เกินไปกว่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริง  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมประกำศหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 

 

ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่ำสินไหมทดแทนเพรำะเหตุ
ละเมิดเป็นค่ำรักษำพยำบำลจำกบุคคลอ่ืนแล้ว ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลตำมระเบียบนี้ เว้นแต่ค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับนั้นต่ ำกว่ำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลที่มีสิทธิจะได้รับ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลตำมระเบียบนี้
เฉพำะส่วนที่ขำดอยู่ 

ในกรณีท่ีได้มีกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลไปแล้ว และปรำกฏว่ำ
ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่ำสินไหมทดแทนเพรำะเหตุละเมิดเป็นค่ำรักษำพยำบำลจำก
บุคคลอ่ืนในภำยหลัง ให้ผู้มีสิทธิส่งคืนเงินเท่ำกับจ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับดังกล่ำว  ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 

 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่สถำนพยำบำลไม่มียำ เลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสำร
ทดแทนน้ ำยำ หรืออำหำรทำงเส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค
จ ำหน่ำยหรือไม่อำจให้กำรตรวจทำงห้องทดลองหรือโดยวิธีกำรเอกซเรย์แก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลใน
ครอบครัวได้ เมื่อแพทย์ผู้ตรวจรักษำหรือหัวหน้ำสถำนพยำบำลของสถำนพยำบำลแห่งนั้นลงลำยมือ
ชื่อรับรองตำมแบบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนดแล้วให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวซื้อ หรือรับกำร
ตรวจทำงห้องทดลอง หรือโดยวิธีกำรเอกซเรย์จำกสถำนที่อ่ืนซึ่งอยู่ในประเทศไทยและน ำมำเบิกเงิน
ค่ำรักษำพยำบำลได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมประกำศหลักเกณฑ์ วิธีกำร และอัตรำที่กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนดตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 

 

ข้อ ๑๘ ๕  กำรเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลกรณี เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลใน
สถำนพยำบำลของทำงรำชกำร ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยในเฉพำะกรณีที่ก ำหนด หรือกรณี
เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชน ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินตำมกฎหมำยแพทย์ฉุกเฉิน หรือมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งหำกมิได้รับกำรรักษำพยำบำล
ทันทีทันใดอำจเป็นอันตรำยถึงชีวิต หรือกรณีใช้สิทธิเบิกเฉพำะส่วนที่ขำดอยู่ หรือกรณีอ่ืนที่ก ำหนดขึ้น
ในภำยหลังให้ ผู้มี สิทธิ ย่ืนใบเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำล  พร้อมด้วยหลักฐำนกำรรับ เงินของ
สถำนพยำบำลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ำยเงิน
บ ำนำญ ส ำหรับผู้รับบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขตำมข้อ ๑๒ 

                                                 
๕ ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ

กำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หน้าที่ 217

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

ข้อ ๑๙  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิตำมข้อ ๑๘ เบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลโดยไม่เป็นไปตำม
ระเบียบนี้ หรือเกินสิทธิที่จะได้รับตำมระเบียบนี้  ให้ผู้มีสิทธิส่งคืนเงินที่ได้รับไปจำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยจัดบริกำรเบิกจ่ำยตรง ทั้งนี้ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน 
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่สถำนพยำบำลตำมข้อ ๑๘ เบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลโดยไม่เป็นไปตำม
ระเบียบนี้ หรือเกินสิทธิที่จะได้รับหรือมีพฤติกำรณ์ในทำงทุจริตเกี่ยวกับกำรเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำล 
ให้ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติติดตำมเพ่ือเรียกเงินคืนโดยไม่ชักช้ำ และระงับกำรเบิกจ่ำย
ค่ำรักษำพยำบำลในระบบกำรเบิกจ่ำยตรงกับสถำนพยำบำลนั้น 

 

ข้อ ๒๐  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำนในต่ำงประเทศ หรือเดินทำงไป
ปฏิบัติรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลขณะที่อยู่
ในต่ำงประเทศ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมประกำศหลักเกณฑ์ และอัตรำที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำม
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 

 

ข้อ ๒๑  ในกรณีที่ระเบียบนี้ยังไม่ได้ก ำหนดให้น ำหลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข และ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลมำบังคับใช้โดยอนุโลม 

 

บทเฉพำะกำล 
   

 

ข้อ ๒๒  กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลใดที่ยังไม่แล้วเสร็จ ตำมระเบียบที่ยกเลิก
ตำมข้อ ๓ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบดังกล่ำวต่อไปจนแล้ว
เสร็จ 

 

 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วิบูลย์  สงวนพงศ์ 

ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปฏิบัติรำชกำรแทน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

หน้าที่ 218

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

       
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑๖ 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง และหนังสือส่ังกำรอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก ำหนดไว้แล้ว 
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 

 

                                                 
๖ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนพิเศษ ๒ ง/หน้ำ ๑/๓ มกรำคม ๒๕๖๒ 

หน้าที่ 219

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

 

 

ปริยำนุช/ผู้จัดท ำ 
๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ 

 

วิศนี/ผู้ตรวจ 

๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ 

 

พิไลภรณ์/เพ่ิมเติม 

๒๕ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสขุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๐ 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

--------------------------------------------------------------- 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาล 

และเวชภัณฑเสียใหม เพื่อใหครอบคลุมถึงองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล            
และใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร              
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒5๔๐  มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖              
มาตรา 5 และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒5๓๗ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํ ารุ ง โรงพยาบาล                     
และหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒5๖๐” 

 

ขอ ๒  1ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ              

พ.ศ. ๒5๓๐ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ             

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒5๔๑ 
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกเมืองพัทยา โดยระเบียบตามวรรคหนึ่งใหมีผลบังคับใชตอไป     

ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒5๔๒ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คํา ส่ัง หรือหนังสือส่ังการใดๆ ที่ มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้                 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตําบล 
“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี                   

และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 
     

1ราชกิจจานุเบกษา เลม 134/ตอนพิเศษ 230 ง/หนา 1/20  กันยายน 2560
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“เงินบํารุง” หมายถึง เงินที่โรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครอง            

สวนทองถิ่นไดรับไวเนื่องจากการดําเนินงานในกิจการของโรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณสุข ไดแก 
(๑) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาลและเวชภัณฑตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ พ.ศ. ๒5๓๐ 
(๒) เงินที่โรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณสุขเรียกเก็บเปนคารักษาพยาบาล  
(๓) เงินที่โรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณสุขไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(๔) เงินรายไดจากทรัพยสิน  
(5) เงินที่ไดรับการจัดสรรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
(๖) เงิน ดอกเบี้ย และผลประโยชนอ่ืนใดที่เกิดจากเงินบาํรุง  
(๗) เงินอ่ืน ๆ เชน เงินบริจาค หรือเงินที่มีผูอุทิศให  
“โรงพยาบาล” หมายความวา โรงพยาบาลในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
“หนวยบริการสาธารณสุข” หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครอง        

สวนทองถิ่น รวมถึงสถานีอนามัย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ศูนยการแพทย คลินิกอบอุน 
ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพชุมชน หรือสถานบริการสาธารณสุขที่ เรียกชื่ออยางอ่ืนในสังกัด        
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงใหบริการแกประชาชนทั่วไป 

“การสาธารณสุข” ไดแก  การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล                
การควบคุมปองกันและกําจัดโรค การศึกษาวิจัยคนควา การชันสูตรและการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร
การแพทย การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ตลอดจนการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 

“คารักษาพยาบาล” หมายความวา เงินที่โรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณสุขตามระเบียบนี้ 
เรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้  

(๑) คาหองและคาอาหาร 
(๒) คาอวัยวะเทียมและอปุกรณในการบําบัดรักษาโรค 
(๓) คายาและสารอาหารทางเสนเลือด  
(๔) คายากลับบาน  
(5) คาเวชภัณฑ 
(๖) คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต  
(๗) คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา  
(๘) คาตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา  
(๙) คาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืน ๆ  
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(๑๐) คาอุปกรณของใชและเครือ่งมือทางการแพทย  
(๑๑) คาทําหัตถการและวิสัญญี  
(๑๒) คาบริการทางการพยาบาล  
(๑๓) คาบริการทางทันตกรรม 
(๑๔) คาบริการทางกายภาพบําบัดและทางเวชกรรมฟนฟ ู
(๑5) คาบริการฝงเข็มและคาบริการการใหการบาํบัดของผูประกอบโรคศิลปอ่ืน 
(๑๖) คาบริการอ่ืน ๆ ทีไ่มเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลโดยตรง 
(๑๗) คาธรรมเนียมพิเศษตาง ๆ 
“เวชภัณฑ” หมายความวา ส่ิงของเคร่ืองมือเครื่องใชเกีย่วกับการแพทย  
 

ขอ 5 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณเปนเงินบํารุงใหโรงพยาบาลและหนวย      
บริการสาธารณสุขตามความจําเปน โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย 

 

ขอ ๖2 การใชจายเงินบํารุง ใหจายไดเพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาล       
และหนวยบริการสาธารณสุข ดังนี้  

(๑) คายาและเวชภัณฑ 
(๒) คาวัสดุทางการแพทยและวัสดุอ่ืนใดของโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข  
(๓) คาตอบแทนทางการแพทยและฝายสนับสนุนอ่ืน ๆ ซึ่งมิใชขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๔) คาบริการทางการแพทยใหแกหนวยบริการอ่ืน 
(๕) คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสรางของโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข 
(๖) คาใชสอย 
(๗) คาสาธารณูปโภค 
(๘) คาจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน รายวัน หรือรายคาบ 
(๙) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและหนวย

บริการสาธารณสุข 
(๑๐) คาใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝกอบรมของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน       

ในโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข 
 

      
2ขอ 6 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข       

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒5๖1 
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 (๑๑) คาใชจายอ่ืนที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข  
การใชจายเงินบํารุงตาม (๒) (๓) (๔) และ (๘) ใหนําหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข              

มาใชบังคับโดยอนุโลม 
การใชจายเงินบํารุงตาม (๕) ใหเสนอผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบแลวเสนอใหสภาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติ  
 

ขอ ๖/๑3 การใชจายเงินบํารุงตามขอ ๖ จะตองมีเงินบํารุงคงเหลืออยูในบัญชีโรงพยาบาล          
และหนวยบริการสาธารณสุข เพื่อใชจายในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน สําหรับโรงพยาบาลตองมีเงินบํารุง
คงเหลือไมนอยกวาหาแสนบาท และหนวยบริการสาธารณสุขตองมีเงินบํารุงคงเหลือไมนอยกวาสองแสนบาท   

 

ขอ ๗ การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ โดยใชจายจากเงินบํารุงใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย           
หรือระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติอยู เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจางโดยใชจายจากเงินบํารุง ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจส่ังซื้อส่ังจาง 
(๒) การซื้อหรือการจางโดยใชจายจากเงินบํารุงครั้งหนึ่งในวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท        

ผูบริหารทองถิ่นอาจมอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหัวหนาหนวยบริการสาธารณสุขได 
 

ขอ ๘ การซื้อยาโดยปกติใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแหงชาติ         
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 

ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจําเปนตองจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ               
ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหัวหนาหนวยบริการลาธารณสุข เสนอเหตุผลความจําเปนตอผูบริหารทองถิ่น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

ขอ ๙4 การรับสงเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินใหโรงพยาบาล
และหนวยบริการสาธารณสุข ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ใหโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข จัดทําบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน ตามที่         
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด  

 
      

3ขอ 6/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข          
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒5๖1 

4ขอ 9 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข       
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒5๖1 

หน้าที่ 224

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ขอ ๑๐5 ใหโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขเรียกเก็บคารักษาพยาบาล จากผูรับบริการ 
ตามอัตราที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด แตตองไมเกินอัตราที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 

ในกรณีคนไขผูยากไรซึ่งไมสามารถจายเงินคารักษาพยาบาลได ใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลหรือหัวหนาหนวยบริการสาธารณสุขที่จะไมคิดคาใชจาย และรายงานผูบริหารทองถิ่นทราบ     
ทั้งนี้ ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหัวหนาหนวยบริการสาธารณสุขจะกําหนดหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การไมคิดคาใชจายในการรักษาพยาบาลก็ได  

 
 

ขอ ๑๑ การดําเนินการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาลและเวชภัณฑที่ไดดําเนินการ       
ไปกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑเดิมตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

 

ขอ ๑๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องใดที่ไมมีกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบ
หรือหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นโดยอนุโลม 

 

ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย        
ปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑและ                
วิธีปฏิบัติที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒5๖๐ 
 

 พลเอก อนุพงษ เผาจินดา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 

      
5ขอ 10 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข    

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒5๖1 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครอง     
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒5๖16 
 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
6ราชกิจจานุเบกษา เลม 135/ตอนพิเศษ 256 ง/หนา 3/11  ตุลาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันจาเอกชัชวาล/จัดทํา 
12  ตุลาคม  2561 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบํารุงสมาคม   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นค่าบํารุง 
สมาคมได้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๔  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และมาตรา  ๗๗  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘๕  (๑๐)   

แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนตําบล  
“ข้อบัญญัติ”  ให้หมายความรวมถึงเทศบัญญัติด้วย 
“สมาคม”  หมายความว่า  สมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
(๑) สมาคมนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้   
 (ก) เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท

เดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายค่าบํารุงสมาคมนั้น 
 (ข) มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อการส่งเสริมกิจการและการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก 
(๒) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม   
ข้อ ๕ รายจ่ายตามข้อ  ๔  ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เข้าเป็นสมาชิก  โดยให้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
รายจ่ายตามข้อ  ๔  ต้องมีจํานวนไม่สูงเกินฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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 หน้า   ๒ 
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ข้อ ๖ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิกของสมาคมก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ถ้าสมาคมนั้นมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  (๑)  และได้มีการจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมไปตามที่กําหนด 
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ให้รายจ่ายเงิน
ค่าบํารุงสมาคมที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้ 

เงินค่าบํารุงสมาคมตามวรรคหนึ่งที่ค้างจ่าย  ให้จ่ายได้ตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ชูชาติ  หาญสวัสดิ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  ปฏิบัตริาชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒(£๔๒

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๒
และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระฌียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายบําเหน็จลูกจ้า
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมยงข้ีบ

อาศัยอํานาจตามความในมาดรา ๖ นละมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พั.ศ.๒๔๒๑ มาตรา ๔ และมาตรา ๘๘
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.๒๔๓๗ รัฐมนตริว่าการกระทรวงมหาดไทยจ้งออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี

งของ

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเริยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒”

ข้อ ๒'" ระเบียบน้ีให้ใชบั้งคับต้ังแต่วับถัดจากวันประกาศใบราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างชองหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๓๖
บรรดาระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบําเหน็จลูกจ้างอ่ืนใดใบส่วนท่ีกําหนดไวแ้ล้วใบ

ระเบียบน้ีหริอชี่งขัดหริอแย้งกันระเบียบน้ีให้ใชร้ะเบียบน้ีแทบ
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มือํานาจต้ความ

ริบีจฉัยบีญหา ยกเว้นหริอผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบน้ี กําหนดหลักเกณฑแ์ละกําหนดริธปฏิบัติเพ่ือ
ตําเบีบการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเร่ืองใดเร่ืองหน้ีง ตามวรรคหน้ีงให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดไต้

หมวด ๑
ข้อความท่ัวไป

ข้อ ๔ ใบระเบียบน้ี
“ลูกจ้างประจ่า” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวับ และรายชั่วโมง ชี่งหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างไว้ปฏิบัติงาบท่ีมลัืกษณะประจ่าไม่มืกําหบดเวลาตามอัตราและจ่าบวบท่ีกําหนดไว้ โดย
จ่ายค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้าง หริอหมวดค่าจ้างประจ่าของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน
แต่ท้ังน้ีไมร่วมลง

(๑) ลูกจ้างประจ่าท่ีมืลัญญาจ้าง
(๒) ลูกจ้างท่ีให้ปฏิบัติงาบของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ

* ระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหนจลูกจ้างของหน่วยการบริหารราซการส่วนท้องกิน ห.ศ.๒<£๔zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto ประกาศใบราซกิจจาบุเบกพา เล่มที ๑®๖
คอบหิเศพ rtc£ ง หน้า ๙ ลงวับที ด ตุลาคม to<£๙to
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‘‘ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างไวป้ฏิบัติงานท่ีมลัีกษณะชั่วคราวและหรือโดยมกีําหนดเวลาจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณชองหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

“ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างอัตราปกติ ตามอัตราท่ีกําหนดจ่ายให้สําหรับการทํางาน
ในระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเท่ีมพิเศษสําหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.) ด้วย

“ค่าจ้างเดือนสุดท้าย” หมายความว่า ค่าจ้างท้ังเดือนท่ีลูกจ้างควรจะได้รับใบเดือนสุดท้ายก่อน
ออกจากงาน ถ้าลูกจ้างผู้น้ันมาทํางานเต็มเวลาท่ีกําหนด

ลูกจ้างซึ่งไดรั้บค่าจ้างเป็นรายวัน ประเภท ท่ีทํางานมีวันหยุดประจําสัปดาห์หน่ึงวับ
ให้คิดค่าจ้างย่ีสิบเจ็ดวันเป็นค่าจ้างหน่ึงเดือน สําหรับประเภทท่ีทํางานมวัีนหยุดประจําสัปดาห์สองวับ ให้คิด
ค่าจ้างย่ีสิบสามวันเป็นค่าจ้างหน่ึงเดือน

สําหรับลูกจ้างซึ่งไดรั้บค่าจ้างรายชั่วโมง ให้คิดค่าจ้างเจ็ดชั่วโมงเป็นค่าจ้างหน่ึงวัน เว้นแต่ลูกจ้าง
ท๋ึใดก้ําหนดเวลาทํางานสําหรับหน่ึงวันเป็นอย่างอ่ืน ก็ให้คิดค่าจ้างตามจํานวนชั่วโมงท่ีใด้กําหนดน้ันเป็นค่าจ้าง
หน่ึงวัน แล้วคิดเป็นค่าจ้างหน่ึงเดือนตามวรรคก่อน

“บําเหน็จปกติ”,0 หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจําท่ีออกจากงานเน่ืองจาก
ทํางาบมานานซ่ึงจ่ายคร้ังเดืยว

“บําเหน็จรายเดือน"0’ หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจําท่ีออกจากงานเน่ืองจาก
ทํางาบมานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

“บําเหน็จพิเศษ” ๔ หมายความว่า เงิน ท่ีจ่ายให้แก'ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างช่ัวคราว
ท่ีไดรั้บอันตรายหรือบํวยเจ็บเพราะปฏิบัติหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ี
ซ่ึงแพทย์ท่ีทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงว่าไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดอ้กเลยซ่ึงจ่ายคร้ังเดียว

“บําเหน็จพิเศษรายเดือน”4: หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้แกลู่กจ้างประจําท่ีไดรั้บอันตรายหรือ
ป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงาบใบหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าท่ีซึ่งแพทย์ท่ีทาง
ราชการรับรองไดต้รวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหนาท่ีใดอี้กเลยซึ่งจายเป็นรายเดือน

“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจ้งหวัด เทศบาล
เมืองพทยา องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ

หมวด๒
บําเหน็จปกติ

ข้อ ๖ ลูกจ้างประจําจะไดรั้บบําเหน็จปกติ เม่ือต้องออกจากงานด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด
ดังต่อไปบ้ี

๒ บทนิยามกําว่า “บ*'าเทนิจปกติ” เห่ัมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วนท้องกน (ฉบับที ๓)

ท.ศ. ๒๕«£๒ ประกาศโบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบพิศพ๗ ง หน้า ๕ ลงวับที ๑«ะ มกราคม ๒๕๕๓
■ บทนิยามกําว่า “น้าเหบีจรายเสือบ' เทีมเติม'โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วนท้องถํ่บ
(ฉบับที ๓) ท.ศ. ๖๕๕๖ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบหิเศบ๗ ง หน้า ๕ ลงวับที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

* บทนิยามกําว่า “น้าเหบีจพิเศบ” เพมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วบท้องถึ๋บ (ฉบับที๓)

พ.ศ.๒๕<£๒ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบทิเศพ๗ ง หน้า ๕ ลงวันที ๑๕ มกราคม๒๕๕๓
* บทนิยามกําว่า “น้าเหบีจพิเศบรายเสือบ” เทีมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการปริหารราชการล่วบท้องถํ่บ
(ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕«£๒ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอนพิเศบ๗ ง หน้า ๕ ลงวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
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(๑) ลาออกโดยไมม่คีวามผํด และไดรั้บอนุญาตจากผู้มอํ่านาจสั่ง’บรรจแุละแต่งต้ัง หรือ
ผู้ไดรั้บมอบหมายแล้ว

(๒) กระทําผดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทบปลดออกจากราขการ
(๓) ป่วยเจ็บไมอ่าจปฏิบัติหน้าท่ีการงาบของตนโดยสมํ่าเสมอ หรือโดยมโีบตรวจแพทย์

ช๋ึงทางราชการรับรองว่าไมส่ามารถหรือไมส่มควรทํางานต่อไป
(๔) ขาดคุณสมบัติเกียวกับสัญชาติ
(๔) ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากไม่เป็น ผู้เล่ือมใสใบการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษ้ตรํย์ทรงเป็นประบุฃตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบรืสุทธึใ๋จ
(๖) ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากไปดํารงตําแหน่งกํานันแพทย์ประจําตําบลสารวัตรกํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๗) ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากไปตํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(๘) ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากเป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดไ้ร้

ความสามารถ หรือจํตฟ้นเท้อบไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใบกฎหมาย ว่าด้วยระเบยบ
ข้าราขการพลเรือน

(๙) ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใบพรรคการเมือง
(๑๐) ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) หน่วยการบรืหารราขการส่วนท้องล่ืนเลิกตําแหน่งหรือยุบตําแหน่ง
(๑๒) หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีการงาบของตน ไม่มปืระสิทธิภาพหรือ

ประพฤติตนไมเ่หมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีการงาน หรือบกพร่องใบหน้าท่ีด้วยเหตุใด
(๑๓) ถูกสั่งให้ออกจากราขการเน่ืองจากมเีหตุอันควรสงสัยอย่างยงว่าผู้น้ันไดก้ระทํา

ความผํดวนัิยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไมไ่ดค้วามแน่ขัดพอท่ีจะลงโทบปลดออกหรือไล่ออกได้ แต่มืมลท้นหรือ
มัวหมองในกรณท่ีีถูกสอบสวนน้ันข้ึงล้าให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจจะเป็นการเลิยหายแกท่างราชการ

(๑๔) ถูกสั่งออกจากราขการเน่ืองจากรับโทษจําคุกโดยตําสั่งศาล หรือต้องรับโทษโดย
ตําฟ้พากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกในความฝ็ดท่ีไดก้ระทําโดยประมาทหรือความผํดลหุโทษ ข้ึงยังไมถ่ึงกับจะต้องถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก

(๑๔) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๑๖) ขาดคุณสมบัติใบการปฏิบัติงาบเป็นลูกจ้างประจําตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบรืหารราชการส่วนท้องถน
ใบกรณี (๑) และ (๒) ต้องทํางาบเป็นลูกจ้างประจํามาแล้วไม่น้อยกว่าท้าปีบรืบูรณ์
ในกรณี (๓) ถึง (๑๖) ต้องทํางานเป็นลูกจ้างประจํามาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ืงปีบรืบูรณ์
ข้อ ๗ บําเหน็จปกติท่ีจะจ่ายตามความในข้อ ๖ ล้าลูกจ้างประจําผู้มืลิทธไิดรั้บตายเสืยก่อนไดรั้บ

เงินบําเหน็จปกติ เงินด้งกล่าวย่อมเป็นมรดกตกทอดแกท่ายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณีขย์

ข้อ ๘ ลูกจ้างประจําผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ล้าลูกจ้างประจําผู้น้ับไดทํ้างาบเป็น
ลูกจ้างประจํามาแล้วไมน้่อยกว่าหน่ืงป็บรืบูรณ์ และความตายน้ันมใืห้เกิดข้ึนเน่ืองจากความประพฤติช่ัวอย่าง
แรงของตนเอง ให้จ่ายเงินบําเหน็จปกติเป็นจํานวนตามเกณฑ์คํานวณใบข้อ ๑๗ แกท่ายาทผู้มืลิทธไิดรั้บมรดก
ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณีชย์โดยอนุโลม

เงินบําเหน็จปกติตามวรรคหน่ืง ให้แบ่งจ่ายแกผู้่มืลิทธิตามสัดส่วนของเงินมรดก โดยมืดอ้งกัน
ส่วนเป็นลิบสมรสก่อนแบ่ง เน่ืองจากเงินด้งกล่าวไมถึ่อเป็นสินสมรส
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ข้อ ๙ ลูกจ้างประจําผู้ใด มกรณ์หรอต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรอถูกฟ้อง
คดอาญา หร้ออยู่ในระหว่างถูกพักงาน ถ้ากิงแกค่วามตายก่อนใต้รับการวินิจฉัยเร๋ึองท่ีกระทําผิดวินัยหรอก่อน
คดอาญาถงท่ีสุด ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาวินิจฉัยว่าถ้าผู้น้ันไม่กิงแกค่วามตายเสิยก่อนจะต้องใต้รับโทษ
ถ้งใล1ออกหรอไม่ ถ้าเห็นว่าผู้น้ันจะต้องถูกลงโทษถงไล่ออก ทายาทของลูกจ้างประจําผู้น้ับ ไม,มสิทธิไต้รับนําเหนิจ
ปกติตามข้อ ๘

หมวด๒/๑๖
นําเหนิจรายเดอบ

ข้อ ๘/๑ ลูกจ้างประจําผู้มสิทธรัํบนําเหนิจปกติ ซ่ึงมเวลาทํางาบต้ังแต่ย่ีสิบห้าปีบวิ�รณ์ข้ี,นไป'จะ
แสดงความประสงค์ขอรับเป็นนําเหนิจรายเดอบแทบกใ็ต้

ใบกรณ์ท่ีลูกจ้างประจําไต้รับนําเหนิจปกติหรอนําเหนิจรายเดอบจากหน่วยการบวิหารราขการ
ส่วนท้องกินผู้เนิกไปแล้วจะขอเปลียบแปลงความประสงค์อกไมใต้

ข้อ ๙/๒ สิทธใินนําเหนิจรายเดอบให้เร่ํมต้ังแต่วันท่ีลูกจ้างประจําออกจากงาบจบกระท่ังกิง
แกค่วามตาย โดยคํานวณตามเกณทํใบข้อ ๑๗/๑

หมวด ๓
นําเหนิจพิเศษ

ข้อ ๑๐ ลูกจ้างประจําหรอลูกจ้างข่ัวคราวผู้ใดใต้รับอันตรายหรอป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏํป่ติ
ในหน้าท่ี หวิอถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ีซึ่งแพทย์ท่ีทางราขการรับรองไต้ตรวจและแสดงว่า
ไม่สามารถปฎบัติงานในหน้าท่ีต,อไนํไต้อกเลย บอกจากจะใต้รับนําเหนิจปกติตามท่ีก่าหนดไวใ้บหมวด ๒ แล้วให้

ไต้รับนําเหนิจพิเศษอกด้วย เว้นแต่อันตรายท่ีไต้รับหรอการป่วยเจ็บน้ันเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรอจากความผิดของตบเอง

ล้าหรับลูกจ้างข่ัวคราวไม่มสิิทธไิต้รับนําเหนิจปกติตามท่ีกําหนดไวใ้นหมวด๒
ข้อ ๑๑ การกําหนดอัตรานําเหนิจพิเศษ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดตามสมควรแก1

เหตุการณ์ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผู้น้ับ ตามอัตราดังต่อ'ไปบ้ี
(๑) ปฎิบ้ติหน้าท่ีไนเวลาปกติให้มอัิตราต้ังแต่หกถงย่ีสิบลีเท่าของอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้าย
(๒) ปฎิป่ติหน้าท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดใบระหว่างเวลาท่ีมกิารรบการสงคราม การ

ปราบปรามการจลาจล หรอใบระหว่างท่ีมิการประกาศไข้กฎอัยการค์กหรอประสบการณ์ฉุกเรบ ให้มอัตรา
ต้ังแต่สามสิบหกกิงลีสิบสองเท่าของอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้าย

ข้อ ๑๒ ลูกจ้างประจําzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIรอลูกจ้างข่ัวคราว ผู้!ต้รับอันตรายดังกล่าวในข้อ๑๐ ถ้าถงแกค่วามตายเพราะ
เหตุน้ันก่อนไต้รับบำเหนิจพิเศษไป ให้จ่ายนําเหนิจพิเศษแกท่ายาทผู้มิสิทธรัิบมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิขย์โดยอนุโลมตามอัตราดังต่อ'ไปน้ี

(๑) ปฏิป่ติหน้าท่ีใบเวลาปกติ เป็นจําบวบเท่ากับอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้ายสามสิบเดอน
(๒) ปฎป่ติหน้าท่ีในเวลาดังกล่าวใบข้อ ๑๑ (๒) เป็นจําบวบเท่ากับอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้ายลีสิบ

แปดเดอบ

“ หมวต fe/ffl บ่าเพ่)จทยเสือบ ข้อ ๙/® และข้อ ๙/๒ เทีมเรมโศยระเบียบกระทใทงมทาคไทย ว่าท้ายบ่าเพ่จถูกจ้างของพ่วยการปริทารราขการ
ส่วนท้องถั๋บ (อบับที ๓) ห.ศ. b<r<tte ประกาศในราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ®bri ตอบหิเศษ ฟ ง หน้า๕ ลงวบที «<t มกราคม ๒<&£๓
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เงินบําเหน็จพิเศพามวรรคหน่ืง ให้แบ่งจ่ายแกท่ายาทผู้มิสิทธติามลัดส่วนของเงินมรดกโดยมิ
ต้องกันส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เน่ืองจากเงินด้งกล่าวไมถ่อเป็นสิบสมรส

ใบกรณลูกจ้างชั่วคราวตาย ให้ใต้รับบําเหน็จพิเศษสามส่วนในสสี่วนของลูกจ้างประจํา
ข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีลูกจ้างประจําหรัอลูกจ้างชั่วคราวไต้รับอันตราย หรัอป่วยเจ็บตามข้อ ๑0 หรัอ

ถงแก,ความตายตามข้อ ๑๒ ถ้าลูกจ้างผู้โท]หรัอทายาทแล้วแต่กรณ มสิิทธใิต้รับท้ังบําเหน็จพิเศษตาม
ระเบํยบบ้ี เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการ
ช่วยเหล้อราชการการปฏิบัติงาบของชาติ หรัอการปฏิบัติตามหน้าท้ัมนุษยธรรม เงินค่าทดแทบตาม
ระเบิยบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทบและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใบการปราบปรามผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดืยวกับจากทางราชการหรือจากหน่วยงาบอ่ืบท่ีหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องอ่ืนส่ังให้ไปปฏิป่ตงานให้เลอกรับไต้เพิยงอย่างหบ๋ีงแล้วแต่จะเลอก

หมวด๓/๑๙
บําเหน็จพิเศษรายเดือน

ข้อ ๑๓/๑ ลูกจ้างประจําผู้มิสิทธรัิบบําเหน็จพิเศษจะแสดงความประสงค์ขอรับเป็น
บําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนกไ็ต้

ใบกรณี ท่ีลูกจ้างประจําไต้รับบําเหน็จพิเศษหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนจากหน่วยการบริหาร
ราขการส่วนท้องอ่ืนผู้เบิกไปแล้วจะขอเปสียนแปลงความประสงค์อกไมใ่ต้

ข้อ ๑๓/๒ สิทธใิบบําเหน็จพิเศษรายเดือนให้เร่ํมท้ังแต่วับท่ีลูกจ้างประจําออกจากงาบ
จบกระท้ังลงแกค่วามตาย โดยคํานวณตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗/๒ หรือข้อ ๑๗/๓ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓/๓ ในกรณีท่ีลูกจ้างประจําผู้ใดไต้รับอันตรายห่รือป่วยเจ็บตามข้อ๑๐ ถ้าลูกจ้างประจําผู้บ้ัน
มสิิทธรัิบท้ังบําเหน็จพิเศษรายเดือนตามระเบิยบบ้ี เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหล้อราชการ การปฏิบัติ'งาน'ของ'ขาติ ห่รือการปฏิบัติตามหน้าท่ี
มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบิยบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทบและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใบการ
ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดืยวกับจากทางราชการหรือหน่วยงาบอ่ืบท่ีหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องอ่ืนส่ังให้ใปปฏิป่ตงาน ให้เลอกรับไต้เพิยงทางเดืยว

หมวด ๓/๒๘
บําเหน็จตกทอด

ข้อ ๑๓/๔ ในกรณีท่ีผู้รับบําเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลงแกค่วามตายให้
จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็นจําบวบสิบห้าเท่าของบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณใีห้แก่
ทายาทผู้มิสิทธติามเกณฑ์ด้งบ้ี

(๑) บุตรให้ใต้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมบุิตรท้ังแต่สามคบข้ึนไปให้ใต้รับสามส่วน
(๒) สามหิรือภริยาให้ใต้รับหน่ืงส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมชิริตอยู่ให้ใต้รับหน่ืงส่วน

" หมวด ๓/๑ บําเหน็จหิเศษรายพีอน ข้อ ๑01/๑ ข้อ ๑๓/๒ และข้อ ๑01/๓ เพบพีมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าศ้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การปริหารราชการส่าบท้องล่ํบ(อบับที ๓)ห.ท.๒๔๔๒ ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๒๒ศอบหิเศษ๒งหน้า๔ลงวับที ๑๔ มกราศมzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkxtltin

๘ หมวด๓/๒ บําเหน็จศกทอด ข้อ ๑๓/๙ และข้อ ๑๓/a เหิมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถั๋บ (อบ'นที ๔)ห.ศ.๒๔๔๔ ประกาศไนราชกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๒๘ ดอนหิเศษ๙๘ ง หน้า๒ ลงวับที๒๒ มิถุนายบ๒๔๔๔
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ในกรณท่ีีไมม่ทีายาทข้อใด หรอทายาทน้ันใดต้ายใปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาท
ผู้มีสิทธใินข้อท่ีเหลออยู่

ใบกรณี ท่ีไม่มทีายาทท้ังสามข้อดังกล่าว ให้จ่ายแกบุ่คคลซึ่งผู้ตายไดแ้สดงเจตนาไวต่้อ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดตามแบบและวิธกิารท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ในกรณีท่ีไมม่ทีายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายไดแ้สดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรอบุคคลน้ันไดต้าย
ไปก่อนให้สิทธใินบําเหน็จตกทอดน้ันเป็นอันยุติลง

ในกรณีท่ีไดม้กีารจ่ายบําเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามบุีตร ซ่ึงไดม้คํีาพิพากษาของ
ศาลว่าเป็นบุตรขอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซ่ึงไดม้กีารฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหน่ึงปีบับแต่ว้นท่ี
ป็ดาตายหรือนับแต่วับท่ีไดรู้้ หรือควรไดรู้้ถึงความตายของปีดาเพ่ืมข้ึน ให้แบ,งบําเหน็จตกทอดน้ันใหมร่ะหว่าง
ทายาทผู้มีสิทธโิดยถือว่าบุตรขอบด้วยกฎหมายตามคําฟ้พาก,พาน้ันเป็นทายาทผู้มีสิทธิต้ังแต่วันตายของ
ลูกจ้างผู้ไดรั้บบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณ ใบกรณีเซ่นน้ั ให้หน่วยการบรืหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซ่ึงได้รับบําเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเปียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ในกรณีท่ีไมส่ามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดท่ีจ่ายให้ทายาทซ่ึงรับเกินไบ่ในส่วนของตนตาม
วรรคห้าได้ หน่วยการบรืหารราชการส่วนท้องกิ,บเจ้าสังกัดไมต้่องรับผิดขอบจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้แกบุ่ตรซ่ึงได้
มคํีาพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไบ่ถงืวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใด

บําเหน็จตกทอดตามข้อน้ี ถ้ามเีศษของบาทให้ป็ดท้ิง
ข้อ ๑๓/๕ วิธกิารใบการยีนเร่ืองราวขอรับบําเหน็จตกทอดให้นําข้อ ๑๘ มาใข้บังคับโดย

อนุโลม
หมวด ๔

การนับเวลาทํางานของลูกจ้างบ่ระจําส์าหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จบ่กดื

ข้อ ๑๔ การนับเวลาสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จบ่กดืน้ันให้เร่ืมนับต้ังแต่วับเร่ืมเข้าบ่ฏํบัติงานโดย
ไดรั้บค่าจ้าง แต่ไม่ก่อนวันท่ีมอีายุครบสิบแบ่ดปีบริบูรณ์จนถึงก่อนออกจากงาน หรือก่อนวันพ้นจากหน้าท่ี หรือจนถึง
วับท่ีถึงแกค่วามตายแล้วแต่กรณี

ลูกจ้างบ่ระจําผู้ใดไดรั้บค่าจ้างเพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ให้ดัดเวลาทํางานสําหรับคํานวณ
บําเหน็จปกติตามส่วนแห่งวับท่ีไมไ่ดรั้บค่าจ้างน้ัน

ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกดัดอัตรามาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญโดยไมไดรั้บเงินทดแทบให้นับ
เวลาราชการตอนเป็นข้าราขการส่วนท้องถ่ินวิสามัญมารวมกับเวลาตลอดเป็นลูกจ้างประจําเท่ีอประโยชน์ใบการ
คํานวณจ่ายบําเหน็จปกติได้

ลูกจ้างประจําท่ีไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมไิด้รับบําเหน็จเมื่อ
ออกจากกองประจําการหรือไดรั้บการลาพักเพ่ือรอการปลดโดยไม่มคีวามเสียหายแล้วกลับเข้าทํางานเป็น
ลูกจ้างประจําในสังกัดเติมภายใบกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวับ กใิห้นับเวลาตอบก่อนใปรับราชการทหารกอง
ประจําการและเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจําการรวมเป็นเวลาทํางานสําหรับการคํานวณจ่าย
บําเหน็จปกติได้

การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารดังกล่าวในวรรคก่อนน้ัน ให้นับต้ังแต่วับท่ีได้เข้าประจําการในกอง
ประจําการ จนถึงวันออกจากกองประจําการ หรือวันท่ีไดรั้บการลาพักเพ่ือรอการปลด แต่ไมร่วมถึงเวลาท่ีด้องอยู่
ชดใชต้ามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
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การนับเวลาทำงาบสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจ้างประจําทีโอนมาจากหน่วยรา•ซการ
ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ให้นับเวลาทางาบสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติตาม
ระเบยบว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของราชการหรือระเบยบว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นทีใข้อยู่ใน
วันโอนรวมเป็นเวลาทํางาบสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติด้วย

การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจ้างทีโอบมาจากลูกจ้างประจํา
ข่ีงไดรั้บค่าจ้างจากเงํนนอกงบประมาณของทางราชการส่วนท้องถ่ินให้นับเวลาทํางาบสําหรับคํานวณบําเหน็จ
ปกติตามระเบํยบ ข้อบังคับ หรือคําส่ังทีใข้อยู่ในวันโอน รวมเป็นเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติด้วย

ข้อ ๑๕ ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ปฏิบัติหน้าทีตามทีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างทีม
การรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างเวลาทีมการประกาศใชก้ฎอัยการคักหรือประกอบ
สถานการณ์ฉุกเรบ กใ็ห้นับเวลาทํางาบทีปฏิบัติการตามส่ังน้ันเป็นทวคูีณได้

ลูกจ้างประจําผู้ใดประจํ าปฎํบัติหน้าทีอยู่ในเขตทีไดม้การประกาศใช้กฎอัยการคัก ข่ีงคณะรัฐมนตรืได้
กําหนดให้ข้าราขการส,วนท้องถ่ินข่ีงประจําการปฏิบัติหน้าทีอยู่ใบเขตน้ันนับเวลาราชการเป็นทวคูีณ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ใหลูกจ้างประจําผู้'น้ันไดนั้บเวลาทํางาบ
ทีปฏินัติหน้าทีใบระหว่างน้ันเป็นทวคูีณด้วย๙

ในกรณีทีลูกจ้างมเวลาทํางาน ข่ีงอาจนับเป็นทวคูีณในเวลาเดยวกันไดห้ลายประการให้นับเวลา
ระหว่างน้ันเป็นทวคูีณแต่ประการเดยว

หมวด ๕*°
วีธคํานวณบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน และบําเหน็จพิเศษรายเดือน

ข้อ ๑๖ การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จปกติ และบําเหน็จรายเดือน
ให้นับเป็นจํานวนเดือน สําหรับเวลาทํางาบถ้ามหลายระยะ ให้นับเวลาทํางาบรวมกับโดยคัดสามสิบวันเป็นหบ๋ึง
เดือน เศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหน่ีงเดือน ถ้าไมถ้่งสิบห้าวันให้ปิดท้ิง

ข้อ ๑๗ การคํานวณบําเหน็จปกติ ให้คํานวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจํานวนเดือนที
ทํางานหารด้วยสิบสอง

ข้อ ๑๗/๑ การคํานวณบําเหน็จรายเดือน ให้คํานวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วย

จํานวนเดือนทีทํางานหารด้วยสิบสอง แล้วหารด้วยห้าสิบ
ข้อ ๑๗/๖ การคํานวณบําเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัติหน้าทีในเวลาปกติให้หน่วยการ

บรืหารราชการส่วนท้องถ่ินเจ้าสังกัดเป็นผู้กําหนดตามจํานวนทีเห็บสมควร โดยคํานึงถ้งความร้ายแรงของ
เหตุการณป์ระกอบกับความพิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจําโดยกําหนดไมน้่อยกว่าหกเท่าของค่าจ้าง
เดือนสุดท้ายแตใม,เกินย่ีสิบสี่เท่าของค่าจางเดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยห้าสิบ

ข้อ ๑๗/๓ การคํานวณบําเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัติหน้าทีตามทีกระทรวงกลาโหมกําหนดใน
ระหว่างทีมการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือใบระหว่างทีมการประกาศใชก้ฎอัยการคัก หรือ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเอน ให้หน่วยการบรืหารราชการส่วนท้องถ่ินเจ้าสังกัดเป็นผู้กําหนดตามจํานวนที
เห็บสมควร โดยคํานึงถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ประกอบกับความพิการและเหตุทุพพลภาพของ

* ข้อ ๑๙ วรรคสอง แก้ไขเพมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหนจลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที te) พ.ค. 10๕๔๙
ประกาศไนราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๑๘ ตอบพิเศษ ๖๑ ง หน้า๗ ลงริ'นที ๖๙ มิธุนายน ๖๙๙๙

•° หมวด๙ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๗/๑ ข้อ ๑๗/๖ ข้อ ๑๗/๓ ข้อ ๑๗/๙ และข้อ ๑๘ แก้ไขเทีมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ่าเหบีจ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๓) พ.ค. ๖๙๙๖ ประกาศใบราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๖๗ ตอนพิเศษ ๗ ง หน้า๙
ลงวันที ๑๙ มกราคม ๖๙๙๓
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ลูกจ้างประจําโดยกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบหกเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายแต่ไม่เกิน?!สิบสองเท่าของค่าจ้าง
เดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยท้าสิบ

ข้อ ๑๗/๔ บำเหน็จปกดื บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จพเศษรายเดือน ของ
ลูกจ้างประจำ ถ้าม่เศษของบาทให้ปิดท้ิง

ข้อ ๑๘ การยีนเร๋ึองราวขอรับบำเหน็จลูกจ้าง ให้ทำตามแบบและวิธการท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนด

หมวด ๖"*
การส่ังจ่ายบำเหน็จ

ข้อ ๑๙ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หริอบายกเทศมนตริ หริอบายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล แล้วแต่กรณเีป็นผู้มอำนาจพิจารณาส่ังจ่ายเงํบบำเหน็จตามระเปิยบบ้ี

หมวด ๗
บทเฉพาะกาล

ข้อ๒๐ การสั่งให้ลูกจ้างประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่บผู้ใดไปปฎิบัดิงาบ
ระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกับ ไท้นับเวลาระหว่างท่ีถูกส่ังให้ปฎิบดิงาบบ้ันเป็นเวลาส่าหรับคํานวณจ่าย
เป็นบำเหน็จปกดืได้

ข้อ ๒๑ ลูกจ้างประจําผู้ใดทางหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินส่ังให้ไปปฎบิดงานเป็น
การชั่วคราว ใบส่วนราชการยีน หริอรัฐวิสาหกิจก่อนวันใชร้ะเปิยบน๋ีโดยใมใดรั้บค่าจ้างทางสังกัดเดิมให้นับเวลา
ระหว่างท่ีถูกสั่งให้Iปปฏํบ้ดิงานบ้ันเป็นเวลาส่าหรับคํานวณจ่ายบำเหน็จปกดไิด้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กับยายบ พ.ศ.๒๕๔๒
ชำนิ ศักดเิศรษฐ์

รัฐมนตริช่วยว่าการ ๆ รักษาราชการแทบ
รัฐมนตริว่าการกระทรวงมหาดไทย

** หมวดzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto ข้อ ®๙ เนาโขเทีมเดิมโดยระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหนจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วบท้องกบ (อบันที ๓)

พ.ด. bdttte ประกาศใบราชกิจจาบุเบกษา เล่มที «1tort ดอนพิเศษ๗ ง หน้า <f ลงวันที ®๕ มกราทม lo<r<fm
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
เพ่ือให�การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน

ดําเนินการให�เป/นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๖ 
แห�งพระราชบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห�ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค#การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๔ แห�งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ แห�งพระราชบัญญัติภาษีปCาย พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ภาษีปCาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการยึด อายัด และ

ขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับเมื่อพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป/นต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่งและหนังสือสั่งการอ่ืนใดที่กําหนดไว�

แล�วในระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 
ข�อ ๔  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัย

ปHญหากําหนดหลักเกณฑ# และกําหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให�เป/นไปตามระเบียบน้ี 
ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ตามวรรคหน่ึงให�อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได� 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข�อ ๕  ในระเบียบน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๙๒ ง/หน�า ๗/๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
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“ภาษี”๒ หมายความว�า ภาษีอากรที่กฎหมายหรือข�อบัญญัติขององค#กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินกําหนดให�องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าที่จัดเก็บ สําหรับกรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยาให�หมายถึงเฉพาะกรณีภาษีปCาย 

“องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน”๓ หมายความว�า องค#การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 
องค#การบริหารส�วนตําบล และองค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง และในกรณีภาษีปCาย
ให�รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด�วย 

“ผู� บ ริหารท� อง ถ่ิน”๔ หมายความว� า  นายกองค# การบ ริหารส� วน จั งห วัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค#การบริหารส�วนตําบล และผู�บริหารท�องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง และในกรณีภาษีปCายให�รวมถึงผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมือง
พัทยาด�วย 

“ผู�ค�างภาษี” หมายความว�า บุคคลที่ต�องรับผิดเสียภาษีหรือนําส�งภาษีให�กับองค#กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

“ภาษีค�างชําระ” หมายความว�า ภาษีที่ต�องเสียหรือนําส�งตามกฎหมายหรือ
ข�อบัญญัติขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซึ่งถึงกําหนดชําระแล�วผู�มีหน�าที่เสียภาษีมิได�ชําระหรือ
นําส�ง และให�หมายความรวมถึงเงินเพ่ิมด�วย 

“เจ�าพนักงานบังคับภาษี” หมายความว�า ข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินที่
ได�รับการแต�งต้ังจากผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือทําหน�าที่บังคับภาษีค�างชําระ 

“ยึด” หมายความว�า การกระทําใด ๆ ต�อทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี เพ่ือให�ทรัพย#สิน
น้ันได�เข�ามาอยู�ในความดูแลหรือครอบครองของผู�บริหารท�องถ่ินหรือผู�ได�รับมอบหมาย 

“อายัด” หมายความว�า การสั่งให�ผู�ค�างภาษีหรือบุคคลภายนอกมิให�จําหน�าย จ�าย
โอน หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ เก่ียวกับทรัพย#สินหรือสิทธิเรียกร�องที่ได�สั่งอายัดไว� รวมตลอดถึงการสั่ง
บุคคลภายนอกมิให�นําส�งทรัพย#สินหรือชําระหน้ีแก�ผู�ค�างภาษี และให�ส�งมอบหรือชําระหน้ีแก�องค#กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินแทน 

“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด 
“ผู�ทอดตลาด” หมายความว�า บุคคลหน่ึงบุคคลใดในคณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนที่

คณะกรรมการแต�งต้ัง 
“ขายทอดตลาด” หมายความว�า การนําเอาทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีออกขายโดยวิธี

ให�สู�ราคากันโดยเปPดเผย 
“ผู�มีอํานาจออกคําสั่ง” หมายความว�า ผู�มีอํานาจออกคําสั่งยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี แล�วแต�กรณี 
 

                                                 
๒ ข�อ ๕ นิยามคําว�า “ภาษี” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด 

และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓ ข� อ  ๕  นิ ย ามคํ า ว� า  “องค# ก รปกครองส� วนท� อ ง ถ่ิน” แก� ไข เ พ่ิ ม เ ติม โดยระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔ ข�อ ๕ นิยามคําว�า “ผู�บริหารท�องถ่ิน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ข�อ ๖  ผู�มีอํานาจออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สิน หมายถึง 
ผู�บริหารท�องถ่ิน หรือผู�มีอํานาจตามกฎหมาย 

 
ข�อ ๗  แบบและคําสั่งที่ใช�ในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินให�ยึดถือ

ตามที่กําหนดท�ายระเบียบน้ีเป/นแนวทางปฏิบัติ 
 
ข�อ ๘๕  การส�งหนังสือเตือน คําสั่งหรือประกาศตามระเบียบน้ี ให�ปฏิบัติดังต�อไปน้ี 
(๑) ให�ส�งในเวลากลางวัน หรือในเวลาทําการของสถานประกอบการน้ัน 
(๒) ให�ส�ง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการของผู�ค�างภาษีหรือบุคคลที่เก่ียวข�อง 

หรือให�ส�งโดยทางไปรษณีย#ลงทะเบียน หากไม�พบผู�ค�างภาษี ณ ภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการของ
ผู�ค�างภาษีหรือบุคคลที่เก่ียวข�อง ให�ส�งแก�บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล�ว ณ ภูมิลําเนา หรืออยู�ในบ�าน
หรือสถานประกอบการของผู�นั้น 

(๓) ในกรณีที่ไม�สามารถส�งตาม (๒) ได� ให�ปPดไว�ในที่แลเห็นได�ง�าย ณ ภูมิลําเนาหรือ
สถานประกอบการของผู�น้ัน หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ#รายวันภาษาไทยที่จําหน�าย ณ ท�องที่น้ัน
อย�างน�อยสองฉบับ หรือโฆษณาด�วยวิธีอ่ืน เมื่อได�ล�วงพ�นสิบห�าวันนับแต�วันปPด ประกาศ หรือโฆษณา 
ให�ถือว�าผู�ค�างภาษีหรือบุคคลที่เก่ียวข�องได�รับแจ�งแล�ว 

 
หมวด ๒ 
ส�วนที่ ๑ 

การยึดทรัพย#สิน 
   

 
ข�อ ๙  เมื่อได�มีการประเมินภาษีโดยถูกต�องและพ�นกําหนดเวลาย่ืนอุทธรณ#แล�ว และ

ถึงกําหนดเวลาที่อาจใช�สิทธิยึดทรัพย#สินได�ตามกฎหมาย หากผู�ค�างภาษียังไม�นําเงินค�าภาษีค�างชําระ
มาชําระให�เจ�าหน�าที่จัดทําหนังสือเตือนตามแบบ ๑ โดยเร็ว 

เมื่อได�ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล�ว หากผู�ค�างภาษีเพิกเฉยหรือไม�ยอมชําระภาษีใน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให�บันทึกเหตุผลไว�เป/นหลักฐาน แล�วให�ทําหนังสือเตือนคร้ังสุดท�ายตาม
แบบ ๒ โดยเร็ว เพ่ือให�ผู�ค�างภาษีนําเงินมาชําระภายในสิบห�าวันนับแต�วันได�รับหนังสือเตือนคร้ัง
สุดท�าย 

 
ข�อ ๑๐  หากผู�ค�างภาษียังไม�นําเงินมาชําระในกําหนดเวลาตามข�อ ๙ ให�ทํารายงาน

แสดงการเร�งรัดหน้ีค�าภาษีค�างชําระและรายงานการขออนุมัติการยึดทรัพย#สินเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
เพ่ือกําหนดผู�รับผิดชอบออกไปทําการสืบหาทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีว�ามีทรัพย#สินพอจะให�ยึดได�
หรือไม� หากไม�มีทรัพย#สินพอให�ยึด ก็ให�ทํารายงานเสนอผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือดําเนินการต�อไป 

 

                                                 
๕ ข�อ ๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ข�อ ๑๑  การสืบหาทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีให�จัดทํารายละเอียดประเภททรัพย#สิน 
ประมาณราคาทรัพย#สิน ภาระติดพันในทรัพย#สินลงในแบบที่กําหนดตามแบบ ๓ และให�ผู�ทําการสืบ
หาทรัพย#สิน ลงช่ือ วัน เดือน ปR ที่ดําเนินการไว�ด�วย 

 
ข�อ ๑๒  เมื่อผู�มีอํานาจออกคําสั่งได�มีคําสั่งยึดทรัพย#สินตามแบบ ๔ และคําสั่ง

แต�งต้ังเจ�าพนักงานบังคับภาษีตามแบบ ๕ แล�ว ให�ปPดคําสั่งยึดทรัพย#สินตามแบบ ๔ ไว� ณ ที่ว�าการ
อําเภอ หรือสํานักงานหรือที่ทําการขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และที่ชุมชนในตําบล หมู�บ�านที่
ยึดทรัพย#สิน กับส�งคําสั่งยึดทรัพย#สินตามแบบ ๔ ให�เจ�าของทรัพย#สินทราบ 

 
ข�อ ๑๓๖  ในการยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีปฏิบัติหน�าที่

ร�วมกันอย�างน�อยสองคน โดยแสดงบัตรประจําตัวข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินในระหว�าง
ปฏิบัติงานพร�อมอุปกรณ#และเอกสารที่เก่ียวข�อง 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงจะต�องกระทําโดยสมควรแก�เหตุ และพึงทราบว�า
ทรัพย#สินที่จะยึดน้ันเป/นกรรมสิทธ์ิของผู�ค�างภาษี มีเจ�าของร�วม ภาระติดพัน และจํานวนทรัพย#สินที่
จะยึดได�ตามกฎหมาย 

 
ข�อ ๑๔  ให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพย#สินในเวลากลางวันหรือเวลาทํา

การของสถานประกอบการน้ัน เว�นแต�ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยได�รับอนุญาตจากผู�มีอํานาจออกคําสั่งก็
ให�กระทําได� 

 
ข�อ ๑๕  ก�อนยึดทรัพย#สิน เจ�าพนักงานบังคับภาษีต�องแสดงคําสั่งยึดทรัพย#สินตาม

แบบ ๔ ต�อผู�ค�างภาษี ถ�าไม�ปรากฏตัวบุคคลดังกล�าวให�แสดงต�อบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู�ในสถานที่
น้ันหรือผู�ครอบครองทรัพย#สินทราบ แต�ถ�าไม�พบบุคคลใดให�แจ�งเจ�าพนักงานฝUายปกครองหรือ
เจ�าหน�าที่ตํารวจมาเป/นพยานเพ่ือทําการยึดทรัพย#สินดังกล�าวน้ัน และต�องแจ�งให�ผู�ค�างภาษีทราบ
โดยเร็ว 

การยึดสังหาริมทรัพย#อันมีรูปร�างจะต�องทําการยึดให�เห็นประจักษ#แจ�งโดยวิธี
ประทับตราหรือกระทําโดยวิธีอ่ืนใดที่เห็นสมควร 

การยึดอสังหาริมทรัพย# ให�นําหนังสือสําคัญสําหรับทรัพย#สินน้ันมาเก็บรักษาไว�ในที่
ปลอดภัย ถ�าเป/นที่ดินต�องแจ�งให�เจ�าพนักงานที่ดินผู�มีหน�าที่ทราบ เพ่ือจะได�บันทึกการยึดไว�ใน
ทะเบียน ถ�าหนังสือสําคัญแห�งอสังหาริมทรัพย#น้ันยังไม�ออกหรือนํามาแสดงไม�ได�หรือหาไม�พบ ก็ให�
บันทึกไว�เป/นหลักฐาน และให�ถือว�าการที่ได�แจ�งการยึดต�อผู�ค�างภาษีและเจ�าพนักงานที่ดินน้ันเป/นการ
ยึดตามกฎหมายแล�ว 

การยึดทรัพย#สินที่จะต�องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให�แจ�งต�อเจ�าพนักงานผู�มีหน�าที่
ทราบ เพ่ือเจ�าพนักงานจะได�บันทึกการยึดไว�ในทะเบียน 

 

                                                 
๖ ข�อ ๑๒ วรรคหนึ่ง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และ

ขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ข�อ ๑๖  การดําเนินการยึดทรัพย#สิน เจ�าพนักงานบังคับภาษีมีอํานาจเท�าที่จําเป/นใน
การค�นสถานที่ใด ๆ อันเป/นของผู�ค�างภาษี หรือผู�ค�างภาษีได�ครอบครองอยู� ทั้งมีอํานาจที่จะยึดและ
ตรวจสมุดบัญชี หรือกระทําการใด ๆ ตามสมควร หรือเพ่ือเปPดสถานที่อยู�หรือสิ่งปลูกสร�างดังกล�าว
แล�ว รวมทั้งตู�นิรภัยหรือที่เก็บของอ่ืน ๆ แล�วรายงานให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งทราบ 

 
ข�อ ๑๗  ในการยึดทรัพย#สินรายใดถ�ามีผู�ขัดขวาง ให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีช้ีแจงว�า

กล�าวแต�โดยดีก�อน ถ�าผู�น้ันยังขัดขวางอยู�อีกให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีขอความช�วยเหลือจากเจ�า
พนักงานฝUายปกครองหรือเจ�าหน�าที่ตํารวจเพ่ือดําเนินการยึดทรัพย#สินต�อไป 

 
ข�อ ๑๘  กรณีที่เจ�าพนักงานบังคับภาษีจะทําการยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี แต�

ปรากฏว�าทรัพย#สินดังกล�าวถูกเจ�าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดไว�แทนเจ�าหน้ีตามคําพิพากษาแล�ว 
ห�ามมิให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพย#สินน้ันอีก แต�ให�ย่ืนคําขอโดยทําเป/นคําร�องต�อศาลที่
ออกหมายบังคับคดีให�ยึดหรืออายัดทรัพย#สินน้ันตามแบบที่ศาลกําหนด เพ่ือขอเข�าเฉลี่ยในทรัพย#สิน
หรือเงินที่ขายหรือจําหน�ายทรัพย#สินน้ัน 

 
ข�อ ๑๙  การยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีน้ัน เจ�าพนักงานบังคับภาษีจะต�องพิจารณา

ยึดทรัพย#สินเพียงประมาณราคาที่ควรจะขายทอดตลาดได�พอชําระหน้ีตามคําสั่งยึดทรัพย#สินตามแบบ 
๔ รวมทั้งค�าธรรมเนียมการยึดและการขายทอดตลาดซึ่งทรัพย#สินน้ัน แต�ถ�าผู�ค�างภาษีมีทรัพย#สินซึ่งมี
ราคามากกว�าจํานวนค�าภาษีค�างชําระ และไม�อาจแบ�งยึดได�โดยไม�ให�ทรัพย#สินน้ันเสื่อมราคา ทั้งไม�มี
ทรัพย#สินอ่ืนที่จะยึดได�พอคุ�มกับจํานวนค�าภาษีค�างชําระ ก็ให�ยึดทรัพย#สินน้ันมาขายทอดตลาดได� 

 
ข�อ ๒๐๗  เมื่อกระทําการยึดทรัพย#สินเสร็จแล�ว ให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีปPด

ประกาศยึดทรัพย#สินตามแบบ ๖ ไว� ณ สถานที่ที่ได�ปPดคําสั่งยึดทรัพย#สินไว�ตามข�อ ๑๒ พร�อมทั้งให�ทํา
รายการบัญชีทรัพย#สินที่ยึดตามแบบ ๗ เสนอผู�มีอํานาจออกคําสั่ง 

 
ข�อ ๒๑  ทรัพย#สินที่ยึดได� มีดังน้ี 
(๑) ทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี และให�รวมถึง 

(ก) ทรัพย#สินที่ผู�ค�างภาษีมีกรรมสิทธ์ิร�วม 
(ข) ทรัพย#สินที่ผู�ค�างภาษีเอาไปจํานํา จํานอง หรือเอาไปประกันหน้ีไว� 
(ค) ทรัพย#สินที่ผู�ค�างภาษีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให�ได�กรรมสิทธ์ิมาโดย

การครอบครองปรปHกษ#แล�วตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย# แม�จะยังไม�ได�จดทะเบียนการ
ได�มาซึ่งกรรมสิทธ์ิก็ตาม 

(ง) ที่ดินมือเปล�าซึ่งผู�ค�างภาษีมีสิทธิครอบครอง 
(จ) ที่ดินมีโฉนด แม�ผู�ค�างภาษีจะโอนการครอบครองให�บุคคลอ่ืนแล�ว แต�ยังมิได�

โอนให�ถูกต�องตามกฎหมาย 

                                                 
๗ ข�อ ๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หน้าที่ 241

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(ฉ) กรณีมีการโอนโดยการฉ�อฉล เมื่อได�ฟCองคดีและศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ให�เพิกถอนนิติกรรมอันเป/นการฉ�อฉลน้ันแล�ว 

(๒) ทรัพย#สินที่ คู�สมรสหรือบุตรผู� เยาว#ที่ชอบด�วยกฎหมายของผู�ค�างภาษีถือ
กรรมสิทธ์ิ ได�แก� 

(ก) ทรัพย#สินของคู�สมรส ได�แก� สินสมรสและสินส�วนตัวในกรณีหน้ีภาษีค�าง
ชําระน้ันเป/นหน้ีร�วม แต�ถ�าหน้ีภาษีค�างชําระน้ันเป/นหน้ีส�วนตัวของผู�ค�างภาษี เจ�าพนักงานบังคับภาษี
จะยึดสินส�วนตัวของคู�สมรสไม�ได� คงยึดได�แต�เฉพาะสินสมรสเท�าน้ัน 

(ข) ทรัพย#สินของบุตรผู�เยาว# ซึ่งตามกฎหมายอาจถือได�ว�าเป/นของผู�ค�างภาษี 
เช�น มีพฤติกรรมหรือการกระทําใด ๆ อันแสดงให�ปรากฏว�าผู�ค�างภาษีได�เอาทรัพย#สินใส�ช่ือบุตรผู�เยาว#
เป/นเจ�าของ โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย#สินดังกล�าว อันเป/นการทํานิติกรรมอําพราง ย�อม
ถือว�ากรรมสิทธ์ิในทรัพย#สินน้ันยังคงเป/นของผู�ค�างภาษี 

(ค) ทรัพย#สินอันอาจบังคับเอาชําระหน้ีได� เช�น เคร่ืองประดับอันมีค�าที่ผู�ค�าง
ภาษีซื้อให�แก�บุตรผู�เยาว#ของตน เป/นต�น 

 
ข�อ ๒๒  ทรัพย#สินที่ไม�อาจยึดได� และไม�อยู�ในบังคับแห�งระเบียบน้ี ได�แก� 
(๑) ทรัพย#สินที่ระบุไว� ดังต�อไปน้ี 

(ก) เคร่ืองนุ�งห�มหลับนอน หรือเคร่ืองใช�ในครัวเรือน หรือเคร่ืองใช�สอยส�วนตัว
โดยประมาณรวมกันราคาไม�เกินห�าหมื่นบาท ในกรณีที่ผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควรจะกําหนดให�
ทรัพย#สินดังกล�าวที่มีราคาเกินห�าหมื่นบาทไม�ตกอยู�ในการยึดน้ีก็ได�โดยคํานึงถึงความจําเป/นตามฐานะ
ของผู�ค�างภาษี 

(ข) เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช�ที่ จําเป/นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ
โดยประมาณรวมกันราคาไม�เกินหน่ึงแสนบาท ในกรณีผู�ค�างภาษีมีคําขอโดยทําเป/นคําร�องต�อผู�บริหาร
ท�องถ่ิน ขออนุญาตยึดหน�วงและใช�เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช�อันจําเป/นเพ่ือดําเนินการเลี้ยงชีพหรือ
ประกอบวิชาชีพอันมีราคาเกินกว�าที่กําหนดดังกล�าว ให�ผู�บริหารท�องถ่ินมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
หรือไม�อนุญาตภายในบังคับแห�งเง่ือนไขตามสมควร 

(ค) วัตถุ เคร่ืองใช� และอุปกรณ#ที่จําเป/นต�องใช�ทําหน�าที่แทนหรือช�วยอวัยวะ
ของผู�ค�างภาษี 

(ง) ทรัพย#สินอย�างใดที่โอนกันไม�ได�ตามกฎหมายหรือตามกฎหมายย�อมไม�อยู�ใน
ความรับผิดแห�งการบังคับคดี 

(จ) ทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีอันมีลักษณะเป/นของส�วนตัวโดยแท� เช�น หนังสือ
สําหรับวงศ#ตระกูลโดยเฉพาะ 

(๒) ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห�งกฎหมายอ่ืน เงินหรือสิทธิเรียกร�องเป/นเงินของผู�ค�าง
ภาษี ดังต�อไปน้ี 

(ก) เบ้ียเลี้ยงชีพซึ่งตามกฎหมายกําหนดไว� และเงินรายได�เป/นคราว ๆ อัน
บุคคลภายนอกได�ยกให�เพ่ือเลี้ยงชีพเป/นจํานวนรวมกันไม�เกินเดือนละหน่ึงหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่
ผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควร 

หน้าที่ 242

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(ข) เงินเดือน ค�าจ�าง บํานาญ บําเหน็จและเบ้ียหวัดของข�าราชการ เจ�าหน�าที่
หรือลูกจ�างของรัฐบาล และเงินสงเคราะห#หรือบํานาญที่รัฐได�จ�ายให�แก�คู�สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของ
ผู�ค�างภาษี ในฐานะที่ตนเป/นบุคคลเหล�าน้ัน 

(ค) เงินเดือน ค�าจ�าง บํานาญ ค�าชดใช� เงินสงเคราะห# หรือรายได�อ่ืนในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน ลูกจ�าง หรือคนงาน นอกจากที่กล�าวไว�ใน (ข) ที่นายจ�างจ�ายให�แก�ผู�ค�างภาษี ใน
ฐานะที่ตนเป/นบุคคลเหล�าน้ัน หรือคู�สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผู�ค�างภาษีในฐานะที่ตนเป/นบุคคล
เหล�าน้ันด�วย เป/นจํานวนตามที่ผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควร 

(ง) เงินฌาปนกิจสงเคราะห#ที่ผู�ค�างภาษีได�รับอันเน่ืองมาจากความตายของ
บุคคลอ่ืนเป/นจํานวนตามที่จําเป/นในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู�ตายเป/นจํานวนตามที่
ผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควร 

การกําหนดจํานวนเงินตาม (ก) และ (ค) ให�คํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของผู�
ค�างภาษี จํานวนบุพการีและผู�สืบสันดานซึ่งอยู�ในความอุปการะของผู�ค�างภาษีด�วย 

(๓) ทรัพย#สินของกสิกร ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยการยึดทรัพย#สินของกสิกร 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 
ส�วนที่ ๒ 

การคัดค�านการยึดทรัพย#สิน 
   

 
ข�อ ๒๓  ถ�าบุคคลใดจะย่ืนคําคัดค�านการยึดทรัพย#สิน โดยกล�าวอ�างว�าผู�ค�างภาษี

ไม�ใช�เจ�าของทรัพย#สินที่ได�ยึดไว�ก�อนที่ได�เอาทรัพย#สินเช�นว�าน้ีออกขายทอดตลาดหรือจําหน�ายโดยวิธี
อ่ืน บุคคลน้ันอาจย่ืนคําคัดค�านต�อผู�มีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือให�มีคําสั่งปล�อยทรัพย#สินเช�นว�าน้ัน เมื่อเจ�า
พนักงานบังคับภาษีหรือคณะกรรมการได�รับคําคัดค�านเช�นว�าน้ี ให�งดการขายทอดตลาดหรือจําหน�าย
ทรัพย#สินน้ันไว�ในระหว�างรอคําวินิจฉัยช้ีขาดต�อไป เว�นแต� 

(๑) หากมีพยานหลักฐานเบ้ืองต�นแสดงว�าคําคัดค�านน้ันไม�มีมูล และเป/นคําคัดค�านที่
ย่ืนเข�ามาเพ่ือประวิงให�ชักช�า ผู�มีอํานาจออกคําสั่งมีอํานาจสั่งให�ผู�คัดค�านวางเงินต�อผู�มีอํานาจออก
คําสั่งในเวลาที่กําหนดตามจํานวนเงินที่เห็นสมควรเพ่ือประกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจได�รับ
เน่ืองจากสาเหตุที่เน่ินช�าในการขายทอดตลาดอันเกิดแต�การย่ืนคําคัดค�านน้ัน ถ�าผู�ย่ืนคําคัดค�านไม�
ปฏิบัติตามคําสั่งเช�นว�าน้ัน ให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งยกคําคัดค�านน้ันเสีย และมีคําสั่งให�ดําเนินการต�อไป 

(๒) ถ�าทรัพย#สินที่พิพาทน้ันเป/นสังหาริมทรัพย# และมีพยานหลักฐานเบ้ืองต�นแสดง
ว�าคําคัดค�านน้ันไม�มีเหตุอันควรฟHงหรือถ�าปรากฏว�าทรัพย#สินที่ยึดเป/นสังหาริมทรัพย#ที่เก็บไว�นานไม�ได� 
ผู�มีอํานาจออกคําสั่งมีอํานาจสั่งให�คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย#สินหรือจําหน�ายทรัพย#สินเช�นว�า
น้ีโดยไม�ชักช�า 

 
ส�วนที่ ๓ 

การเก็บรักษาทรัพย#สินที่ยึด 
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ข�อ ๒๔๘  ให�นําทรัพย#สินที่ยึดมาแล�วเก็บรักษาไว� ณ สํานักงานหรือที่ทําการของ
องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินที่ทําการยึดทรัพย#สินน้ัน หรือสถานที่ที่ผู�บริหารท�องถ่ินกําหนด โดยผู�มี
อํานาจออกคําสั่งมีหน�าที่ควบคุม ดูแล เว�นแต�เป/นอสังหาริมทรัพย#หรือสิ่งของอ่ืนซึ่งลําบากต�อการขน
ย�าย ให�พิจารณามอบแก�บุคคลที่สมควรดูแลรักษาตามแบบ ๘ ก็ได� แต�การมอบน้ีผู�มอบยังคงต�อง
รับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายข้ึน เว�นแต� เป/นเพราะเหตุสุดวิสัย 

ให�จัดทํารายงานการยึดทรัพย#สินโดยชัดแจ�งว�า ได�จัดการเก็บรักษาทรัพย#สินที่ยึดมา
อย�างไร ต�องเสียค�าใช�จ�ายในการยึดทรัพย#สินเท�าใด ค�าเช�าสถานที่เก็บรักษาทรัพย#สินเท�าใด และ
ค�าจ�างดูแลรักษาทรัพย#สินเท�าใดกรณีจ�างให�บุคคลอ่ืนดูแล 

ถ�าทรัพย#สินถูกบุคคลใดทําให�เสียหาย ทําลาย ทําให�เสื่อมค�า หรือทําให�ไร�ประโยชน# 
ให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งแจ�งความดําเนินคดีแก�ผู�กระทําความผิดในทุกข�อหา 

 
ส�วนที่ ๔ 

ผลของการยึดทรัพย#สิน 
   

 
ข�อ ๒๕  ผลของการยึดทรัพย#สิน 
(๑) การที่ผู�ค�างภาษีได�ก�อให�เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย#สินที่ถูกยึด

ภายหลังที่ได�ทําการยึดไว�แล�วน้ัน หาอาจใช�ยันแก�เจ�าพนักงานบังคับภาษีได�ไม� ถึงแม�ว�าราคาแห�ง
ทรัพย#สินน้ันจะเกินกว�าจํานวนหน้ีภาษีค�างชําระ ตลอดจนค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายในการยึดและ
ขายทอดตลาด และผู�ค�างภาษีได�จําหน�ายทรัพย#สินเพียงส�วนที่เกินจํานวนน้ันก็ตาม 

(๒) ถ�าผู�ค�างภาษีได�รับมอบให�เป/นผู�อารักขาสังหาริมทรัพย#มีรูปร�างที่ถูกยึดหรือเป/นผู�
ครอบครองอสังหาริมทรัพย#ที่ถูกยึด ผู�ค�างภาษีชอบที่จะใช�ทรัพย#สินเช�นว�าน้ันได�ตามสมควร แต�ถ�าผู�มี
อํานาจออกคําสั่งเห็นว�าผู�ค�างภาษีจะทําให�ทรัพย#สินที่ได�รับไว�ในอารักขาเสียหายหรือเกรงว�าจะ
เสียหาย โดยผู�มีอํานาจออกคําสั่งเห็นเองหรือเมื่อบุคคลผู�มีส�วนได�เสียในการยึดทรัพย#สินน้ันร�องขอ ผู�
มีอํานาจออกคําสั่งจะระวังรักษาทรัพย#สินน้ันเสียเองหรือต้ังให�ผู�ใดเป/นผู�จัดการทรัพย#สินน้ันก็ได� 

(๓) การยึดสังหาริมทรัพย#มีรูปร�างน้ันให�รวมถึงดอกผลแห�งทรัพย#สินน้ันด�วย 
(๔) การยึดอสังหาริมทรัพย#นั้นให�รวมถึง 

(ก) เคร่ืองอุปกรณ# 
(ข) ดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย# 
(ค) ดอกผลธรรมดาที่จะเก็บเก่ียวเอง 

 
หมวด ๓ 
ส�วนที่ ๑ 

การอายัดทรัพย#สิน 
   

                                                 
๘ ข�อ ๒๔ วรรคหนึ่ง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และ

ขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
ข�อ ๒๖  ทรัพย#สินที่อายัดได�มีดังน้ี 
(๑) สังหาริมทรัพย#อันมีรูปร�าง 
(๒) อสังหาริมทรัพย# 
(๓) สิทธิทั้งปวงอันมีอยู�ในทรัพย#สิน 
(๔) เงิน 
 
ข�อ ๒๗  ทรัพย#สินที่ไม�อาจอายัดได�และไม�อยู�ในบังคับแห�งระเบียบน้ี ให�เป/นไป

เช�นเดียวกับทรัพย#สินที่ไม�อาจยึดได�ตามข�อ ๒๒ และให�รวมถึงทรัพย#สินที่โอนกันไม�ได� หรือไม�อยู�ใน
ความรับผิดแห�งการบังคับคดีตามกฎหมายอ่ืน เช�น 

(๑) สิทธิที่จะได�ค�าอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ แห�งประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย# 

(๒) ที่วัด ที่ธรณีสงฆ# และที่ศาสนสมบัติกลางตามกฎหมายว�าด�วยคณะสงฆ# 
(๓) ทรัพย#สินตามกฎหมายอ่ืน ๆ เช�น ทรัพย#สินตามกฎหมายว�าด�วยการรถไฟ เป/น

ต�น 
 
ข�อ ๒๘  การอายัดทรัพย#สินให�นําเอาวิธีการยึดทรัพย#สินตามความในหมวด ๒ ส�วน

ที่ ๑ การยึดทรัพย#สินมาใช�บังคับเท�าที่ไม�ขัดหรือแย�งกับความในส�วนน้ีได�โดยอนุโลม 
 
ข�อ ๒๙  การอายัดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี ให�อายัดได�ไม�เกินหน้ีภาษีค�างชําระจนถึง

วันชําระ เว�นแต�ทรัพย#สินที่อายัดน้ันไม�อาจแบ�งแยกได� 
 

ส�วนที่ ๒ 
ผลการอายัดทรัพย#สิน 

   
 

ข�อ ๓๐  กรณีที่ผู�ค�างภาษีได�ก�อให�เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย#สินที่
ถูกอายัดภายหลังที่ได�ทําการอายัดไว�แล�วน้ัน หาอาจใช�ยันแก�เจ�าพนักงานบังคับภาษีได�ไม� ถึงแม�ว�า
ราคาแห�งทรัพย#สินน้ันจะเกินกว�าจํานวนหน้ีภาษีค�างชําระ ตลอดจนค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายในการ
อายัดและขายทอดตลาด และผู�ค�างภาษีได�จําหน�ายทรัพย#สินเพียงส�วนที่เกินจํานวนน้ันก็ตาม 

 
ข�อ ๓๑  เมื่อบุคคลภายนอกชําระหน้ีตามที่ระบุไว�ในคําสั่งอายัดทรัพย#สินแล�ว ให�ถือ

ว�าเป/นการชําระหน้ีของผู�ค�างภาษีตามกฎหมาย 
 
ข�อ ๓๒  ทรัพย#สินที่อายัดได�ให�จัดการดังน้ี 
(๑) ถ�าเป/นพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย#ที่เป/นประกัน ซึ่งเป/นของผู�ค�างภาษีออก

ให�แก�ผู�ถือหรือออกในนามของผู�ค�างภาษี เจ�าพนักงานบังคับภาษีจะร�องขอต�อผู�มีอํานาจออกคําสั่งให�มี
คําสั่งอนุญาตให�จําหน�ายสิ่งเหล�าน้ันตามรายการขานราคาในวันที่ขายก็ได� หากสิ่งเหล�าน้ีมีรายการ
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ขานราคากําหนดไว� ณ สถานที่แลกเปลี่ยน หรือจะขายโดยวิธีทอดตลาดดังที่กําหนดไว�ในระเบียบน้ีก็
ได� ถ�ามิได�ทําคําขอเช�นว�าน้ันหรือคําขอถูกยกเสีย ให�ขายสิ่งเหล�าน้ันโดยวิธีขายทอดตลาด 

(๒) ถ�าเป/นตราสารเปลี่ยนมือ คณะกรรมการคนใดคนหน่ึงอาจร�องขอให�ผู�มีอํานาจ
ออกคําสั่งมีคําสั่งอนุญาตจําหน�ายตามราคาที่ปรากฏในตราสารหรือราคาตํ่ากว�าน้ันตามที่เห็นสมควร 
ถ�าผู�มีอํานาจออกคําสั่งยกคําขอเสียก็ให�นําตราสารน้ันออกขายทอดตลาด 

(๓) ถ�าสิ่งของที่จะต�องส�งมอบตามสิทธิเรียกร�องที่ถูกอายัดน้ันได�ส�งมอบให�แก�เจ�า
พนักงานบังคับภาษี ให�นําออกขายโดยการขายทอดตลาด 

(๔) ถ�าการจําหน�ายสิทธิเรียกร�องที่ถูกอายัดน้ันกระทําได�โดยยาก เน่ืองจากการชําระ
หน้ีต�องอาศัยการชําระหน้ีตอบแทน หรืออาจต�องด�วยเหตุอ่ืนอันจะทําให�การชําระหน้ีภาษีล�าช�า
ออกไป และอาจเกิดความเสียหายข้ึนได� เมื่อบุคคลผู�มีส�วนได�เสียหรือเจ�าพนักงานบังคับภาษีร�องขอ ผู�
มีอํานาจออกคําสั่งอาจมีคําสั่งให�จําหน�ายโดยวิธีอ่ืนก็ได� 

 
ส�วนที่ ๓ 

การคัดค�านการอายัดทรัพย#สิน 
   

 
ข�อ ๓๓  การคัดค�านการอายัดทรัพย#สินให�นําความในหมวด ๒ ส�วนที่ ๒ การคัดค�าน

การยึดทรัพย#สินมาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
ส�วนที่ ๑ 

การขายทอดตลาด 
   

 
ข�อ ๓๔  เมื่อผู�มีอํานาจออกคําสั่งได�มีคําสั่งให�ขายทอดตลาดทรัพย#สิน ให�จัดทํา

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินตามแบบ ๙ โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย#สินที่จะขาย เช�น 
ช่ือเจ�าของทรัพย#สิน ผู�สั่งให�ขาย วัน เวลา และสถานที่ที่จะขาย ช่ือประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาด 
และนํ้าหนักแห�งทรัพย#สินน้ัน ๆ เป/นต�น ถ�าเป/นที่ดิน ให�แจ�งเน้ือที่เขต กว�างยาว ช่ือเจ�าของที่ดิน
ข�างเคียงเท�าที่ทราบและอยู�ในท�องที่ใดด�วย ถ�ามีข�อสัญญาและคําเตือนอย�างไรก็ให�ระบุไว�โดยชัดเจน 
กับให�กําหนดเง่ือนไขและเง่ือนเวลาแห�งการชําระเงินไว�ด�วย 

ให�จัดส�งประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินตามแบบ ๙ ให�แก�ผู�ค�างภาษีและผู�มีส�วนได�
เสีย ทั้งปPดประกาศไว�โดยเปPดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพย#สินน้ันต้ังอยู� ที่ชุมชน สถานที่
ราชการอันสมควรจะปPดได� หรืออาจแจ�งกําหนดการขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ#รายวันฉบับที่
แพร�หลาย หรือทางวิทยุกระจายเสียงก็ได�ให�รู�ล�วงหน�าก�อนวันขายทอดตลาดไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

 
ข�อ ๓๕  ในการขายทอดตลาดทรัพย#สิน ให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งแต�งต้ัง

คณะกรรมการตามแบบ ๑๐ ซึ่งอย�างน�อยจะต�องประกอบด�วยผู�บริหารท�องถ่ินหรือผู�ซึ่งผู�บริหาร
ท�องถ่ินมอบหมาย ผู�อํานวยการสํานักหรือกองคลังท�องถ่ินและเจ�าพนักงานบังคับภาษี 

หน้าที่ 246

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ในกรณีของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงอย�างน�อยต�อง
ประกอบด�วยผู�อํานวยการเขต ผู�อํานวยการกองรายได� และเจ�าพนักงานบังคับภาษี๙ 

 
ข�อ ๓๖  การกําหนดวันขายทอดตลาดทรัพย#สินตามปกติให�ปฏิบัติตามเกณฑ#

ดังต�อไปน้ี 
(๑) กรณีที่ดินหรือที่ดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างให�กําหนดไม�น�อยกว�าสามสิบวัน แต�ไม�เกิน

หกสิบวัน 
(๒) โรงเรือน สิ่งปลูกสร�างต�าง ๆ และทรัพย#สินอ่ืน ๆ ไม�น�อยกว�าย่ีสิบวัน แต�ไม�เกิน

สามสิบวัน 
(๓) ในกรณีจําเป/นและเร�งด�วน คณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพย#สินได�เมื่อพ�น

ระยะเวลาอย�างน�อยห�าวันนับแต�วันยึดทรัพย#สินเสร็จสิ้น 
กรณีของสดหรือเสียง�าย ให�นําออกขายทอดตลาดได�ทันทีหรือดําเนินการขาย

โดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
(๔) เมื่อประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินไปแล�ว หากมีความจําเป/นคณะกรรมการ

อาจเลื่อนหรืองดการขายทอดตลาดทรัพย#สินก็ได� 
ทั้งน้ี ให�นับต้ังแต�วันลงประกาศขายทอดตลาดเป/นต�นไป 
 
ข�อ ๓๗  การพิจารณาราคาทรัพย#สินเพ่ือขายทอดตลาด ให�คณะกรรมการพิจารณา

ตามหลักเกณฑ#ดังต�อไปน้ี 
(๑) กรณีที่ดินให�ประมาณราคาที่ซื้อขายกันในท�องตลาด โดยคํานึงถึงสภาพและ

ลักษณะของที่ดินน้ัน 
(๒) ราคาซื้อขายหรือจํานอง หรือขายฝากคร้ังสุดท�ายของที่ดินที่ยึดและที่ดิน

ข�างเคียง 
(๓) ราคาที่ดินข�างเคียงในตําบลน้ันหรือตําบลใกล�เคียง หรือราคาที่คณะกรรมการ

เคยขายทอดตลาดไปแล�ว 
(๔) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ 
(๕) การประเมินราคาทรัพย#สินอ่ืน ให�ประมาณตามราคาซื้อขายกันในท�องตลาด

หรือตามสภาพเก�าใหม�ของทรัพย#สินน้ัน 
(๖) การประมาณราคาทรัพย#สินที่มีการจํานําหรือจํานอง ให�ปฏิบัติเช�นเดียวกับ (๑) 

ถึง (๕) 
 
ข�อ ๓๘  วิธีการขายทอดตลาดให�คณะกรรมการถือปฏิบัติดังน้ี 
(๑) ก�อนเร่ิมต�นขายทอดตลาดให�ปHกธงเคร่ืองหมายการขายทอดตลาดเป/นธงลาย

หมากรุกแดง ขาว 

                                                 
๙ ข�อ ๓๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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(๒) ให�อ�านประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สิน ณ สถานที่ขายโดยเปPดเผยก�อนการขาย
ทอดตลาด 

(๓) ผู�ทอดตลาดต�องร�องขานจํานวนเงินที่มีผู�สู�ราคาคร้ังที่หน่ึงสามถึงสี่หน ถ�าไม�มีผู�สู�
ราคาสูงข้ึน ให�เปลี่ยนร�องขานเป/นคร้ังที่สองอีกสามถึงสี่หน เมื่อไม�มีผู�สู�ราคาสูงกว�าน้ัน และได�ราคา
เหมาะสมกับสภาพของทรัพย#สินที่ขายก็ให�ลงคําว�า “สาม” พร�อมกับเคาะไม�หรือแสดงกิริยาอย�างใด
อย�างหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แต�ถ�าก�อนเคาะไม�หรือแสดงกิริยาอ่ืนอย�างใดอย�าง
หน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดมีผู�สู�ราคาสูงข้ึนไปอีก ก็ให�ผู�ทอดตลาดร�องขานราคาน้ัน
ต้ังต�นใหม�ตามลําดับดังกล�าว 

(๔) การขายทอดตลาดทรัพย#สิน ตามประเพณีในการขายทอดตลาด ถ�ายังมิได�แสดง
เช�นน้ันอยู�ตราบใด ผู�สู�ราคาจะถอนคําสู�ราคาของตนเสียก็ได� และถ�าผู�สู�ราคาได�ถอนคําสู�ราคาแล�ว ให�
ผู�ทอดตลาดต้ังต�นร�องขานราคาใหม� 

(๕)๑๐ ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการหรือพนักงานและลูกจ�างของ
องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กรรมการหรือผู�ทอดตลาด โดยตนเองหรือจะใช�ให�ผู�หน่ึงผู�ใดเข�าสู�ราคาใน
การขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินน้ันไม�ได� 

(๖) การขายทอดตลาด เมื่อผู�ทอดตลาดเคาะไม�หรือแสดงกิริยาอ่ืนอย�างใดอย�างหน่ึง
ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดว�าตกลงขายแล�ว ผู�ซื้อต�องชําระเงินทันที เว�นแต�ที่ดินหรือ
ทรัพย#สินอย�างอ่ืนซึ่งมีราคาต้ังแต�หน่ึงหมื่นบาทข้ึนไป ผู�ทอดตลาดอาจผ�อนผันให�ผู�ซื้อวางเงินมัดจําไม�
น�อยกว�าร�อยละย่ีสิบห�าของราคาซื้อ และทําสัญญาซื้อขายภายในเวลาไม�เกินสิบห�าวันก็ได� เมื่อได�
ชําระเงินครบถ�วนแล�ว จึงให�โอนมอบทรัพย#สินน้ันแก�ผู�ซื้อไป 

หากผู�ซื้อไม�ไปทําสัญญาซื้อขายภายในกําหนดดังกล�าว ให�คณะกรรมการริบเงิน
มัดจํา และนําทรัพย#สินน้ันออกขายทอดตลาดใหม�ได� 

การขายทอดตลาดทรัพย#สินตามวรรคสอง ถ�าได�เงินเป/นจํานวนสุทธิไม�คุ�มราคา
และค�าขายทอดตลาด ผู�ซื้อคนน้ันต�องรับผิดในส�วนที่ขาด 

(๗) ในการขายทรัพย#สิน ให�คณะกรรมการบันทึกไว�ในสมุดขายทอดตลาดทุกคร้ัง 
โดยที่คณะกรรมการและผู�ทอดตลาดต�องลงช่ือ วัน เดือน ปR กํากับไว� 

(๘) เงินที่ได�จากการขายทอดตลาด ให�นําส�งหน�วยงานคลังขององค#กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินที่ขายทอดตลาดทรัพย#สินน้ัน ๆ 

 
ข�อ ๓๙  การขายทอดตลาดทรัพย#สินประเภทซึ่งผู�มีไว�ในความครอบครองจะต�อง

ได�รับอนุญาตจากผู�มีอํานาจหรือพนักงานเจ�าหน�าที่ที่เก่ียวข�อง ให�ผู�ซื้อวางเงินมัดจําไว�ไม�น�อยกว�าร�อย
ละย่ีสิบห�าของราคาซื้อ และให�ผู�ซื้อจัดการนําใบอนุญาตมาแสดงภายในหกสิบวัน เมื่อพ�นกําหนดน้ี
แล�วผู�ซื้อไม�สามารถนําใบอนุญาตมาแสดงได� ก็ให�ริบเงินมัดจําน้ัน ถ�าผู�ซื้อนําใบอนุญาตมาแสดงได� ก็
ให�ใช�เงินที่ค�างชําระให�ครบถ�วน 

 

                                                 
๑๐ ข�อ ๓๘ (๕) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ข�อ ๔๐  การขายทอดตลาดทรัพย#สินที่จะต�องมีใบอนุญาต เช�น สุราต้ังแต�สิบลิตรข้ึน
ไป ให�ขอความร�วมมือไปยังเจ�าพนักงานสรรพสามิตจัดการออกใบอนุญาตขนสุราแก�ผู�ซื้อด�วย 

 
ข�อ ๔๑  การขายทอดตลาดทรัพย#สินติดจํานอง ให�มีหนังสือแจ�งผู�รับจํานองทราบถึง

วัน เวลา สถานที่ที่จะทําการขายทอดตลาด พร�อมทั้งใบสอบถามผู�รับจํานองถึงรายละเอียดของภาระ
จํานอง ตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดว�าให�ขายโดยติดจํานองหรือปลอดจํานอง ถ�าผู�รับจํานองไม�แจ�ง
ให�ทราบภายในสิบห�าวันนับแต�วันได�รับหนังสือแล�ว ก็ให�ขายทรัพย#สินโดยติดจํานอง ในกรณีที่ได�รับ
แจ�งจากผู�รับจํานองให�ขายทรัพย#สินโดยปลอดจํานอง คณะกรรมการอาจพิจารณาให�ขายทรัพย#สิน
โดยติดจํานองก็ได� เมื่อได�รับอนุญาตจากผู�มีอํานาจออกคําสั่ง 

การขายทอดตลาดทรัพย#สินติดจํานอง ให�ประกาศแสดงรายช่ือผู�รับจํานองพร�อมทั้ง
เงินต�นและดอกเบ้ียที่ยังค�างชําระจนถึงวันขาย และในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินตามแบบ 
๙ ให�มีความว�าผู�ซื้อทรัพย#สินต�องรับภาระจํานองติดไปด�วย 

การขายทอดตลาดโดยปลอดจํานอง ในกรณีกําหนดราคาขายให�พิจารณาถึงต�นเงิน 
และดอกเบ้ียจํานองซึ่งยังค�างชําระแก�ผู�รับจํานองจนถึงวันขาย พร�อมทั้งค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายใน
การยึดและขายทอดตลาดและเงินภาษีค�างชําระ ถ�าคาดหมายว�าเงินที่ได�จากการขายทอดตลาด
ทรัพย#สินไม�อาจปลดเปลื้องหน้ีภาษีได� หรือหากการขายทอดตลาดแล�วเจ�าหน้ีจํานองจะได�รับเงินจาก
การขายทอดตลาดไปทั้งหมด ก็ให�งดการขายทอดตลาดและรายงานผู�มีอํานาจออกคําสั่งพิจารณาสั่ง
การเป/นราย ๆ ไป 

การขอรับชําระหน้ีของผู�รับจํานองให�ถือหนังสือตอบรับของผู�รับจํานองตามวรรค
หน่ึงเป/นคําขอรับชําระหน้ีจํานอง ก�อนจ�ายเงินชําระหน้ีจํานองพร�อมดอกเบ้ียต�องตรวจสอบให�แน�ชัด
เสียก�อนว�า หน้ีจํานองและดอกเบ้ียเป/นหน้ีบุริมสิทธิที่จะได�รับชําระหน้ีก�อนเจ�าหน้ีสามัญหรือไม� และ
ผู�รับจํานองได�ปลดหน้ีจํานองให�แล�ว พร�อมทั้งให�ขอใบรับยึดถือไว�เป/นหลักฐานในการชําระหน้ีจํานอง
พร�อมดอกเบ้ียด�วยจึงจะจ�ายเงินให�แก�ผู�รับจํานองได� 

 
ข�อ ๔๒  กรณีผู�ซื้อทรัพย#สินจากการขายทอดตลาดทรัพย#สินเป/นผู�ถือกรรมสิทธ์ิรวม

หรือเป/นผู�มีส�วนได�เสียหรือเป/นเจ�าหน้ีบุริมสิทธิเหนือทรัพย#สินที่ขายทอดตลาด การชําระราคาน้ันจะ
ขอหักส�วนได�เสียของตนจากราคาซื้อก็ได� 

 
ส�วนที่ ๒ 

การคัดค�านการขายทอดตลาดทรัพย#สิน 
   

 
ข�อ ๔๓  ถ�าคณะกรรมการได�ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย#สินโดยไม�ชอบ เช�น 

มิได�ส�งประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินตามแบบ ๙ ให�แก�ผู�ค�างภาษีหรือผู�มีส�วนได�เสีย ผู�ค�างภาษีหรือ
ผู�มีส�วนได�เสียเก่ียวกับการขายทอดตลาดทรัพย#สินซึ่งต�องเสียหายอาจย่ืนคําคัดค�านต�อผู�มีอํานาจออก
คําสั่งก�อนที่การบังคับชําระค�าภาษีค�างชําระได�เสร็จสิ้นลง แต�ต�องไม�ช�ากว�าเจ็ดวันนับแต�วันทราบผล
การขายทอดตลาดทรัพย#สินโดยไม�ชอบ เพ่ือขอให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดทรัพย#สินดังกล�าว 
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ข�อ ๔๔  ในการขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีน้ัน ก�อนที่ผู�ทอดตลาดจะ

เคาะไม�ขายให�แก�ผู�เสนอราคาสูงสุด ผู�ค�างภาษีหรือผู�มีส�วนได�เสียเก่ียวกับการขายทอดตลาดทรัพย#สิน
อาจคัดค�านว�าราคาดังกล�าวมีจํานวนตํ่าเกินสมควร ในกรณีเช�นว�าน้ี ให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนการ
ขายทอดตลาดทรัพย#สินออกไป และในการขายทอดตลาดทรัพย#สินคร้ังต�อ ๆ ไป หากมีผู�เสนอราคา
สูงสุดในจํานวนไม�น�อยกว�าจํานวนที่ผู�เสนอราคาสูงสุดได�เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย#สินคร้ังก�อน 
ให�ผู�ทอดตลาดเคาะไม�ขายให�แก�ผู�เสนอราคาน้ันได� 

ในกรณีที่ผู�ค�างภาษีหรือผู�มีส�วนได�เสียเก่ียวกับการขายทอดตลาดทรัพย#สินเห็นว�า
ราคาที่ได�จากการขายทอดตลาดทรัพย#สินมีจํานวนตํ่าเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพย#สินใน
ราคาตํ่าเกินสมควรน้ัน เกิดจากการคบคิดกันฉ�อฉลในระหว�างผู�ที่เก่ียวข�องในการเข�าสู�ราคา หรือ
กระทําการโดยไม�สุจริต หรือประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของผู�ทอดตลาด บุคคลดังกล�าวอาจย่ืนคํา
คัดค�านต�อผู�มีอํานาจออกคําสั่ง เพ่ือขอให�มีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย#สิน และเมื่อผู�มี
อํานาจออกคําสั่งได�ไต�สวนแล�วเห็นว�า คําคัดค�านน้ันรับฟHงได� ให�มีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด
ทรัพย#สินน้ัน 

 
ส�วนที่ ๓ 

การโอนและการส�งมอบ 
   

 
ข�อ ๔๕  การขายทอดตลาดทรัพย#สิน เมื่อผู�ซื้อชําระเงินครบถ�วนแล�ว ให�ผู�มีอํานาจ

ออกคําสั่งส�งมอบทรัพย#สินน้ันให�แก�ผู�ซื้อไปได� กรณีเป/นสังหาริมทรัพย#กรรมสิทธ์ิย�อมโอนไปยังผู�ซื้อ
ขณะที่ได�ทําสัญญาซื้อขายสําเร็จบริบูรณ#แล�ว กรณีเป/นอสังหาริมทรัพย#หรือสังหาริมทรัพย#ตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย# มาตรา ๔๕๖ หรือสังหาริมทรัพย#อ่ืนที่มีทะเบียนควบคุม ให�ผู�มี
อํานาจออกคําสั่งแจ�งแก�พนักงานเจ�าหน�าที่นั้น ๆ ทราบ เพ่ือดําเนินการทางทะเบียนต�อไป 

 
หมวด ๕ 

การงดหรือการถอนบังคับภาษี 
   

 
ข�อ ๔๖  ให�งดการบังคับภาษีในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) เมื่อมีการย่ืนคําคัดค�านขอให�มีการงดการบังคับภาษี โดยแสดงเหตุผลให�ปรากฏ 

และได�ไต�สวนแล�วมีเหตุผลอันสมควร ผู�มีอํานาจออกคําสั่งอาจมีคําสั่งให�งดการบังคับภาษี แต�หากเห็น
ว�าไม�มีเหตุผลสมควร ก็ให�ดําเนินการต�อไปตามข้ันตอนการบังคับภาษี 

(๒) ถ�าบุคคลใดกล�าวอ�างว�าผู�ค�างภาษีมิใช�เจ�าของทรัพย#สินที่เจ�าพนักงานบังคับภาษี 
ได�ยึดไว�ก�อนที่ได�เอาทรัพย#สินเช�นว�าน้ีออกขายทอดตลาดหรือขายด�วยวิธีอ่ืน บุคคลน้ันอาจย่ืนคํา
คัดค�านต�อผู�มีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือให�มีคําสั่งปล�อยทรัพย#สินเช�นว�าน้ัน เมื่อได�รับคําคัดค�านให�งดการ
บังคับภาษีไว�รอคําวินิจฉัยต�อไป 
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(๓) ไม�ว�ากรณีจะเป/นประการใดก็ตาม เมื่อมีการนําคดีขึ้นสู�ศาลเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย#สินน้ัน ให�งดการบังคับภาษีในทรัพย#สินเช�นว�าน้ันจนกว�าจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 

เมื่อผู�มีอํานาจออกคําสั่งได�สั่งหรือเมื่อมีคําวินิจฉัยช้ีขาดให�ยกคําคัดค�านการยึด
ทรัพย#สินหรือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลว�าทรัพย#สินน้ันเป/นของผู�ค�างภาษี ให�ดําเนินการบังคับ
ภาษีต�อไป 

 
ข�อ ๔๗  การถอนการบังคับภาษีจะกระทําได�ต�อเมื่อได�มีคําวินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ#หรือ

คําพิพากษาของศาลถึงที่สุดพิพากษาว�าผู�ค�างภาษีไม�ต�องรับผิดชําระหน้ีภาษีตามจํานวนที่ถูกประเมิน
หรือสั่งให�ชําระ หรือกรณีที่ผู�ค�างภาษีได�ชําระหน้ีค�าภาษี พร�อมทั้งค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายในการ
บังคับภาษีครบถ�วน ให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งถอนการบังคับภาษีตามแบบ ๑๑ แล�วส�งมอบ
ทรัพย#สินคืนให�ผู�ค�างภาษี และแจ�งถอนการยึดหรืออายัดแก�ผู�เก่ียวข�อง 

 
หมวด ๖ 

การจัดทําบัญชีการเงิน และการหักภาษีที่ค�างชําระ 
   

 
ข�อ ๔๘  เมื่อได�ทําการขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีเสร็จแล�ว ให�ผู�บริหาร

ท�องถ่ินจัดให�มีบัญชีแสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ได�จากการขายทอดตลาด ตลอดจนค�าธรรมเนียมและ
ค�าใช�จ�ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีลงในทะเบียนการยึด อายัด 
และขายทอดตลาดทรัพย#สิน 

เงินที่ได�จากการขายทอดตลาด ให�หักค�าธรรมเนียม ค�าใช�จ�ายในการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพย#สิน เงินค�าภาษีค�างชําระ ถ�ามีเงินเหลือให�คืนแก�เจ�าของทรัพย#สิน 

ค�าใช�จ�ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี ให�ผู�บริหาร
ท�องถ่ินพิจารณาสั่งจ�ายตามบัญชีแสดงจํานวนเงินที่ได�บันทึกไว� 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สุพล  ฟองงาม 

รัฐมนตรีช�วยว�าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. หนังสือเตือน (แบบ ๑)๑๑ 
๒. หนังสือเตือนคร้ังสุดท�าย (แบบ ๒) 
๓. รายงานการสืบหาทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๓)๑๒ 
๔. แบบคําสั่ง เร่ือง ให�ยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๔)๑๓ 
๕. แบบคําสั่ง เร่ือง แต�งต้ังเจ�าพนักงานบังคับภาษี (แบบ ๕) 
๖. แบประกาศ เร่ือง การยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๖) 
๗. รายการบัญชีทรัพย#สินที่ยึด (แบบ ๗) 
๘. หนังสือสัญญารักษาทรัพย#สิน (แบบ ๘) 
๙. แบบประกาศ เร่ือง ขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๙)๑๔ 
๑๐. แบบคําสั่ง เร่ือง แต�งต้ังคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด (แบบ ๑๐) 
๑๑. แบบคําสั่ง เร่ือง การถอนการบังคับภาษี (แบบ ๑๑)๑๕ 
๑๒. แบบคําสั่ง เร่ือง ให�อายัดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๑๒)๑๖ 
 

(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๑๑ หนังสือเตือน (แบบ ๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด 

และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๒ รายงานการสืบหาทรัพย#สินของผู�ค� างภาษี (แบบ ๓) แก� ไขเ พ่ิมเ ติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๓ แบบคําสั่ง เร่ือง ให�ยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๔) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๔ แบบประกาศ เร่ือง ขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๙) แก�ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๕ แบบคําสั่ ง  เ ร่ือง การถอนการบังคับภาษี (แบบ ๑๑) แก� ไขเ พ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๖ แบบคําสั่ ง  เ ร่ือง ให�อายัดทรัพย#สินของผู�ค� างภาษี (แบบ ๑๒) เ พ่ิมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕๑๗ 

 
ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นต�น

ไป 
 

ข�อ ๑๒  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัย
ปHญหากําหนดหลักเกณฑ# และกําหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให�เป/นไปตามระเบียบน้ี 

ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ตามวรรคหน่ึงให�อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได� 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักด์ิ/ผู�จัดทํา 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 
ณัฐพร/ปรับปรุง 

๑๘ มิถนุายน ๒๕๕๖ 
 

โชติกานต#/ปรับปรุง 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 

                                                 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๗๓ ง/หน�า ๑/๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
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 หน้า   ๑ 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดแนวทางการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถ่ินที่ มีจิตอาสา 
ในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  

มาตรา  5  และมาตรา  ๖๗  (๒)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
พ .ศ .  2537  มาตรา   ๕๐   (๓ )  มาตรา   ๕๓   (๑ )  มาตรา   ๕๖   (๑ )  และมาตรา   7 7   

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  6  และมาตรา  ๔๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  และมาตรา  ๖๒  (๒)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
เมืองพัทยา  พ.ศ.  2542  และมาตรา  ๑๖  (๑๘)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก”  หมายความว่า  ประชาชนท่ีมีจิตอาสา  สมัครใจ  เสียสละ  และ 

อุทิศตน  เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้อง  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้ชื่อย่อว่า  “อถล.”  มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า  “Local  

Environment  Volunteer”  และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  “LEV”   

“เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”  หมายความว่า  การเชื่อมโยงกันของ  อถล.  เพื่อการเรียนรู้  
แลกเปล่ียนข่าวสาร  หรือทํากิจกรรมร่วมกัน  ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  รักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล  ภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิ  
และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทํางานร่วมกัน  โดยใช้ชื่อย่อว่า  “เครือข่าย  อถล.”  

และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Local  Environment  Volunteer  Network”  และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  
“LEV-Net” 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   
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“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
นายกเมืองพัทยา   

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี  และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ 5 อถล.  และเครือข่าย  อถล.  ตามระเบียบนี้ต้องมีวัตถุประสงค์  ดังนี้   
(1) ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน  รวมถึง

การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 
(2) เสริมสร้างจิตสํานึก  กระบวนการเรียนรู้  และการพึ่งตนเอง  รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม  

ร่วมกันระหว่าง  อถล.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการและเครือข่าย  อถล. 
ข้อ 6 ผู้ที่จะสมัครเป็น  อถล.  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าเจ็ดปีบริบูรณ์   
(3) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย  รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทํางานเพื่อส่วนรวม   
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น  หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น  อถล.   
ข้อ 7 อถล.  มีบทบาทและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(2) เฝ้าระวัง  สอดส่อง  ดูแล  รวมท้ังรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
(3) สื่อสาร  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก

ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม   
(4) เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น 
(5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และเครือข่าย  อถล.  

เพื่อดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ 8 การรับสมัคร  อถล.  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ผู้สนใจสมัครเป็น  อถล.  และมีคุณสมบัติตามข้อ  6  ให้ยื่นใบสมัครต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครเป็น  อถล.  สามารถสมัครได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและขึ้นทะเบียนผู้ผ่าน   

การพิจารณาเป็น  อถล.  พร้อมจัดทําทะเบียนรายชื่อ  อถล.  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น   
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อาจช่วยประสานหรือประชาสัมพันธ์  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในทอ้งถิ่นมาสมัครเป็น  อถล.  ก็ได้ 
ข้อ ๙ บัตรประจําตัว  อถล.  ตามแบบที่กําหนดไว้ทา้ยระเบียบนี้  โดยมีอายุห้าปี   
ในกรณีบัตรประจําตัวชํารุด  สูญหาย  หมดอายุ  หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  เช่น  ชื่อตัว  

ชื่อสกุล  ให้  อถล.  ยืน่คําขอออกบัตรประจําตัวใหม่ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 10 อถล.  จะพ้นสภาพเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ถกูพิพากษาจําคุกและคดีถงึที่สุด 
(5) คณะกรรมการจํานวนสองในสามมีมติให้พ้น  เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและขัดต่อ

เจตนารมณ์การเป็น  อถล. 
ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้มีการประชุม  อถล.  เพื่อคัดเลือกกันเองจํานวน 

ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน  เพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก   
โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้คัดเลือกผู้ทําหน้าที่  ประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
ด้วยตามความเหมาะสม  แล้วแจ้งรายชื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนทราบ   
ณ  สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร   

ข้อ 12 คณะกรรมการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัตงิาน  เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานของเครือข่าย  อถล. 
(2) ดําเนินการตามแผนหรือนโยบายที่กําหนด 
(3) รายงานผลการดําเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ  พร้อมทั้งปิดประกาศ 

ให้ประชาชนทราบ  อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
(4) หน้าที่อื่นตามที่ได้รับการร้องขอ 
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี   เม่ือครบวาระให้ดําเนินการคัดเลือก 

กรรมการใหม่  ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน   
ในกรณีที่ยงัไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่  ให้คณะกรรมการชุดเดิมทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ

ชุดใหม่เข้าทําหน้าที่ 
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ข้อ 14 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการซ่ึงได้รับการคัดเลือกจาก  อถล.   
พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) พ้นสภาพการเป็น  อถล.  ตามข้อ  10 

(4) คณะกรรมการจํานวนสองในสามมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๕) อถล.  จํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ  อถล.  มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
เม่ือกรรมการซ่ึงได้รับการคัดเลือกว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ  ให้คัดเลือก  อถล.  

เพื่อเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการ
เหลือไม่ถงึหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

กรรมการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแทนนั้นให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน   
ข้อ 15 การประชุมคณะกรรมการ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) การเรียกประชุมให้ประธานกรรมการแจ้งกรรมการทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน   
(2) องค์ประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก

ตามข้อ  ๑1 

(3) ในการประชุมคราวใด  หากประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถทําหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเพื่อทําหน้าที่ประธานในการประชุมคราวน้ัน 

(4) การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 16 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมของ  อถล.  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณารับลงทะเบียนผู้สมัครเป็น  อถล.  รวมถึงปรับปรุงข้อมูลทะเบียน   
(๒) ทําบัตรประจําตัว  อถล.  ตามข้อ  ๙   

(๓) จัดปฐมนิเทศ  ฝึกอบรม  หรือประชุม  สัมมนา  อถล.  เพื่อพัฒนา  อถล.  ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ของตนและสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

(4) ส่งเสริม  สนับสนุนในการจัดกิจกรรมของ  อถล. 
(๕) ติดตามผลการดําเนินการ  รวมถึงให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่  อถล. 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 17 ให้จังหวัดและอําเภอส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ  อถล.  เครือข่าย  อถล.  

ในพื้นที่ 
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรจะให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนการดําเนินงาน  

ของ  อถล.  ก็สามารถทําได้ 
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 หน้า   ๕ 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 18 สมาชิก  อถล.  มีสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ประดับเคร่ืองหมายหรือตราสัญลักษณ์  อถล.  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  

(๒) อถล.  ที่ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  อาจมีสิทธิได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  โล่  
เข็ม  และอื่น ๆ  เพื่อยกย่องในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 

(3) มีสิทธใินการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการ 
ข้อ 19 อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก  (อถล.)  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการ 

รับสมัครไว้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๗/ว  ๒๗๙๔  ลงวันที่  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เร่ือง  โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก  (อถล.)  เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ใบสมัคร 
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 

ที่ ............./................. 
        เขียนที่ ............................................................. 
                 วันที่ ...... เดือน .............................. พ.ศ. ......... 
เรียน  นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล…………………………………………….........  
  ขา้พเจ้า ช่ือ..................................................... สกุล....................................................  

เลขประจําตัวประชาชน           
เกิดวันที่ ................. เดือน.................................... พ.ศ. ........ อายุ ............. ปี   สญัชาติ .................   หมู่โลหิต.........  
จบการศึกษาระดับ..................................................................... กําลังศึกษาชั้น.............................................................. 
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน...................................................................................................................................... 
อาชีพหลัก :   �
� เกษตรกร � รบัจ้าง � ธุรกิจ/คา้ขาย � พนักงานบริษทัเอกชน � ราชการ/รฐัวิสาหกิจ � อ่ืน ๆ 
(ระบุ)...............  
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย................................ ถนน......................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................................ จงัหวัด..............................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน � ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน � บ้านเลขที ่.................. หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย
..................................... ถนน..................................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต
................................................... จงัหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.......................................หมายเลข
โทรศัพท์..............................................  
มือถือ............................................E–mail ………….……………….……….. ID LINE …………………………………………………… 
ประวัติการทํางานด้านอาสาสมัคร (เลือกขอ้มูลได้หลายขอ้) 
�  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  �  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
�  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    �  อาสารักษาดินแดน (อส.) 
�  อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)    �  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 
�  อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) �  อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................... � ไม่ม ี
  มีความประสงค์สมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และขอสัญญาว่าจะประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตลอดไป  
  ขา้พเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
    (ลงลายมือช่ือ) .............................................................ผู้สมัคร 
                  (............................................................) 
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คํายินยอมของผู้ปกครอง 
  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ช่ือ...................................................... สกุล............................................... 
อายุ ....... ปี มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี ................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย........................... ถนน......................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................................ จงัหวัด.............................................. 
เป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของ นาย/นางสาว/ด.ช. /ด.ญ. ช่ือ................................... สกุล.............................. 
ยินยอมให้ นาย/นางสาว/ด.ช. /ด.ญ. ........................................ สกุล......................................เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
  จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
    (ลงลายมือช่ือ) .............................................................ผู้ปกครอง 
                  (............................................................) 
 
หมายเหตุ : .ผู้สมัครท่ีมีอายุต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย 
 
 
สําหรบัเจ้าหนา้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส่งคนืผูส้มัคร) 
 ข้าพเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมคัรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ระบุช่ือ อปท.)  

ได้รับใบสมัครอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกของ ช่ือ..................................สกุล..................................ไว้แล้ว   
เมื่อวันที่ ..........เดือน..........................พ.ศ............................ 
 �  เอกสารครบถ้วน 
 �  เอกสารไมค่รบ (ระบุ).................. 
   
 

 
ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าที่รับสมคัร 

                                               (...............................................) 
      ตําแหน่ง ................................................. 
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คําขอมีบัตรประจําตัว 
อาสาสมัครทอ้งถ่ินรักษ์โลก (อถล.)  

ที ่.........../.............. 
 
        เขียนที่ ............................................................. 
                 วันที่ ..... เดือน .............................. พ.ศ. ......... 
   
  ขา้พเจ้า ช่ือ ..................................................... สกุล.................................................  

เลขประจําตัวประชาชน           
เกิดวันที่ ................. เดือน.................................... พ.ศ. ........ อายุ ............. ปี   สญัชาติ .................   หมู่โลหิต........ 
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย................................ ถนน......................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................................ จงัหวัด..............................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน � ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน � ที่อยู่อ่ืน บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย...................... 
ถนน..................................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต................................................... 
จงัหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.............................หมายเลขโทรศัพท์............................................................ 
มือถือ............................................E–mail ………….……………….……….. ID LINE ……………………………………………………  
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจําตัวอาสาสมคัรท้องถ่ินรกัษโ์ลก ยื่นต่อนายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/นายกองคก์าร
บริหารส่วนตําบล 
......................................................................................................................................................................................... 
  กรณี   ๑. ขอมีบัตรครั้งแรก 
    
              ๒. ขอมีบัตรใหม่ เน่ืองจาก          บัตรหมดอายุ          บัตรหายหรือชํารุด 
                                            
                                                        เปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล        อ่ืน ๆ ........... 
    
   ทั้งน้ี ได้แนบรปูถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สองใบพรอ้มกับคําขอนี้แล้ว พร้อมหลกัฐานอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย ................................................................................................................................................................. 
ขา้พเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงลายมือช่ือ) .............................................................ผู้ขอมีบัตร 
                  (............................................................) 
 

 

 

 

 

 

รปูถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 
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รูปแบบบัตรประจําตัว 
อาสาสมัครทอ้งถ่ินรักษ์โลก 

 
      (ด้านหน้า) 
 
         เลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร  
      ……………………………………………………………… 
      ช่ือ ................................................................ 
    ๕.๔ ซ.ม.      อาสาสมัครทอ้งถิ่นรักษ์โลก 
             (ระบุชื่อเทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตําบล 
                                                                    อําเภอ.............. จงัหวัด......................)   
           
                               ........................................    ตําแหน่ง .................................................... 
                                      ลายมือช่ือ                                     ผู้ออกบัตร 
              

                                                              ๘.๔ ซ.ม.  
 
 
 

(ด้านหลัง) 

         บัตรประจําตัว  
         อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 
                 เลขที่ ................../ .................... 
    ๕.๔ ซ.ม.                      
    
           
                                

                              วันออกบัตร........./............./...............   บัตรหมดอายุ.............../................./........... 
              

                                                              ๘.๔ ซ.ม.  
 
 

รปูถ่าย 
ขนาด ๑ น้ิว 

าตราสญัลกัษณ์ 

อปท. 
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LOCAL 

ENVIRONMENT 

VOLUNTEER 

ตราสัญลักษณ ์อถล. 

“                                    ” 
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   หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๓)  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕  (๓)  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“อาสาสมัคร”  หมายความว่า  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่”  หมายความว่า  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อ 5 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร

เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้  โดยให้นําหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาใช้บังคับ 

ข้อ ๖ ในการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับงาน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย  อาสาสมัคร  
ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่   
ได้แก่ 
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   หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๑) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่จากผู้บริหารท้องถ่ินแห่งนั้น 

(๒) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
คําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 

สําหรับค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยให้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ  อันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  ความเหมาะสมและจําเป็นด้วย 

ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
เพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  มาตรา  74  (5)  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  มาตรา  67  (5)  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  2496  มาตรา  5  มาตรา  85  (5)  และมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2560” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดท่ีกําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสั่งให้ไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 5 การจัดหาวัสดุเคร่ืองแต่งกายที่มีไว้ประจําสํานักงานหรือประจําห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
หรือวัสดุเคร่ืองแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งใช้เป็นของส่วนกลางหมุนเวียนหรือใช้ร่วมกัน  โดยมิได้มีการมอบให้บุคคลหน่ึง
บุคคลใดโดยเฉพาะ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น  
เหมาะสมและอย่างประหยัด   

ข้อ 6 วัสดุเคร่ืองแต่งกายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบให้เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินเพื่อสวมใส่
ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยจะมอบวัสดุเคร่ืองแต่งกายให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ละคนรับผิดชอบดูแล
ในเคร่ืองแต่งกายนั้น ๆ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกินสองชุดต่อปี 
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ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะวัสดุเคร่ืองแต่งกายตามวรรคหน่ึง  ให้มีลักษณะดังนี้ 
(1) เคร่ืองแต่งกายชุดฝึก  อปพร.  หรือชุดปฏิบัติการ  อปพร.  ประกอบด้วย  หมวก  เสื้อ  

กางเกง  เข็มขัด  รองเท้า  รวมทั้งบัตรประจําตัว  อปพร.  วุฒิบัตร  อปพร.  และเขม็เคร่ืองหมาย  อปพร. 
(2) เคร่ืองแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ  ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 
(3) วัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  ถุงมือยางหรือหนัง  ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก  

รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า  (รองเท้าบู๊ต)  เสื้อกันฝน  เป็นต้น 
(4) ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะวัสดุเคร่ืองแต่งกายอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ข้อ 7 การจัดหาเครื่องแต่งกายตามระเบียบนี้ให้ดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ   

ว่าด้วยการพัสดุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
ข้อ 8 การเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  ให้เบิกจ่ายจากงบดําเนินงาน  

หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ให้คํานึงถึงความเหมาะสมตลอดจนฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ด้วย 

ข้อ 9 เคร่ืองแต่งกายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  คือ  เคร่ืองแบบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชุดฟอร์ม  ชุดฟาติก  และชุดประจําท้องถิ่น 

ข้อ 10 ภายใต้บังคับข้อ  9  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความจําเป็นต้องจัดหาวัสดุ
เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ขอทําความตกลง
กับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณี ๆ  ไป 

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุเคร่ืองแต่งกายไว้ 
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีและได้เบิกจ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับโดยถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0307/ว  384  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2536  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว  3795  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2552  ให้ถือว่า
เป็นการเบิกจ่ายตามระเบียบนี้   

สําหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไป
จนกว่าจะแลว้เสร็จ 

ข้อ 12 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความ  
วินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
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 หน้า   ๑๔ 

เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่าย 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจจ่ายได้   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๗๖  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๖๙  
และมาตรา  ๗๗  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๘๕  
และมาตรา  ๘๘  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี  และให้มีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ

องค์การบริหารส่วนต าบล   
“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  

พนักงานส่วนต าบล  และข้าราชการหรือพนักงานซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับ
เงินเดือนจากงบประมาณ  หมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๕ ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนดงัตอ่ไปนี้  ถือเป็นรายจ่ายที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่
อาจจ่ายได้   

(๑) เงินโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(๒) เงินทุนการศึกษาส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(๓) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(๔) เงินช่วยพิเศษ  กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้รับบ านาญ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง 
ถึงแก่ความตาย 

หน้าที่ 268

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 หน้า   ๑๕ 

เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  อัตรา  และวิธีการจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ผู้รับบ านาญ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  แล้วแต่กรณีไปแล้วก่อนระเบียบน้ีใช้บังคับ  หากการด าเนินการ
ดังกล่าวสอดคล้องและไม่เกินอัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบน้ี   ให้ถือว่าการด าเนินการน้ันเป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหน่ึงเกินอัตราที่คณะกรรมการตามข้อ  ๕  ก าหนด  
ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราดังกล่าว 

ข้อ ๗ เงินทุนการศึกษาส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว   ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัง้งบประมาณเพ่ือให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ก่อนระเบียบน้ีใช้บังคับ  หากการด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องและไม่เกินอัตราตามที่คณะกรรมการ  

ตามข้อ  ๕  ก าหนด  ให้ถือว่าการด าเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินทุนการศึกษาส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงเกินอัตราตามที่

คณะกรรมการตามข้อ  ๕  ก าหนด  ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราดังกล่าว 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗๔  (๓)  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕  (๓)  และมาตรา  ๘๘  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและ 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
“ผู้บริหารท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรีและ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
“เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  

พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
“เงินตอบแทน”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ  

โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลาราชการในท่ีตั้งสํานักงาน  
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลาราชการ 
นอกที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ  และได้ปฏิบัติงานน้ัน
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลด้วย 
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“เวลาราชการ”  หมายความว่า  เวลาระหว่าง  ๐๘.๓๐  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  ของวันทําการ   
และให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสังกัด
ปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหรือเป็นอย่างอื่นด้วย 

“วันทําการ”  หมายความว่า  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ  และให้หมายความ
รวมถึงวันทําการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดเป็นอย่างอื่นด้วย 

“วันหยุดราชการ”  หมายความว่า  วันเสาร์และวันอาทิตย์  และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการ
ประจําปีหรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ  ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการ
ประจําปี 

“การปฏิบัตงิานเป็นผลัดหรือกะ”  หมายความว่า  การปฏิบัติงานประจําตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ินในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น ๆ  ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 
ยี่สบิสี่ชั่วโมงช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็นเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้น้ัน  ทั้งนี้  การปฏิบัติงาน
ในผลัดหรือกะหนึ่ง  ๆ  ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมง  โดยรวมเวลาหยุดพัก 

ข้อ ๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  และต้องมีงบประมาณเพื่อการนี้เพียงพอในการเบิกจ่าย  โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลา 
ที่จําเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในคร้ังนั้น ๆ  เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสําคัญ   
และให้คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

กรณีที่มีราชการจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  โดยยังไม่ได้รับอนุมัติตามวรรคหน่ึง  
ให้ดําเนินการขออนุมัติจากผู้มีอาํนาจโดยไม่ชักช้า  และให้แจ้งเหตุแห่งความจําเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้ 

ข้อ ๖ กรณีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทางไปราชการ  เม่ือการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับถึง
ที่ตั้งสํานักงานในวันใด  หากจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น  ให้เบิกเงินตอบแทนได้ 

ข้อ ๗ การเบิกเงินตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังนี้ 
(๑) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ  ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 

สี่ชัว่โมงในอัตราชั่วโมงละห้าสิบบาท 
(๒) การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมง 

ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 
(๓) กรณีมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เป็นคร้ังคราวหรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ  โดยมีกําหนดระยะเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือประโยชน์สาธารณะ  ผู้บริหารท้องถ่ินอาจสั่งการให้
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ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน  โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน  เป็นรายครั้งไม่เกินคร้ังละเจ็ดชั่วโมง
ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 

(๔) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน  ให้นับเวลาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน  เพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น 

(๕) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท่ีมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันสําหรับ
การปฏิบัติงานน้ันแล้ว  ให้เบิกได้ทางเดียว 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจํานวนชั่วโมง  ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้ 
ข้อ ๘ การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือ 

ตามระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ  ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้ 
ข้อ ๙ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน  ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง

การปฏิบัติงาน  หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว  ให้ผู้ปฏิบัติงานน้ันเป็นผู้รับรอง 
(๒) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ  ๖  ภายใน 

สิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
ข้อ ๑๐ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้เป็นไปตามที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
ข้อ ๑๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกจ่ายเงินที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์

หรือแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘.๔/ว  ๑๕๖๒  ลงวันที่  ๒๕  
พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ที่ได้กําหนดไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถอืว่าเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้ 

สําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายเงินที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่
ระเบียบน้ีใช้บังคับให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๒ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  และให้มีอํานาจ  ตีความ  
วินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ .ศ .  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เงินอุดหนุน”  หมายความว่า  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั้งงบประมาณอุดหนุน  ให้แก่หน่วยงาน

ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ดําเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
“หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน”  หมายความว่า   
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
(๒) ส่วนราชการ  ได้แก่  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(๓) รัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  การไฟฟ้า  และการประปา 
(๔) องค์กรประชาชน  ได้แก่  องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้อง 

ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย   
และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๕) องค์กรการกุศล  ได้แก่  องค์กรทางศาสนา  หรือองค์กรซึ่ ง มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อดําเนินงานการกุศลหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหากําไรท่ีจัดตั้งโดยถูกต้อง 
ตามกฎหมาย  หรือระเบียบ  หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับ 
เงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้   

(๑) โครงการท่ีจะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้ เ งินอุดหนุนต้องได้ รับประโยชน์   
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดําเนินการเอง  และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน  
ให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และตั้งงบประมาณไว้  
ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ห้ามจ่ายจากเงินสะสม  
ทุนสํารองเงินสะสม  หรือเงินกู้   

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับ 
เงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายไดจ้ริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้  
ดังนี้ 

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด    ไม่เกินร้อยละสิบ 
(๒) เทศบาลนคร     ไม่เกินร้อยละสอง 
(๓) เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล    ไม่เกินร้อยละสาม 
(๔) องค์การบริหารส่วนตําบล    ไม่เกินร้อยละห้า 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดจะตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนเกินอัตราตามวรรคหน่ึง   

ให้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการตั้งงบประมาณ  โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกิน 
หนึ่งเท่าของอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง  และให้ระบุเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
เพื่อประกอบการพิจารณา   

ข้อ ๖ กรณีที่เป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจร้องขอให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการ   
ตามโครงการที่อยู่ในภารกิจดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจจัดทํา
ประมาณการค่าใช้จ่ายส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้อ  ๔  โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ  ๘  (๑)  
ทั้งนี้  ไม่นําเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมคํานวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ  ๕ 

ข้อ ๗  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ 
เงินอุดหนุนโดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการไว้   
เป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการตามน้ัน  โดยให้แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน
เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวโดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ   
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน  ทั้งน้ี  ไม่นําเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวม
คํานวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ  ๕ 
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ข้อ ๘ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับ  โดยแสดงเหตุผลความจําเป็น 
และรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกล่าว 

(๒) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ  ยกเว้นกรณี
ตามข้อ  ๗  ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการขอรับ  
เงินอุดหนุน 

ข้อ ๙ เม่ืองบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  มีผลใช้บังคับแล้ว  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ  โดยให้แจ้งห้ามดําเนินการ   
หรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน 

ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน  สําหรับ
องค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลให้จัดทําบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว  
ไม่น้อยกว่าสามคน  ทั้งนี้  ตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ข้อ ๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของตน  หากมี
รายได้เพียงพอ  จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้  โดยให้เบิกจ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน 

ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายเ งินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ให้ เ งินอุดหนุนให้ เ ป็นไป   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๑๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
โครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   

ข้อ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ   
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๗๔  ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๓  
เร่ือง  การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๒๙๑๖  ลงวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๓  เร่ือง  แนวทาง 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๒๖๙๗  
ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกีฬา  
ให้ถอืว่าเป็นการให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 
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 หน้า   ๗ 

เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

สําหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงิน  ให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าจะแลว้เสร็จ 

ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี  และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่น   
รองประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น   

และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๗๗  พระราชบัญญัติเทศบาล  
พุทธศักราช  ๒๔๙๖  มาตรา  ๗๑  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
มาตรา  ๙๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๔  ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๕๗  (๗)  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๖๕  (๔)  กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และนายอําเภอในฐานะผู้กํากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีอํานาจสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  เพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานการปฏิบัตงิานในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  ๒๔๙๖  

มาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๙๐   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๖  

และมาตรา  ๙๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับ
มาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕ )  พ .ศ .   ๒๕๔๕  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น  
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนคณะเทศมนตรี 
หรือเทศมนตรี  พุทธศักราช  ๒๕๐๐ 
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ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนใด  ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
หรือที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  เมืองพัทยา   

และองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกเมืองพัทยา  

และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“รองผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายถึง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  

รองนายกเมืองพัทยา  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ประธานสภาท้องถิ่น”  หมายถึง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาเทศบาล  

ประธานสภาเมืองพัทยา  และประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
“รองประธานสภาท้องถิ่น”  หมายถึง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองประธาน 

สภาเทศบาล  รองประธานสภาเมืองพัทยา  และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
“สมาชิกสภาท้องถิ่น”  หมายถึง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
“เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายถึง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการ

นายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายถึง  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“การสอบสวน”  หมายถึง  การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภา

ท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  และที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีการส้ินสุดลงของสมาชิกภาพ  การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือเม่ือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  ละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามอํานาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่  หรือประพฤติตนฝ่าฝืนกฎหมาย   
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยเมืองพัทยา  
และกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   
ซ่ึงกําหนดให้ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในฐานะผู้มีอํานาจกํากับดูแลเป็นผู้มีอํานาจทําการสอบสวน   

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความหรือวินิจฉัย
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัตติามระเบียบนี้   

ข้อ ๗ เม่ือมีเหตุให้ต้องทําการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่น  
รองประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อทําการสอบสวน 
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การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบนี้  ให้ผู้มีอํานาจกํากับดูแลองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ซ่ึงได้กําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจ
สอบสวนสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยสามคน  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน  โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  และพิจารณาจากตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาประกอบ 

คณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลที่ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควร  
กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด  ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็น 
หรือสมควรหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน  การพิจารณา  หรือเพื่อความยุติธรรม  อาจพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืน  โดยได้รับความยินยอม
จากต้นสังกัดก็ได้  ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตั้งตนเองเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการมิได้ 

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร  หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย  หรือผู้มี
ประสบการณ์ในด้านการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการด้วย 

กรรมการสอบสวนจะต้องไม่อยู่ในฐานะหรือมีเหตุตามที่กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองกําหนดห้ามมิให้ทําการพิจารณาทางปกครอง 

ข้อ ๘ คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทําเป็นคําส่ังตามแบบหนังสือราชการ  แล้วให้ 
ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจ้งคําส่ังและส่งเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและกรรมการ
โดยเร็ว 

ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนนั้นโดยเร็ว  ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้โดยตรง  ให้ปิดสําเนาคําส่ังไว้  ณ  ที่ทําการ
ของผู้ถูกกล่าวหาในที่ซ่ึงเห็นได้ง่ายต่อหน้าพยานอย่างน้อยหนึ่งคน  หรือแจ้งโดยหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ภูมิลําเนาของผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐานทางราชการ   
เม่ือพ้นกําหนดสิบห้าวันให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหารับทราบแล้ว 

ข้อ ๙ หากปรากฏว่าข้อกล่าวหาเป็นการกล่าวหาการกระทําผิดที่ปรากฏพยานหลักฐาน 
โดยชัดแจ้งแล้ว  เช่น  ได้มีคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดในความผิดที่ถูกกล่าวหานั้นแล้ว  จะไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนก็ได้  แต่ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อเท็จจริง 
อย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน 

ข้อ ๑๐ ระหว่างการสอบสวน  ผู้ถูกกล่าวหาอาจทําคําคัดค้านเป็นหนังสือว่าคณะกรรมการ
สอบสวนหรือกรรมการผู้ใดเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะหรือมีเหตุที่ไม่สามารถจะทําหน้าที่เป็นกรรมการได้   
ยื่นต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือวันที่รู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้านนั้น  ถ้าผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการคัดค้านนั้นมีเหตุผล
ฟงัได้ก็ให้ส่ังเปลี่ยนแปลงตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 
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ข้อ ๑๑ เม่ือได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว  หากมีเหตุจําเป็นหรือสมควรต้อง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน  ประธานกรรมการ  หรือกรรมการบางคน  หรือตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น
หรือลดจํานวนคณะกรรมการสอบสวน  ให้ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นออกคําส่ัง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน  ประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  หรือตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น 
หรือลดจํานวนคณะกรรมการสอบสวน  แล้วแจ้งให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบตามวิธีการในข้อ  ๘ 

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน  ประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  หรือตั้งกรรมการ
เพิ่มขึ้นหรือลดจํานวนคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง  ไม่กระทบกระเทือนการสอบสวน 
ที่ได้ดําเนินการไปก่อนแล้ว 

ข้อ ๑๒ เม่ือประธานกรรมการได้รับทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้บันทึก
วันที่ได้รับทราบคําส่ังนั้นติดไว้ในสํานวนการสอบสวน  แล้วรีบนัดหมายคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

การนัดหมายคณะกรรมการสอบสวน  ให้นัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่เป็นการ
นัดหมายในที่ประชุมหรือเป็นกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน 

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  โดยการสอบสวน 
ผู้กล่าวหา  ผู้ถกูกล่าวหา  พยานบุคคล  พยานเอกสาร  และพยานหลักฐานอ่ืนตามความจําเป็นเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหา 

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับ  หรือสําเนาที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาที่ถูกต้อง 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบอย่างเพียงพอและให้ 
ผู้ถกูกล่าวหาได้มีโอกาสโต้แย้งและนําพยานหลักฐานของตนมาแก้ข้อกล่าวหาได้ตามควรแก่กรณีในเวลา
อันควร  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่มาหรือไม่แก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กําหนดไว้  ให้คณะกรรมการสอบสวน
บันทึกไว้แล้วให้ดําเนินการสอบสวนต่อไป 

ในการแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถกูกล่าวหาอาจทําเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
ข้อ ๑๕ ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  

แต่ในการลงมติต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่าสามคน 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม  ถา้คะแนนเสียง 

เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๑๖ ในการสอบสวนทุกครั้ง  ห้ามมิให้คณะกรรมการสอบสวนยอมให้บุคคลอ่ืนใดเข้าฟัง

การสอบสวน 
ในการสอบสวนที่ผู้ถกูกล่าวหาต้องมาปรากฏตัวต่อคณะกรรมการสอบสวน  ผู้ถกูกล่าวหามีสิทธิ

นําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการสอบสวนได้ 
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การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทําลงต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหา  ให้ถือว่าเป็นการกระทําของ 
ผู้ถกูกล่าวหา  เว้นแต่ผู้ถกูกล่าวหาจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 

ข้อ ๑๗ การสอบสวนบุคคลใดให้บันทึกถ้อยคําไว้แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง  เม่ือรับว่าถูกต้อง 
ก็ให้ลงลายมือชื่อไว้  และให้คณะกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งมีเหตุขัดข้องไม่อาจมาให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบสวนได้ 
และคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร  บุคคลดังกล่าวอาจให้ถ้อยคําเป็นหนังสือได้แต่ต้องมาให้การ
รับรองหนังสือนั้นต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๑๘ ก่อนการสอบสวนเสร็จส้ินหรือในกรณีที่ให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม  คณะกรรมการ
สอบสวนจะเรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือบุคคลอ่ืนใดมาสอบสวนเพื่อทราบข้อความใด ๆ  หรือให้ส่งเอกสาร
หรือวัตถุใด ๆ  ที่เห็นว่าเป็นพยานหลักฐานสําคัญมายังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้  หากบุคคลใดไม่มา
ตามที่เรียกหรือไม่ยอมให้ถ้อยคําหรือไม่ยอมส่งเอกสาร  หรือวัตถุที่ต้องการให้แก่คณะกรรมการสอบสวน  
ให้รีบรายงานความจําเป็นและเหตุขัดข้องต่อผู้ที่ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุการณ์  หรือสภาพการณ์ที่มีขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 
ในสํานวน  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสถานที่  หรือตรวจเอกสาร  หรือวัตถุพยาน  หรือดําเนินการอ่ืนใด
เก่ียวกับการสอบสวน  หรือสอบสวนบุคคลใด  เม่ือบุคคลนั้นไม่ยอมให้ถ้อยคําหรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับรองถ้อยคํา  หรือไม่ยอมส่งมอบเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  เป็นต้น 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า  พยานหลักฐานใดไม่จําเป็นหรือไม่เก่ียวกับประเด็น  
หรืออาจทําให้เห็นว่ามีเจตนาประวิงให้ชักช้า  ให้คณะกรรมการสอบสวนงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้น ๆ  เสียก็ได้เม่ือเห็นเป็นการสมควร  และให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุผลไว้ 

ข้อ ๒๑ การสอบสวนจะต้องกระทําให้เสร็จโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบคําส่ัง  ถ้ามีความจําเป็นจะสอบสวนให้ทันตามกําหนดนี้ไม่ได้  ก็ให้ประธาน
กรรมการขอขยายเวลาไปยังผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวัน  และต้องแสดงเหตุขัดข้องตลอดจนความจําเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาสอบสวนไว้ใน
สํานวนการสอบสวนด้วยทุกครั้ง 

เม่ือได้ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จอีก  หากเป็นกรณีที่นายอําเภอ 
เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ขอขยายเวลาโดยแสดงเหตุขัดข้องความจําเป็น  และระยะเวลา
ที่คาดหมายว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ขอขยายเวลาไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย  ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  ขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

การสอบสวนระยะใดระยะหนึ่งดังกล่าวข้างต้น  จะเป็นอันใช้ได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติแล้วทุกครั้ง  
แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่คณะกรรมการสอบสวนได้ดําเนินการในอํานาจหน้าที่แล้วก่อนได้รับอนุมัต ิ
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การสอบสวนครั้งหนึ่ง ๆ  ได้กระทําเพียงใด  เล่ือนไปเพราะเหตุใด  เม่ือใด  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้โดยชัดเจน 

ข้อ ๒๒ ถ้าผู้ถูกกล่าวหายื่นคําชี้แจงเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวนนั้นต่อคณะกรรมการสอบสวน 
หรือต่อผู้มีอํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยในเวลาใด ๆ  ก่อนมีคําส่ัง  ให้คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มี
อํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยรับคําชี้แจงนั้นเข้าสํานวนรวมไว้พิจารณาด้วย 

ข้อ ๒๓ เม่ือการสอบสวนเสร็จส้ินแล้ว   ให้ประธานกรรมการนัดประชุมทํารายงาน 
การสอบสวนเพื่อสรุปข้อเท็จจริงพร้อมทั้งทําความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดตามเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ฐานใด  ในมาตราใด  แล้วควรพิจารณา  หรือวินิจฉัยอย่างไร  เสนอต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนพร้อมทั้งสํานวนการสอบสวน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทําการสอบสวนเสร็จส้ิน   
ถ้ากรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้งจะทําความเห็นแย้งติดไว้กับสํานวนการสอบสวนก็ได้ 

กรณีปรากฏจากการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดในเรื่องอ่ืนอีกหรือมีมูลพาดพิงผู้อ่ืน 
ที่ไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมกระทําผิดในเรื่องนั้น  ก็ให้ระบุไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย  
เพื่อให้ผู้ส่ังแต่งตั้งพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม 
ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทําความเห็นและเสนอความเห็น  พร้อมทั้งสํานวน 

การสอบสวนต่อผู้มีอํานาจพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
ตามวรรคหนึ่ง  และให้ผู้มีอํานาจพิจารณาทําการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เว้นแต่กรณีที่ผู้ส่ังแต่งตั้งเป็นผู้มีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้น  
ให้ทําความเห็นและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ
สอบสวนตามวรรคหนึ่ง 

ในการทําความเห็นหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีตามวรรคสี่  ถ้าผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นสมควร  จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ตาม
ความจําเป็น  แต่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่ังให้สอบสวนเพิ่มเติม  แต่ทั้งนี้
เม่ือรวมระยะเวลาในการดําเนินการสอบสวนตามความในวรรคนี้เข้ากับระยะเวลาตามวรรคสี่ด้วยแล้ว
ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๒๔ การสอบสวนใดที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไปก่อนประกาศใช้
ระเบียบนี้  ถ้าถูกต้องตามวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นให้เป็นอันสมบูรณ์และให้ดําเนินการตามวิธีการนั้น
ต่อไปได้จนกว่าจะเสร็จส้ิน 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ 
ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในฐานะผู้มีอํานาจกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอํานาจทําการ 
สอบสวนในเหตุอ่ืนหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้นําระเบียบนี้มาใช้บังคับ
ด้วยโดยอนุโลม 
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้   โดยมีบทบัญญัติใ ห้ ผู้ว่ าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอเป็น ผู้มี อํานาจกํากับดูแล   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และมีอํานาจในการสอบสวน  ให้นําระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น แต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร 

“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอ่ืนที่มีกําหนดจ่ายเป็นรายเดือนจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน 

“บําเหน็จบํานาญ” ถ้ามิได้ว่าไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องใด ให้หมายถึงบําเหน็จปกติ 
บํานาญปกติ บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ บําเหน็จตกทอดและหรือบํานาญพิเศษ กรณีข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตาย และบาํเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบํานาญส่วนท้องถิ่นตาย 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง/หน้า ๑/๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

“กองทุน” หมายถึง กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนจังหวัด กองทุนบําเหน็จ
บํานาญพนักงานเทศบาล กองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนตําบล หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายกําหนด 

 
ข้อ ๕  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามความในพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้มีสํานักงานกลางตั้งอยู่ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
ข้อ ๖  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจตีความหรือ

วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรยกเว้นการปฏิบัติตาม
ความในระเบียบน้ี ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เป็นกรณี ๆ 
ไป 

 
หมวด ๑ 

การต้ังงบประมาณและการนาํส่งเงินสมทบ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
 

ข้อ ๗  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งราชการส่วน
ท้องถิ่นได้หักไว้จากเงินงบประมาณทั่วไปตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้ต้ังจ่ายในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ในรายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพันหรือ
หมวดรายจ่ายอ่ืน แล้วแต่กรณี โดยให้เรียกช่ือว่า “เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น” และให้ต้ังจ่ายเฉพาะราชการส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหนา้ที่เท่าน้ัน 

 
ข้อ ๘  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้หักและต้ังจ่าย

ไว้ตามข้อ ๗ เมื่อได้หักไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะ
ได้รับตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ และเงิน
เพ่ิมบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในหมวด ๗ แห่งระเบียบน้ีแล้ว ส่วนที่เหลือเท่าใด ให้
หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จัดการเบิกถอนนําส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นโดยเช็คหรือดราฟต์ขีดคร่อมในนามกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับ
ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณและให้ระบุไว้โดยชัดเจนว่าเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่นใด เป็นเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ใด 
งบประมาณตั้งจ่ายเท่าใด หักจ่ายเป็นบําเหน็จหรือบํานาญรายใดแต่ละรายเป็นเงินเท่าใด รวมเงินหัก
จา่ยบําเหน็จบํานาญเท่าใด แล้วรายงานให้จงัหวัดทราบทุกคร้ังที่มีการนําส่งเงินด้วย 

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีเงินงบประมาณสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่พอจ่ายตลอดปี หรือมีรายจ่ายเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ส่งเงินไปสมทบ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ รายงาน
จังหวัดเพ่ือแจ้งไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอ
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มให้ต่อไป และในกรณีที่วงเงินที่ได้หักไว้จา่ยตามความในวรรคหนึ่งเหลือจ่าย
เมื่อวันสิ้นปีเป็นจํานวนเท่าใด ให้นําส่งสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แล้ว
รายงานจังหวัดทราบอีกส่วนหนึ่งต่างหากเช่นเดียวกัน 

 
ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มีช่ือเรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ท.” 
ให้คณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธาน

กรรมการและเลือกผู้ที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
 
ข้อ ๑๐  ก.บ.ท. มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) พิจารณาจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปเพิ่มให้แก่

ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยที่มีวงเงินไม่พอจ่ายเป็นบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด
หนว่ยงานนั้น หรอืจะมอบอํานาจการจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ประธาน ก.บ.ท. กไ็ด้ 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นรวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วน
จงัหวัด จาํกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดกู้ไปดําเนินกิจการต่าง ๆ ภายในกําหนดเวลากู้ไม่เกินสิบห้าปี ดอกเบี้ยใน
อัตราไม่เกินร้อยละสิบเก้าต่อปี 

(๓) พิจารณากําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายประจําปีของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบแห่งยอดเงินรายได้ประจําปี 

วงเงินค่าใช้จ่ายประจําปีให้จัดทําเป็นประมาณการรายจ่ายประจําปีตามระเบียบที่
คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ.บ.ท.) กาํหนด 

(๔) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภทดังกล่าวไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๐๐ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
จากราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ในปีใดไม่พอที่จะโอนไปเพ่ิมจ่ายให้กับราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามความในข้อ ๘ วรรคสอง 

(ข) ในกิจการซึ่งคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กับกิจการของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดย
เป็นงานเร่งด่วนและประมาณการรายจ่ายที่ได้ต้ังจ่ายไว้ในข้อ ๑๐ (๓) ไม่พอจ่ายหรือไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ข้อ ๑๑๒  ให้มีอนุกรรมการดําเนินการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” เรียกโดยย่อว่า “อ.บ.ท.” ประกอบด้วย 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่ประธาน ก.บ.ท. เห็นชอบเป็นรองประธาน ผู้อํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น และผู้แทน
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรรมการ ก.บ.ท. ที่ประธาน ก.บ.ท. แต่งต้ังไม่เกินสามคนเป็นอนุกรรมการ 
และอนุกรรมการอื่นซึ่งประธาน ก.บ.ท. จะพิจารณาแต่งต้ังได้ไม่เกินสี่คน 

ให้ผู้อํานวยการส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ สํานักบริหารการคลังท้องถิ่นเป็น
อนุกรรมการและเลขานกุาร หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ สํานักบริหาร
การคลังท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ข้อ ๑๒  อ.บ.ท. มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินทุน เฉพาะการจ่ายเงินทุนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุมัติจาก ก.บ.ท. แล้วเท่าน้ัน และให้ประธาน อ.บ.ท. หรือรองประธาน อ.บ.ท. ในกรณีที่ประธาน 
อ.บ.ท. ไม่อยู่ปฏิบัติหนา้ที่เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่าย 

(๒) พิจารณากําหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ือใช้ปฏิบัติในการจัดดําเนินกิจการกองทุน 
(๓) พิจารณากําหนดแบบบัญชีกองทุน และควบคุมบัญชีการเงินของกองทุน 
(๔) เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ 
(๕) พิจารณากําหนดตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ดําเนินกิจการต่าง ๆ ของกองทุน 
(๖) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีการเงินของกองทุน และเสนอรายงานของผู้สอบ

บัญชีพร้อมด้วยงบดุล งบรายได้และรายจ่าย และรายงานกิจการประจําปีของกองทุนให้ประธาน 
ก.บ.ท. ทราบและจัดส่งงบดุลแสดงฐานะการเงินของกองทุนแต่ละปีให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดส่งเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยทราบภายในปีงบประมาณถัดไป 

(๗) รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่ควรเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ท. 
(๘) ดําเนินกิจการใด ๆ ตามท่ี ก.บ.ท. มอบหมาย 
 
ข้อ ๑๓  การประชุมของ ก.บ.ท. ตามความในข้อ ๑๒ (๗) แห่งระเบียบน้ี ให้

ประธาน ก.บ.ท. เป็นผู้กําหนดและเรียกประชุมเป็นครั้งคราวตามความจําเป็นและการประชุมของ
คณะกรรมการ ก.บ.ท. และคณะอนุกรรมการ อ.บ.ท. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงจํานวน
จงึเป็นองค์ประชุม การลงมติใด ๆ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ช้ี
ขาด 

 
ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดจะครบเกษียณอายุการทําราชการจาก

ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ต้องรายงานผ่านจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งให้ ก.บ.ท. ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือนก่อนครบเกษียณอายุ เมื่อครบกําหนดเกษียณอายุและราชการส่วน
ท้องถิ่นได้สั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ น้ันออกจากราชการแล้ว ให้รายงานผ่านจังหวัดไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้ง ก.บ.ท. ทราบอีกคร้ังหนึ่ง 
                                                 

๒
 ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หน้าที่ 287

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 
ข้อ ๑๕  ราชการส่วนท้องถิ่นใดจะสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการเพื่อ

รับบําเหน็จบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ต้องระบุไว้ในคําสั่งให้ชัดแจ้งว่าให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
ด้วยเหตุอย่างใด มาตราใด และให้ส่งสําเนาคําสั่งนั้น ๆ ไปยังจังหวัดเพ่ือรายงานสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทราบทุกราย 

 
หมวด ๒ 

การขอรับบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

บําเหน็จบํานาญปกติ 
   

 
ข้อ ๑๖  ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ย่ืนเรื่องตามแบบ บ.ท. ๑ 

และแบบ บ.ท. ๒ พร้อมทั้งสําเนาคําสั่งบรรจุหรอืแต่งต้ังเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยย่ืนต่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นหน่วยที่ตนสังกัดคร้ังสุดท้าย รวมสามชุด และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับ
บําเหน็จบํานาญรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(๑) สมุดประวัติหรอืบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒) ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี) และเวลาทวีคูณระหว่าง

ประจําปฏิบัติหนา้ที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามแบบ บ.ท. ๓ 
(๓) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ออกจากราชการส่วน

ท้องถิ่นสําหรับผู้ที่ครบเกษียณอายุ 
(๔) สําเนาคําสั่งที่ให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่น แล้วแต่

กรณี 
(๕) ต้นฉบับหรือสําเนาภาพถ่ายใบแสดงความเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง 

ซึ่งตรวจและให้ความเห็นว่า ไม่สามารถจะรับราชการในหน้าที่ได้ต่อไปสําหรับผู้ที่ออกจากราชการ
เพราะเหตุทุพพลภาพ 

(๖) หลักฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการของกรมการเงินกลาโหม 
กระทรวงกลาโหมสําหรับผู้ที่เคยรับราชการทหารกองประจําการก่อนหรือภายหลังที่เข้ารับราชการ
แล้ว 

(๗) หลักฐานเกี่ยวกับการถูกสั่งพักราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ออก ปลด
ออก หรือไล่ออก และหลักฐานการรับเงินเดือนระหว่างนั้น สําหรับผู้ที่เคยถูกสั่งพัก หรือออกจาก
ราชการในลักษณะดังกล่าว เว้นแต่ได้บันทึกไว้ในสมุดประวัติโดยชัดแจ้งแล้ว 

(๘) หลักฐานการอนุมัติของ ก.พ. หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่
กรณี สําหรับผู้ที่มีสิทธิได้นับเวลาอุดมศึกษาในต่างประเทศ 

หน้าที่ 288

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

(๙) หลักฐานเกี่ยวกับการที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปทําการใด ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีซึ่งได้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ สําหรับผู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานดังกล่าว
ดังนี้ 

(ก) คําสั่งให้ออกจากราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อไปทําการนั้น ๆ 
(ข) คําสั่งให้กลับเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตามเดิม หรือหลักฐานการแสดง

เจตนาขอรับบําเหน็จบํานาญ หรอืหลักฐานการออกจากงานทางหน่วยที่ไปปฏิบัติน้ัน ๆ แล้วแต่กรณี 
(๑๐ )  หลักฐานการมีสิท ธิ ไ ด้ นับเวลาทวี คูณสํ าหรับผู้ ป ฏิ บั ติหน้าที่ ตามที่

กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือการปราบจลาจล หรือใน
ระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรอืในระหว่างที่สั่งให้เป็นนักดําเรือดํานํ้า 
ซึ่งรับรองโดยกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

(๑๑) หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสําหรับผู้ปฏิบัติราชการปราบปราม
ผู้กอ่การร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งรับรองโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

(๑๒) หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสําหรับผู้ปฏิบัติราชการลับหรือปฏิบัติ
ราชการตามแผนป้องกันประเทศ หรือปฏิบัติราชการกรณีอ่ืน ตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย หรอืตามที่แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว 

(๑๓) หลักฐานการพิจารณาขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) สําหรับผู้ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนออกจากราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือบกพร่องในหน้าที่หรือมีมลทินมัวหมอง หรือกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ซึ่งมีระเบียบให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานผลการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น ๆ ทราบ หรือหลักฐานการประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน
สําหรับผู้ที่เจ้าสังกัดยังไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติ หรือรายงานแล้วแต่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
น้ัน ๆ ยังพิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องดังกล่าวไม่เสร็จสิ้น 

(๑๔) หลักฐานการชดใช้เงินคืนกรณีลาศึกษาหรือดูงานแล้วกลับมาปฏิบัติราชการ 
ชดใช้ไม่ครบตามสัญญา 

(๑๕) แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ (แบบ บ.ท. ๔) 
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
 

ส่วนที่ ๒ 
บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ 

   
 

ข้อ ๑๗  กรณีที่ผูอ้อกจากราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในข่ายมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษ 
ให้ผู้มีสทิธิและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ ๑๖ และให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) คําสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ 
(๒) รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ถูกประทุษร้าย

หรอืได้รับอันตราย 
(๓) รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี) 

หน้าที่ 289

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

(๔) รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจในกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือได้รับ
อันตรายนั้นเกิดจากการกระทําผิดอาญาของผู้หนึง่ผู้ใด หรอืสําเนาคําพิพากษาคดีน้ัน 

(๕ )  หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้ งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่ ง
ผู้บังคับบัญชาได้แต่งต้ังขึ้นสอบสวนว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิด หรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้น้ันเองหรือไม่ ในกรณีที่ไม่อาจแนบหลักฐานตาม (๔) หรือ
หลกัฐานตาม (๔) ไม่ปรากฏชัดว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้น้ันเองหรือไม่ 

(๖) ใบรับรองของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจและให้ความเห็นว่าผู้น้ัน
ได้รับอันตรายเสียแขน ขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด หรือได้รับการป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพไม่
สามารถจะรับราชการต่อไปได้ 

(๗) คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี) 
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
 

ส่วนที่ ๓ 
บํานาญพิเศษ 

   
 

ข้อ ๑๘  การขอรับบํานาญพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ
โดยได้รับบําเหน็จหรือบํานาญปกติไปแล้ว ป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพ อันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ระหว่างที่ผู้น้ันรับราชการ ภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการ นอกจากจะต้องดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 

(๑) หลกัฐานการสอบสวนของราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยสังกัดว่าการป่วยเจ็บเกิดข้ึน
เพราะเหตุปฏิบัติหนา้ที่ราชการหรือไม่ 

(๒) หลกัฐานแสดงว่าการป่วยเจ็บได้เกิดขึ้นภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการ 
(๓) หลกัฐานแสดงวันเดือนปีที่เจ้าตัวได้ย่ืนขอรับบํานาญพิเศษ 
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
 

ส่วนที่ ๔ 
บําเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย 

   
 

ข้อ ๑๙  การขอรับบําเหน็จตกทอดให้ทายาทผู้มีสิทธิ หรอืผู้ที่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น
ได้แสดงเจตนาไว้ แล้วแต่กรณี ย่ืนเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอดด้วยตนเองตามแบบ บ.ท. ๑ แบบ บ.ท. 
๒ และแบบ บ.ท. ๕ ต่อราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายสังกัดอยู่ครั้งสุดท้าย 
พร้อมด้วยสําเนามรณบัตรรวม ๓ ชุด และให้คํารับรองว่าจะชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจน
ค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๖ หรือแบบหนังสือรับรองการชดใช้เงิน
คืนให้แก่ทางราชการ (สําหรับผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองใน
ฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ลงช่ือแทนหรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี) เมื่อ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอดจากผู้ย่ืนแล้ว ให้สอบสวนบันทึกปากคําของผู้
ย่ืนในหวัข้อรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ผู้ตายได้ตายด้วยเหตุใด 
(๒) ช่ือตัว ช่ือสกุลของบิดาและมารดาของผู้ตายช่ืออะไรและยังมีชีวิตหรือถึงแก่

กรรมไปแล้ว ต้ังแต่เมื่อใด 
(๓) ผู้ตายมีสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้ามี ช่ือตัวช่ือสกุลอะไร 

และให้มีหลักฐานใบสาํคัญการสมรสประกอบด้วย หากไม่มีหลกัฐานให้ช้ีแจงเหตุผลโดยชัดแจ้ง 
(๔) ผู้ตายมีบุตรกี่คน ช่ืออะไร เกิดวันเดือนปีใด ถ้าเป็นบุตรเกิดก่อนสมรสขอให้

สอบสวนโดยละเอียดต่อไปด้วยว่าต่อมาบิดามารดาได้สมรสกัน หรือได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือ
ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรหรือไม่  ทั้งนี้ ให้ส่งหลักฐานต่าง ๆ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบสําคัญ
การสมรส สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือคําพิพากษาของศาล และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด
ประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๖ และแนบหลักฐานเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

(๑) หลกัฐานเกี่ยวกับการตาย 
(ก) สําเนามรณบัตร กรณีตายโดยเหตุปกติ หรือสําเนามรณบัตรประกอบ

หลักฐานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เช่น รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานประจําวัน
เกี่ยวกับคดี รายงานการสอบสวน ฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ 

(ข) สําเนาคําสั่งศาลสําหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 
(ค) หลักฐานการสอบสวน พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการที่

ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังเพื่อสอบสวนพฤติการณ์และกรณีแวดล้อมทั่ว ๆ ไป สําหรับผู้ที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า
การตายมีสาเหตุเนื่องจากการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของตนเองหรือไม่ 

(ง) หลักฐานการวินิจฉัยขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) ถ้าผู้น้ันไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อน
จะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกจากราชการหรือไม่ สําหรับผู้ตายท่ีมีกรณีหรอืต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงและยังไม่ได้รับการวินิจฉยัเรื่องที่กระทําผิดน้ัน 

(๒) หลกัฐานเกี่ยวกับทายาท 
(ก) สําเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา กรณียังมีชีวิตอยู่หรือสําเนามรณบัตร

หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ (เช่น พ่ี น้อง ลุง ป้า น้า อา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง) กรณีที่ตายไปก่อนแล้ว 

(ข) หลกัฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายได้แก่ 
๑. สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของบิดามารดาหรือสําเนา

ทะเบียนฐานะของภริยา (มารดาของผู้ตาย) หรือ 
๒. หนงัสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ ที่รบัรองว่าบิดามารดาสมรสก่อนวันที่ 

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือ 
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ

ผู้ตายซึ่งเกิดภายในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ หรอืก่อนนั้น 
(๓) หลกัฐานเกี่ยวกับคู่สมรส 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

(ก) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรส 
(ข) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(ค) สําเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้กรณีที่คู่

สมรสตายไปก่อน 
(ง) สําเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสําคัญการหย่าหรือคําสั่งศาลกรณีที่มีการ

หย่า 
(จ) สําเนาคําพิพากษา หรือคําสั่งที่แสดงว่าคู่สมรสคนใดเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วย

กฎหมาย กรณีที่มกีารสมรสซ้อน 
(๔) หลกัฐานเกี่ยวกับบุตร 

(ก) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของผู้ตายกับมารดาของบุตร 
หรอืสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรอืสําเนาคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร 

(ข) บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี) 
(ค) สําเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ กรณีที่บุตร

ตาย 
(ง) สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม 

(๕) หลักฐานการเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล 
แล้วแต่กรณี ซึ่งลงช่ือให้ความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบําเหน็จตกทอดแทนผู้มีสิทธิ ได้แก่ 
สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสําเนาคําสั่งศาลต้ังผู้ปกครอง 
ผู้พิทกัษ์ หรอืผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 

ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
 

ส่วนที่ ๕ 
บํานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย 

   
 

ข้อ ๒๐  การขอรับบํานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย นอกจากหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องแนบตามข้อ ๑๗ (๑) ถึงข้อ ๑๗ (๕) และข้อ ๑๙ แล้ว ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) ใบแสดงความเห็นหรือรายงานของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งแสดงว่าการ
ป่วยเจ็บถึงตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ 

(๒) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการในระยะก่อนตายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม
สัปดาห์สําหรับผู้ที่ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะ
ตรากตรําเร่งรัดหรือเคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดา 

(๓) หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายว่าสูญหายตั้งแต่เมื่อใด และมีเหตุอันควร
เช่ือได้ว่าผู้น้ันได้รับอันตรายถึงตายหรือไม่ 

(๔) คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี) 
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ข้อ ๒๑  การขอรับบํานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการโดย
ได้รับบําเหน็จหรอืบํานาญปกติไปแล้ว ป่วยเจ็บถึงตายอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
ที่ผู้น้ันรับราชการภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการ นอกจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องแนบ
ตามข้อ ๑๙ แล้ว ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) หลักฐานการสอบสวนของราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยสังกัดว่าการป่วยเจ็บถึงตาย
เกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหนา้ที่ราชการหรือไม่ 

(๒) หลักฐานซึ่งแสดงว่า การป่วยเจ็บถึงตายได้เกิดขึ้นภายในสามปี นับแต่วันออก
จากราชการ 

(๓) หลกัฐานซึ่งแสดงวันเดือนปีที่ทายาทได้ย่ืนขอรับบํานาญพิเศษ 
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 

 
ส่วนที่ ๖ 

บําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบํานาญตาย 
   

 
ข้อ ๒๒  เมื่อผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย ให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด

แจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกจ่ายบํานาญทราบ และให้ผู้เบิกจ่ายบํานาญแจ้งการหมดสิทธิรับ
บํานาญของผู้น้ันให้สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบโดยเร็ว 

 
ข้อ ๒๓  ให้ทายาทผู้มีสิทธิของผู้รับบํานาญซึ่งถึงแก่ความตายหรือผู้ที่ผู้รับบํานาญซึ่ง

ถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาไว้ให้มีสิทธิย่ืนคําขอรับบําเหน็จตกทอด พร้อมทั้งให้คํารับรองว่าจะ
ชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามแบบ บ.ท. 
๖ (สําหรับผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองในฐานะผู้แทนโดย
ชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ลงช่ือแทนหรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี) ย่ืนต่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายรับบํานาญครั้งสุดท้าย และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐานเช่นเดียวกับ
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตายตามข้อ ๑๙ แนบแบบคําขอ 

ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
 

หมวด ๓ 
การสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
 

ข้อ ๒๔  เมื่อราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญจากผู้ขอและ
ผู้ย่ืนตามความในหมวด ๒ แห่งระเบียบน้ีแล้ว ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่ได้รับเรื่องแล้วตรวจสอบและ
สอบสวนหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในกําหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวัน
นับแต่วันรับเรื่อง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ข้อ ๒๕  ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นใช้สมุดประวัติที่มีการรับรองโดยถูกต้องเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้
เว้นแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จะไม่มีสมุดประวัติหรือมีแต่สมุดประวัติไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือใน
กรณีที่หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเวลาราชการขัดแย้งหรือไม่ตรงกันก็ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่รับเรื่อง
ขอรับบําเหน็จบํานาญสอบไปยังหน่วยราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้น้ัน
เคยรับราชการอยู่ เพื่อรับรองเวลาราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้น้ันเป็นหลักฐานก่อน เมื่อ
ได้รับหลักฐานดังกล่าวแล้ว ให้รีบดําเนินการรวบรวมเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญหรือบําเหน็จตกทอด
พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ โดยเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าสมควรจ่ายเงินบําเหน็จ 
บํานาญ หรือบําเหน็จตกทอดหรือไม่ประการใดให้แก่ใคร เป็นจํานวนเท่าใดหรือเดือนละเท่าใด ต้ังแต่
เมื่อใด 

 
ข้อ ๒๖  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญและเอกสารต่าง ๆ 

จากราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในข้อ ๒๕ แห่งระเบียบน้ี แล้วให้บันทึกวัน เดือนปี ที่ได้รับไว้เป็น
หลักฐาน แล้วรีบพิจารณาสั่งจ่ายภายในกําหนดเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันได้รับเรื่องการสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จบํานาญให้ทําคําสั่งเป็นสามฉบับโดยระบุให้ชัดแจ้งว่าจ่ายเป็นบําเหน็จหรือบํานาญหรือ
บําเหน็จตกทอดให้แก่ใครจํานวนเท่าใดหรือเดือนละเท่าใด จ่ายต้ังแต่เมื่อใดแล้วส่งคําสั่งและเรื่อง
ขอรับบําเหน็จบํานาญให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่เสนอเรื่องเพื่อถือจ่ายหน่ึงชุด เก็บรักษาไว้ที่จังหวัด
หนึง่ชุดและส่งไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นหนึ่งชุด 

บําเหน็จหรือบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพให้สั่งจ่ายได้ต้ังแต่วัน
ขาดจากอัตราเงินเดือนเป็นต้นไป 

บําเหน็จตกทอด หรือบํานาญพิเศษในกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ซึ่งจ่ายแก่
ทายาทหรือผู้มีสิทธิน้ัน ให้สั่งจ่ายได้ต้ังแต่วันถัดจากวันที่ถึงแก่ความตาย หรือวันถัดจากวันที่
สันนิษฐานวา่ถึงแก่ความตายตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่มกีารลดหรืองดบํานาญในระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหม่
และต่อมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไม่มีสิทธิได้รับบํานาญ การสั่งจ่ายบํานาญที่เคยได้รับอยู่เดิม
ต้ังแต่วันออกจากราชการครั้งหลัง จะจ่ายได้ต่อเมื่อผู้รับบํานาญได้ย่ืนขอรับบํานาญเดิมต่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นเดิมจ่ายบํานาญต่อไป  ทั้งนี้ ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นรายงานผ่านจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้ง ก.บ.ท. ทราบอีกคร้ังหนึ่ง 

กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งไม่อนุมัติการจ่ายบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นเสนอขอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องรายงานเหตุผลไปยัง
กระทรวงมหาดไทย 

สําหรับอัตราบํานาญพิเศษซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามสมควรแก่เหตุการณ์ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผู้น้ันตามความในมาตรา ๓๘ 
แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และมาตรา ๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ . ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้ผู้ว่าราชการ
จงัหวัดเสนอกระทรวงมหาดไทยเป็นราย ๆ ไป 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

หมวด ๔ 
การเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญ 

   
 

ข้อ ๒๗  เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้วต้องแจ้งแก่ผู้ย่ืนเรื่องรับทราบไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ลงลายมือช่ือรับทราบ พร้อมทั้งวัน 
เดือน ปี ไว้ในคําสั่งจ่ายของผู้ว่าราชการจังหวัดกับให้ลงลายมือช่ือรับทราบไว้ในทะเบียนที่จัดทําไว้
โดยเฉพาะด้วย ส่วนผู้ที่อยู่ไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกแก่การติดต่อให้มาลงนามทราบได้ก็ให้แจ้ง
ให้ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและหมายเหตุในทะเบียนด้วยว่าได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือ
ลงทะเบียน วัน เดือน ปีใด 

 
ข้อ ๒๘  การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญประจําเดือนหนึ่ง ๆ ให้ใช้ฎีกาค่าตอบแทน

โดยกรอกจํานวนเงินบําเหน็จบํานาญ รวมทั้งเงินเพิ่มในประเภทเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และให้เขียนใบแทรกแสดงรายชื่อจํานวนเงินที่ขอเป็นรายบุคคลลงในแบบ บ.ท. ๗ แล้วรวม
ยอดทั้งสิ้นให้ตรงกับจํานวนที่ขอเบิกแนบไว้กบัฎีกา 

 
ข้อ ๒๙  การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญแก่ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของสมุห์บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติการเบิกจ่ายตามระเบียบ โดยให้ลงจ่ายในทะเบียนจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญเล่ม
หนึ่งต่างหาก โดยใช้แบบ บ.ท. ๘ และให้กรอกรายช่ือจํานวนเงินบําเหน็จบํานาญเรียงตามลําดับใบ
แทรกฎีกาค่าตอบแทนและรวมยอดทั้งสิ้นไว้ตอนท้าย พร้อมทั้งหมายเหตุว่าเบิกโดยฎีกาค่าตอบแทนที่
เท่าใด วัน เดือน ปีใด การจ่ายในวันหนึ่ง ๆ รวมก่ีราย เป็นเงินเท่าใดต้องแสดงไว้ในช่องหมายเหตุ 

การขอรับบําเหน็จบํานาญผ่านทางธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การจ่ายบํานาญประจําเดือน ให้จ่ายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือน
สองวันทําการ สําหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร หรือผู้มีสิทธิรับบํานาญได้รับบํานาญทาง
ธนาคาร ให้จ่ายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นสองวันทําการ  แต่ทั้งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดวันจ่ายเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

บํานาญที่ค้างเบิกหรือที่ผู้รับตายหรือหมดสิทธิลงในระหว่างเดือนให้เริ่มจ่ายได้ทันที 
ในกรณีที่ผู้รับบํานาญลงชื่อรับเงินไม่ได้ ก็ให้ผู้รับพิมพ์ลายน้ิวมือแทนและให้ผู้

จา่ยเงินหมายเหตุด้วยว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมือของใคร 
ในกรณีที่ผู้รับบําเหน็จบํานาญไม่สามารถจะมารับด้วยตนเองได้ต้องทําหนังสือมอบ

ฉันทะตามแบบ บ.ท. ๙ 
 
ข้อ ๓๐  กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบํานาญถึงแก่ความตาย ให้

จ่ายบํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญ (ถ้ามี) ให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วย
พิเศษจาํนวนเท่ากับบํานาญ เงินเพิ่มจากบํานาญ (ถ้ามี) รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ถ้ามี) 
สามเดือนโดย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

(๑) กรณีผู้รับบํานาญราชการส่วนท้องถิ่นตําแหนง่ครู ให้จา่ยเงินบํานาญและเงินช่วย
ค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ถ้ามี) จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนเงินเพิ่มจากบํานาญ (ถ้ามี) ให้จ่าย
จากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กรณีผู้รับบํานาญราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากตําแหน่งครู ให้จ่ายเงินบํานาญ
และเงินเพิ่มจากบํานาญ (ถ้ามี) จากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ถ้ามี) ให้จา่ยจากเงินงบประมาณของราชการส่วนท้องถิ่น 

ผู้มีสิทธิรับบํานาญที่ถึงแก่ความตายเป็นผู้รับบํานาญตกทอดหรือบํานาญพิเศษใน
ฐานะทายาทไม่ให้จา่ยเงินช่วยพิเศษ 

เงินช่วยพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายแสดง
เจตนาโดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๑๐ 

ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสามหรือบุคคลซึ่ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายแสดงเจตนาไว้ตายก่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายหรือก่อนมีการ
จา่ยเงินก็ให้จา่ยแก่บุคคลตามลําดับ ดังนี้ 

(๑) คู่สมรส 
(๒) บุตร 
(๓) บิดามารดา 
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลําดับก่อนตามวรรคสี่มีชีวิตอยู่ บุคคลในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิ

ได้รับเงินช่วยพิเศษ 
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคสี่ในลําดับเดียวกันมีหลายคนให้จ่าย

ให้แก่ผู้ซึง่บุคคลในลําดับน้ันมอบหมายเป็นหนังสือ หรอืบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จดัการศพ 
 
ข้อ ๓๑  การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระทําภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบํานาญถึงแก่ความตาย 
กรณีที่ผู้มีสิทธิรับบํานาญถึงแก่ความตายก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งจ่ายบํานาญ

ให้นับระยะเวลาเพื่อขอรับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง ต้ังแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งจ่าย
บํานาญ 

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้ตายเพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการในเวลาอันสมควร ให้ทางราชการส่วนท้องถิ่นหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วย
พิเศษได้เท่าที่จา่ยจริง แล้วมอบส่วนที่เหลือถ้ามีให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ ๓๐ 

 
ข้อ ๓๒  เพ่ือเป็นหลักฐานการตรวจสอบจ่ายบําเหน็จบํานาญ ให้ราชการส่วน

ท้องถิ่นจัดทําทะเบียนตรวจจ่ายบําเหน็จบํานาญไว้เล่มหนึ่งตามแบบ บ.ท. ๑๑ และให้มีข้อความดังนี้ 
ช่ือผู้รับ จํานวนเงิน แต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนรวม ๑๒ เดือน ในช่องหมายเหตุให้หมายเหตุว่า
ได้รับคําสั่งจ่ายบําเหน็จ หรอืบํานาญตั้งแต่เมื่อใด เดือนละเท่าใด 

การลงทะเบียนตรวจจ่ายต้องแยกประเภท ดังนี้ 
(๑) บําเหน็จบํานาญปกติ 

(ก) เหตุทดแทน 
(ข) เหตุทุพพลภาพ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

(ค) เหตุสูงอายุ 
(ง) เหตุรับราชการนาน 

(๒) บํานาญพิเศษ 
(๓) บําเหน็จตกทอด 
 
ข้อ ๓๓  การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญสมุห์บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังของ

ราชการส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินบําเหน็จบํานาญจะต้องเก็บเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญ หลักฐานการ
เบิกจ่ายตลอดจนเอกสารประกอบการจ่ายไว้ประกอบการตรวจสอบบัญชีการเงินเช่นเดียวกับ
ใบสําคัญการจ่ายเงินประเภทอื่นของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
หมวด ๕ 

การแสดงการดํารงชีวิตอยู่ของผู้รับบํานาญส่วนท้องถิ่น 
   

 
ข้อ ๓๔  ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปี ให้ผู้รับบํานาญแสดงการ

ดํารงชีวิตอยู่ต่อราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะแสดงด้วยตนเอง หรือให้มีการรับรองของนายอําเภอ หรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้รับบํานาญมีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบันหรือข้าราชการประจําไม่ตํ่ากว่าระดับ ๕ 
เป็นผู้รับรองตามแบบ บ.ท. ๑๒ ซึ่งรับรองว่าผู้รับบํานาญยังดํารงชีวิตอยู่ เพ่ือประกอบเป็นหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงิน 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายบํานาญจัดทําสมุดไว้เล่มหนึ่งเพื่อใช้ในการแสดงรายชื่อและตําบล
ที่อยู่ของผู้รับบํานาญ และให้ผู้รับบํานาญลงลายมือช่ือ วัน เดือน ปีที่แสดงการดํารงชีวิตอยู่ไว้เป็น
หลกัฐาน 

กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนรับแทนให้ปฏิบัติตามความในวรรคก่อนโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๓๕  ในกรณีที่ผู้รับบํานาญพิเศษเป็นบุตรซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียม

อุดมศึกษา หรือช้ันอุดมศึกษา หรือช้ันการศึกษาที่ราชการรับรองให้เทียบเท่า ถ้ามีความประสงค์จะ
ขอรับบํานาญพิเศษต่อไปอีกหลังจากที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้ว ให้ย่ืนใบรับรองของสถานศึกษา
น้ัน ๆ และหลังจากนั้นให้ย่ืนใบรับรองเช่นว่าน้ีภายในเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปี 

 
ข้อ ๓๖  เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้รับหลักฐานการดํารงชีวิตอยู่ดังกล่าวในข้อ ๓๔ 

หรือใบรับรองของสถานศึกษาดังกล่าวในข้อ ๓๕ แล้ว ให้บันทึกไว้ในทะเบียนจ่ายเงินบํานาญ และ
ทะเบียนตรวจจ่ายเงินบํานาญว่า ผู้รับบํานาญรายใดได้แสดงการดํารงชีวิตอยู่แต่วันเดือนปีใด หรือ
ผู้รับบํานาญพิเศษรายใดมีอายุครบย่ีสิบปีบริบูรณ์แล้วต้ังแต่วันเดือนปีใด และได้ย่ืนใบรับรองของ
สถานศึกษาใดตั้งแต่วันเดือนปีใด แล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายบํานาญต่อไป ส่วนหลักฐาน
การดํารงชีวิตอยู่หรือใบรับรองของสถานศึกษาให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เบิกจ่ายเก็บรักษาไว้เป็น
หลกัฐานในการตรวจสอบบัญชีการเงินต่อไปด้วย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ข้อ ๓๗  ถ้าปรากฏว่าผู้รับบํานาญขาดสิทธิที่จะได้รับบํานาญต่อไปแล้ว หรือผู้รับ
บํานาญไม่แสดงการดํารงชีวิตอยู่ หรือไม่ย่ืนใบรับรองของสถานศึกษาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓๔ และข้อ 
๓๕ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นระงับการจ่ายบํานาญไว้จนกว่าผู้รับบํานาญจะแสดงหลักฐานการดํารงชีวิต
อยู่หรอืส่งใบรับรองของสถานศึกษาให้ถูกต้อง 

 
หมวด ๖ 

การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ 
   

 
ข้อ ๓๘  ผู้รับบํานาญที่ย้ายภูมิลําเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบํานาญไปรับ

ทางราชการส่วนท้องถิ่นรูปเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ ให้ผู้รับบํานาญยื่นเรื่องต่อราชการส่วน
ท้องถิ่นที่จ่ายบํานาญให้เดิมและให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นส่งเรื่องและหนังสือสําคัญจ่ายเงินบํานาญ
คร้ังสุดท้ายตามแบบ บ.ท. ๑๓ ไปยังจังหวัดและให้จงัหวัดรายงานเพื่อขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย 

 
หมวด ๗ 

เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ 
   

 
ข้อ ๓๙  การจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกหรือพ้นจากราชการก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ 

และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น เบิกจ่าย
ให้ตามอัตราที่เคยเบิกจ่ายอยู่เดิมก่อนใช้บังคับระเบียบน้ี 

(๒) นับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ เป็นต้นไป ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกหรือ
พ้นจากราชการ และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ หรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับ
บํานาญพิเศษ ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ หรือเงิน
บํานาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะ
พึงได้รับตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก โดยเบิกจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและให้รวมจ่ายพร้อมกับเงินบํานาญปกติหรอืบํานาญพิเศษที่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับเมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวกับเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ
เข้าด้วยกันแล้วจะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอยู่ก่อนออกหรือ
พ้นจากทางราชการส่วนท้องถิ่น 

(๓) ข้าราชการซึ่งได้โอนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมี
สิทธิได้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดต่อกันในการคํานวณเงินเพิ่มจากเงิน
บํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษเพื่อจ่ายแก่ข้าราชการซึ่งได้โอนหรือถูกสั่งไปรับราชการทาง
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับบํานาญพิเศษตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้คํานวณโดยต้ัง
เงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะพึงได้รับตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๐๘ แล้วแต่กรณี คูณด้วยจํานวนปีอันเป็นเวลาราชการที่ข้าราชการผู้น้ันมารับราชการทางราชการ
ส่วนท้องถิ่นหารด้วยจํานวนปีอันเป็นเวลาราชการที่ข้าราชการผู้น้ันรับราชการอยู่ทางสังกัดเดิม และ
ทางราชการส่วนท้องถิ่นรวมกัน  ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวกับเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญ
พิเศษ ซึ่งจะพึงได้รับเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากเข้าด้วยกันแล้ว จะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่
ข้าราชการผู้น้ันได้รับอยู่กอ่นออกหรือพ้นจากราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น 

(๔) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นนับต้ังแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป เมื่อออกหรือพ้นจากราชการ และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติหรือ
บํานาญพิเศษ หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญปกติหรอืเงินบํานาญพิเศษ 

 
หมวด ๘ 

การหักบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จ 
ตกทอดจากผู้ที่ได้รับสิทธิหรอืไม่มีสิทธิ 

   
 

ข้อ ๔๐  ในกรณีที่ได้เบิกจ่ายบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จตกทอดให้แก่ผู้มีสิทธิ
ตามคําสั่งจ่ายของจังหวัดแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายตามเง่ือนไขที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กําหนดเพิ่มข้ึน ให้จังหวัดสั่งจ่ายเงินรายนั้นใหม่โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกหักเงินบํานาญพิเศษ
ของผู้ซึ่งรับเกินไปตั้งแต่วันเกิดสิทธิคืนให้แก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิที่บุตรผู้น้ันจะได้รับทุกเดือนจนกว่า
ยอดเงินที่หักจะครบจํานวนที่ผู้น้ันรับเกินไป 

ในกรณีที่หักเงินบํานาญพิเศษได้ไม่ครบจํานวนที่รับเกินไป หรือไม่มีเงินบํานาญ
พิเศษที่จะหักชดใช้ได้ ให้จังหวัดสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกเรียกเงินจากผู้ที่ได้รับเกินไปหรือได้รับ
ไปโดยไม่มีสิทธิคืนเพื่อจ่ายให้แก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิที่บุตรผู้น้ันจะได้รับหากเรียกคืนไม่ได้หรือเรียก
ได้ไม่ครบ ให้ผู้เบิกแจ้งให้บุตรผู้น้ันเรียกร้องเอาจากผู้ที่ได้รับเกินไปหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิต่อไป 

 
หมวด ๙ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

ข้อ ๔๑  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะออกจากราชการ ให้ย่ืนหนังสือขอ
ลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัด ตามแบบ บ.ท. ๑๔ 

หน้าที่ 299

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ย่ืนคําขอรับ
บําเหน็จหรือบํานาญต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัดล่วงหน้าได้เป็นเวลา ๕ เดือนก่อนวันครบ
เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ข้อ ๔๒  เพ่ือให้ได้ทราบถึงฐานะการเงิน และสถิติของกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจํา กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเดือนใด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจัดทํางบเดือนแสดงการรับ - จ่ายเงินตาม
แบบ บ.ท. ๑๕ ส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนใหม่ทุกเดือน 

 
ข้อ ๔๓  บรรดาแบบพิมพ์ที่ใช้ตามระเบียบน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย

กาํหนด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประชา  มาลีนนท์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

หน้าที่ 300

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระพี/ผู้จดัทํา 
๒ กนัยายน ๒๕๕๖ 

 
วิชพงษ์/ผู้ตรวจ 

๓ กนัยายน ๒๕๕๖ 
 

 

                                                 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๗๗ ง/หน้า ๑/๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

หน้าที่ 301

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๔๑ 

   

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรงุระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗ เสียใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดที่
ดํารงตําแหนง่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารง
ตําแหนง่รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดที่
ดํารงตําแหนง่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารง
                                                 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน้า ๑/๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ตําแหนง่รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

ข้อ ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจตีความ
วินิจฉยัปัญหา กาํหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

ข้อ ๕  ให้กรรมการในคณะกรรมการสามญั คณะกรรมการวิสามัญ และ
คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุม
รายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมคร้ังละสองร้อยห้าสิบบาท สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้
ได้รับเบ้ียประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว 

การประชุมของคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งให้ประธานกรรมการ
และกรรมการได้รับเบ้ียประชุมเพียงครั้งเดียว 

 

ข้อ ๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ต้ังแต่วันเลือกต้ัง
หรอืวันได้รับแต่งต้ัง แล้วแต่กรณี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ต้ังแต่วัน
เลือกต้ัง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดที่ดํารงตําแหนง่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนใน
ตําแหนง่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรอืรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แล้วแต่กรณ ีเมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรอืรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัด ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนง่นั้นแล้ว ไมม่ีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนราย
เดือนสําหรับตําแหนง่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก 

ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และทีป่รึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง 

 

ข้อ ๗  กรณีบุคคลตามข้อ ๖ ได้รับเลือกต้ัง หรอืได้รับแต่งต้ัง ในระหวา่งเดือนหรือ
พ้นจากตําแหนง่ก่อนสิ้นเดือน ให้จา่ยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่ง และเงนิค่าตอบแทนพิเศษของเดือนนั้นตามส่วนของจํานวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว 

 

ข้อ ๘  ให้จา่ยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด และ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนทา้ยระเบียบน้ี 
ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หน้าที่ 303

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ยงยุทธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

หน้าที่ 304

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑.
๒
  บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลกิหมายเหตุ) 

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๒
 หมายเหตุบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หน้าที่ 305

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗๓ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีงบประประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๔  องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดได้ดําเนินการเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๓ กอ่นระเบียบน้ีใช้บังคับ หรอืได้ปฏิบัติตามแนวทางการตอบ
ข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการโดยชอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

 

 

ปริยานุช/ผู้จดัทํา 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

ปณตภร/ผู้ตรวจ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

ภีราพร/ปรับปรุง 
๙ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 

นุสรา/ผู้ตรวจ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๑/๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตร ี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 

พ.ศ. ๒๕๕๔๑ 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรงุระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลที่ดํารงตําแหนง่ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง่รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ เสียใหมใ่ห้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์

ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง่รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง่รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน้า ๓/๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

ข้อ ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจตีความ
วินิจฉยัปัญหา กาํหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

ข้อ ๕  ให้กรรมการในคณะกรรมการสามญั คณะกรรมการวิสามัญ และ
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้ง
ที่มาประชุมคร้ังละสองร้อยห้าสิบบาท สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รบัเบ้ียประชุม
เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว 

การประชุมของคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งให้ประธานกรรมการ
และกรรมการได้รับเบ้ียประชุมเพียงครั้งเดียว 

 

ข้อ ๖๒  ให้นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ได้รบัเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ต้ังแต่วันเลือกต้ังหรือวันได้รับแต่งต้ัง แล้วแต่
กรณี 

สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ต้ังแต่วันเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง่ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภา

เทศบาลให้ได้รบัเงินค่าตอบแทนรายเดือนในตําแหนง่ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภา
เทศบาล แล้วแต่กรณี เมื่อประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทน
รายเดือนสําหรับตําแหนง่นั้นแล้วไม่มสีิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนง่สมาชิกสภา
เทศบาลอีก 

ให้เลขานุการนายกเทศมนตรี และทีป่รกึษานายกเทศมนตรี ได้รับเงินค่าตอบแทน
รายเดือน ต้ังแต่วันได้รับแต่งต้ัง 

 

ข้อ ๗  กรณีบุคคลตามข้อ ๖ ได้รับเลือกต้ัง ได้รับเลือก หรือได้รับแต่งต้ัง ในระหวา่ง
เดือน หรอืพ้นจากตําแหนง่ก่อนสิ้นเดือน ให้จา่ยเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหนง่และเงินค่าตอบแทนพิเศษของเดือนนั้นตามส่วนของจํานวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว 

 

ข้อ ๘  ให้จา่ยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนให้แก่
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี และทีป่รึกษานายกเทศมนตรี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนทา้ยระเบียบน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ยงยุทธ  วิชัยดิษฐ 

                                                 
๒

 ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑.
๓
 บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไข
เพ่ิมเติมหมายเหตุ) 

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๓
 หมายเหตุบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีและการจา่ยค่าเบ้ียประชมุกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๔ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีงบประประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๕  เทศบาลใดได้ดําเนินการเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนของเทศบาลตาม 
ข้อ ๔ ก่อนระเบียบน้ีใช้บังคับ หรือได้ปฏิบัติตามแนวทางการตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย
ในเรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการดําเนินการโดยชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จดัทํา 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

ปณตภร/ผู้ตรวจ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

ภีราพร/เพ่ิมเติม 
๙ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 

นุสรา/ผู้ตรวจ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 
 

 

 

 

                                                 
๔
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๓/๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสว่นตําบล 

และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๕๔๑ 

   

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรงุระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสว่น
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ เสียใหม ่
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสว่น
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสว่น
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสว่น
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน้า ๕/๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 

หน้าที่ 312

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสว่น
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ข้อ ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจตีความ
วินิจฉยัปัญหา กาํหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

ข้อ ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ต้ังแต่วัน
เลือกต้ังหรือวันที่ได้รับแต่งต้ัง แล้วแต่กรณ ี

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน ต้ังแต่วันเลือกต้ัง หรอืวันที่ได้รับแต่งต้ัง แล้วแต่กรณี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลท่ีดํารงตําแหนง่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในตําแหนง่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล แล้วแต่กรณี เมื่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งนั้นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับ
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนง่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีก 

ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่
วันที่ได้รับแต่งต้ัง 

 

ข้อ ๖  กรณีบุคคลตามข้อ ๕ ได้รับเลือกต้ัง หรอืได้รับแต่งต้ัง ในระหวา่งเดือนหรือ
พ้นจากตําแหนง่ก่อนสิ้นเดือน ให้จา่ยเงินคา่ตอบแทนรายเดือน เงินค่าตอบแทนประจําตําแหนง่และ
เงินค่าตอบแทนพิเศษของเดือนนั้นตามส่วนของจํานวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว 

 

ข้อ ๗  ให้จา่ยเงินค่าตอบแทนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ยงยุทธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑.
๒
  บัญชีอัตราค่าตอบแทน ทา้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 
๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุ) 

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๒

 หมายเหตุบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายก องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีงบประประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๔  องค์การบริหารส่วนตําบลใดได้ดําเนินการเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาม ข้อ ๓ ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือได้ปฏิบัติตามแนวทางการตอบ
ข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการโดยชอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นตําบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และกําหนดใหระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติม  ยังใชบังคับไดเฉพาะกาล  ฉะนั้น   

จึงสมควรออกระเบียบตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อใชบังคับ
แทนตอไป  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๘  

และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบนี้ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“อปพร.”  หมายความวา  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   

“ศูนย  อปพร.”  หมายความวา  ศูนย  อปพร.  กลาง  ศูนย  อปพร.  เขต  ศูนย  อปพร.  จังหวัด   
ศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  ศูนย  อปพร.  อําเภอ  ศูนย  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  ศูนย  อปพร. 
เมืองพัทยา  ศนูย  อปพร.  เทศบาล  และศูนย  อปพร.  องคการบริหารสวนตําบล 

“ผูบัญชาการ”  หมายความวา  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการกลาง  ผูอํานวยการจังหวัด  ผูอํานวยการอําเภอ   

ผูอํานวยการทองถิ่น  และผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย  รักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความ 

และวินจิฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง  ประกอบดวย  อธิบดีกรมปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  เปนประธานกรรมการ  รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ที่ไดรับมอบหมาย   รองอธิบดีกรมการปกครอง  ที่ไดรับมอบหมาย   รองอธิบดีกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น  ที่ไดรับมอบหมาย  เปนรองประธานกรรมการ   ผูอํานวยการสํานักปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  และผูทรงคุณวุฒิ  อีกไมเกินหาคน  ซ่ึงประธานกรรมการ
แตงต้ังจากผูมีความรู  ความสามารถ  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เปนกรรมการและเลขานุการ  และผูอํานวยการสวนกิจการอาสาสมัคร  สํานักสงเสริมการปองกัน 

สาธารณภัย  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารกิจการศูนย  อปพร.   
(๒) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ  อปพร.  ใหศูนย  อปพร.  ถือปฏิบัติ 

(๓) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย  อปพร.  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ในวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง  

อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการศูนย  อปพร.  เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด 

หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนได  ทั้งนี้  ใหนําความในขอ  ๙  มาใชบังคับกับ 

การประชุมของคณะอนุกรรมการศูนย  อปพร.  โดยอนุโลม 

ขอ ๗ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป   
ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง

กอนวาระหรือในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน  หรือไดรับแตงต้ังเพิ่มเติม  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่ เหลืออยู 
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดแตงต้ังไวแลว 
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง  แตยังมิไดมีการ
แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ตอไป  จนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังอีกได 
ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ  ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) ประธานกรรมการใหออก  เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองหรือไมสุจริต 

ตอหนาที่  หรือหยอนความสามารถ 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง  ตองมีกรรมการมาประชุม 

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ไมอยูในที่ประชุม  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   

ขอ ๑๐ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด   

ประกอบดวย   
(๑) ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ   
(๒) รองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  เปนรองประธานกรรมการ 

คนที่หนึ่ง   
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(๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) กรรมการอื่น  ประกอบดวย 
 (ก) ผูแทนหนวยงานของรัฐที่ประจําอยูในพื้นที่จังหวัด  ตามจํานวนที่ผูวาราชการจังหวัด 

เห็นสมควรแตงต้ัง   
 (ข) ผูแทนของศูนย  อปพร.  เขต  ที่จังหวัดนั้นอยูในเขตรับผิดชอบ   

 (ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย  อปพร.  จังหวัด  ตามขอ  ๒๒  วรรคสอง 
 (ง) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ตามจํานวนที่ผูวาราชการจังหวัด 

เห็นสมควรแตงต้ัง   
 (จ) ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถ  ดานการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจํานวนไมเกินสามคน  โดยใหมีผูแทนจากองคการสาธารณกุศลในเขตจังหวัดรวมอยูดวย 
(๕) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 
ขอ ๑๑ คณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการดําเนินงานกิจการ  อปพร.  ใหเปนไปตามนโยบาย

และแนวทางที่คณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.  กลางกําหนด 

(๒) ใหการสนับสนุนสงเสริมและกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย  อปพร.  ภายในเขต
จังหวัด  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการดําเนินงานที่เก่ียวกับกิจการ  อปพร.  ที่ไมขัดหรือแยงกับ 

ที่ศูนย  อปพร.  กลางกําหนด 

ขอ ๑๒ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.
กรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย   

(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เปนประธานกรรมการ   
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการอื่น  ประกอบดวย 
 (ก) ผูแทนสวนราชการ  หรือหนวยงานของกรุงเทพมหานคร  ตามจํานวนที่ผูวาราชการ 

กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงต้ัง   
 (ข) ผูแทนศูนย  อปพร.  กลาง   
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 (ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  ตามขอ  ๒๒  วรรคสอง   
 (ง) ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงเปนผูมีความรู  ความสามารถ  ดานการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยตามจํานวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงต้ัง  โดยใหมีผูแทนจากองคการ
สาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครรวมอยูดวย 

(๔) ผูอํานวยการสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการ
และเลขานุการ 

ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหนาที่ตามขอ  ๑๑   
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอ ๑๔ ใหนําความในขอ  ๗  ขอ   ๘  และขอ  ๙  มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง   
การพนจากตําแหนงและการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการศูนย   อปพร .   จังหวัด   

และคณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  โดยอนุโลม   

หมวด  ๒ 

การบริหาร  และกํากับดูแล 
 

 

ขอ ๑๕ ใหผูบัญชาการ  เปนผูบัญชาการศูนย  อปพร.  กลาง  รองผูบัญชาการ  เปน 

รองผูบัญชาการศูนย  อปพร.  กลาง  มีอํานาจบังคับบัญชา  และส่ังการผูอํานวยการศูนย  อปพร.   
รองผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ผูชวยผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เจาหนาที่ประจําศูนย  อปพร.  และ  อปพร. 
ทั่วราชอาณาจักร 

ใหผูอํานวยการกลาง  เปนผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง  รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  เปนรองผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง  และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนศูนย   
อปพร.  กลาง  โดยใหเจาหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติราชการประจํา  ณ   

ที่ต้ังกรม  เปนเจาหนาที่ประจําศูนย 
ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง  มีอํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ 

ศูนย  อปพร.  รองผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ผูชวยผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เจาหนาที่ประจําศูนย   
อปพร.  และ  อปพร.  ไดทั่วราชอาณาจักร  และอาจแตงต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเจาหนาที่ประจําศูนย 
เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
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ขอ ๑๖ ใหศูนย  อปพร.  กลาง  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินงานดานธุรการของคณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง 
(๒) สนับสนุนงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  คูมือปฏิบัติงาน  เอกสาร 

และขาวสารเกี่ยวกับการบริหารกิจการ  อปพร. 
(๓) วางระเบียบ  หลักเกณฑ  และวิธกีารดําเนินงานที่เก่ียวกับกิจการ  อปพร.  รวมทั้งสิทธิ  

และสวัสดิการแก  อปพร.   
(๔) ศึกษา  คนควา  และวิจัย  ตลอดจนเผยแพรความรูเก่ียวกับกิจการ  อปพร. 
(๕) จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม  อปพร.  และหลักสูตรที่เก่ียวกับกิจการ  อปพร.  พรอมกําหนด

รูปแบบวุฒิบัตร  และเคร่ืองหมายแสดงความสามารถ  หรือแสดงวิทยฐานะ  รวมทั้งพิจารณาทบทวน
หรือปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสม 

(๖) จัดใหมีการฝกอบรมและฝกปฏิบัติหลักสูตรตามที่กําหนดใน  (๕) 

(๗) จัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังของ  อปพร.  รวมทั้งพิจารณาทบทวน  และปรับปรุงแผน
ใหมีความเหมาะสม 

(๘) ประสานงาน  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ  อปพร.  ทั่วราชอาณาจักร 
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง  มอบหมาย   
ขอ ๑๗ ใหผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  กรมปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  เปนผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เขต  และศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต   

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนศูนย  อปพร.  เขต  โดยใหเจาหนาที่ของศูนยปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยเขต  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนเจาหนาที่ประจําศูนย 
ใหศนูย  อปพร.  เขต  มีอํานาจหนาที่สนับสนุนการดําเนินกิจการ  อปพร.  ภายในเขตทองที่ 

ที่รับผิดชอบ  และสนับสนุนศูนย  อปพร.  เขตขางเคียงในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขอ ๑๘ ใหผูอํานวยการจังหวัด  เปนผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  และสํานักงาน 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เปนศูนย  อปพร.  จังหวัด  โดยใหเจาหนาที่ของสํานักงาน 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เปนเจาหนาที่ประจําศูนย   
ใหรองผูอํานวยการจังหวัด  เปนรองผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  มีหนาที่ชวยเหลือ 

ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  ในการดําเนินการกิจการ  อปพร.  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ 
ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  มอบหมาย 
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ใหหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เปนผูชวยผูอํานวยการศูนย   
อปพร.  จังหวัด  มีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด   

ขอ ๑๙ ใหผูอํานวยการอําเภอ  เปนผูอํานวยการศูนย  อปพร.  อําเภอ  และที่ทําการปกครอง 
อําเภอ  เปนศูนย  อปพร.  อําเภอ  โดยใหเจาหนาที่ของที่ทําการปกครองอําเภอ  เปนเจาหนาที่ประจําศูนย   

ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการทองถิ่น  เปนผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ดังนี้ 
(๑) ใหนายกเทศมนตรี  เปนผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เทศบาล  รองนายกเทศมนตรี   

ซ่ึงนายกเทศมนตรีมอบหมาย  เปนรองผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เทศบาล  ปลัดเทศบาล  เปนผูชวย 
ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เทศบาล  และสํานักปลัดเทศบาล  เปนศูนย  อปพร.  เทศบาล  โดยใหเจาหนาที่ 
ของสํานักปลัดเทศบาล  เปนเจาหนาที่ประจําศูนย 

(๒) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  เปนผูอํานวยการศูนย  อปพร.  องคการบริหาร 
สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย   
เปนรองผูอํานวยการศูนย  อปพร.  องคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนผูชวย 
ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  องคการบริหารสวนตําบล  และสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

เปนศูนย  อปพร.  องคการบริหารสวนตําบล  โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
เปนเจาหนาที่ประจําศูนย 

(๓) ใหนายกเมืองพัทยา  เปนผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เมืองพัทยา  รองนายกเมืองพัทยา   
ซ่ึงนายกเมืองพัทยามอบหมาย  เปนรองผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เมืองพัทยา  ปลัดเมืองพัทยา   
เปนผูชวยผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เมืองพัทยา  และสํานักปลัดเมืองพัทยา  เปนศูนย  อปพร.  เมืองพัทยา   
โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปลัดเมืองพัทยา  เปนเจาหนาที่ประจําศูนย 

ขอ ๒๑ ใหผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร  เปนผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร   
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผูอํานวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  เปนรองผูอํานวยการศูนย 
อปพร.  กรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร   
เปนผูชวยผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  และสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กรุงเทพมหานคร  เปนศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  เปนเจาหนาที่ประจําศูนย   
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ใหผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร  เปนผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  
และสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  เปนศูนย  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  โดยใหเจาหนาที่ 
ของสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  เปนเจาหนาที่ประจําศูนย   

ขอ ๒๒ ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ตามขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  มีอํานาจ
หนาที่ส่ังการ  ควบคุม  และกํากับดูแล  เจาหนาที่ประจําศูนย  อปพร.  และ  อปพร.  ในสังกัด  ตลอดจน
ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจการ  อปพร.  ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และสนับสนุนศูนย  อปพร.  
ขางเคียงในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งมี อํานาจแตงต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

เปนเจาหนาที่ประจําศูนยเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ตามวรรคหนึ่ง  จัดให  อปพร.  เขามามีสวนรวมในรูปของ
คณะกรรมการประสานงานศูนย  อปพร.   โดยการจัดต้ังและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย  อปพร.  ใหเปนไปตามที่ศูนย  อปพร.  กลาง  กําหนด 

ขอ ๒๓ ใหศูนย  อปพร.  เทศบาล  ศูนย  อปพร.  องคการบริหารสวนตําบล  ศูนย  อปพร.   
เขตในกรุงเทพมหานคร  และศูนย  อปพร.  เมืองพัทยา  จัดต้ังฝายตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒) ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 
(๓) ฝายสงเคราะหผูประสบภัย 
(๔) ฝายปฏิบัติการกูชีพกูภัย 
(๕) ฝายอื่น ๆ  ตามความจําเปน 

ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ตามวรรคหนึ่ง  แตงต้ังหัวหนาฝายหนึ่งคน  และรองหัวหนาฝาย 
สองคนจากเจาหนาที่ประจําศูนย  หรือ  อปพร.  โดยแตละฝายใหมี  อปพร.  ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้  โครงสราง  อํานาจหนาที่ของฝายตาง ๆ  ในศูนย  อปพร.  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีดําเนินงานที่ศูนย  อปพร.  กลางกําหนด 

ขอ ๒๔ ให  อปพร.  อยูภายใตการควบคุม  และกํากับดูแลของหัวหนาฝาย  อปพร.   
ใหหัวหนาฝายในศูนย  อปพร.  แตละแหงอยูภายใตการส่ังการ  ควบคุม  และกํากับดูแล 

ของผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เทศบาล  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  องคการบริหารสวนตําบล   

ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  หรือผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เมืองพัทยา  แลวแตกรณี   
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ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เทศบาล  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  องคการบริหารสวนตําบล   

และผู อํานวยการศูนย   อปพร .   เมืองพัทยา   อยูภายใตการส่ังการ   ควบคุม   และกํากับดูแล 

ของผูอํานวยการศูนย  อปพร.  อําเภอ 

ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  อําเภอ  และผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร   
อยูภายใตการส่ังการ  ควบคุม  และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  หรือผูอํานวยการศูนย  
อปพร.  กรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี 

ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  และผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร   
อยูภายใตการควบคุม  และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง 

ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  และผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร   
อยูภายใตการบังคับบัญชาและสั่งการของผูบัญชาการศูนย  อปพร.  กลาง 

ขอ ๒๕ เพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.
จังหวัด  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  และผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง  อาจรับสมัคร 
และคัดเลือกบุคคลเขาเปน  อปพร.  ในสังกัดของตน  รวมทั้งรับ  อปพร.  ที่ขอยายจากศูนย  อปพร.  อ่ืน   

เขามาเปน  อปพร.  ในสังกัด  และในการนี้ใหออกบัตรประจําตัวใหแก  อปพร.  ในสังกัดของตนดวย   
ทั้งนี้  ใหนําความในขอ  ๒๓  ขอ  ๒๘  ขอ  ๓๐  ขอ  ๓๑  ขอ  ๓๒  ขอ  ๓๙  และขอ  ๔๓  

วรรคหนึ่ง  มาใชบังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม  และให  อปพร.  อยูภายใตการควบคุม  

และกํากับดูแลของหัวหนาฝาย  อปพร.  และใหหัวหนาฝาย  อปพร.  อยูภายใตการส่ังการควบคุม   

และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร   
และผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จัดใหมีธงประจําศูนย  อปพร.  เพื่อเปนสัญลักษณ
ประจําศูนย  อปพร.  ตามหลักเกณฑและรูปแบบที่ศูนย  อปพร.  กลาง  กําหนด 

ขอ ๒๗ ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กลาง  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  และผูอํานวยการศูนย 
อปพร.  กรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  อาจพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติ  สําหรับศูนย  อปพร.   
ในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน   

ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  อาจพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญและเคร่ืองหมาย 
เชิดชูเกียรติแก  อปพร.  ที่ปฏิบัติงานดีเดน  หรือผูที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือกิจการ  อปพร.   
จนเกิดผลดีย่ิง 
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เพื่อเปนการสงเสริมและยกยองในการปฏิบัติหนาที่ของ  อปพร.  ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
เปนพิเศษ  ผูบัญชาการศูนย  อปพร .  กลาง   อาจพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญ   

และเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติแก  อปพร. 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และรูปแบบที่ศูนย  อปพร.  กลางกําหนด 

หมวด  ๓ 

การคัดเลือก  การพนจากสมาชิกภาพ  และการฝกอบรม 
 

 

ขอ ๒๘ ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เทศบาล  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  องคการบริหาร
สวนตําบล  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  และผูอํานวยการศูนย  อปพร.   
เมืองพัทยา  เปนผูรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  เขาเปน  อปพร. 

อปพร.  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในเขตศูนย  อปพร.  นั้น 

(๔) เล่ือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๕) ไมเปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ  หรือคนวิกลจริต   

(๖) ไมเปนผูเส่ือมเสียในทางศีลธรรม  หรือในทางทุจริต  หรือเปนภัยตอสังคม 

ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกวาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในวรรคสอง  
ตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม  อปพร.  จึงจะไดรับการข้ึนทะเบียนเปน  อปพร.   

ขอ ๒๙ อปพร.  พนจากสมาชิกภาพเมื่อ 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๒๘  และผูอํานวยการศูนย  
อปพร.  ตนสังกัดส่ังใหพนจากสมาชิกภาพ 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 

(๔) ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ตนสังกัด  ส่ังใหพนจากสมาชิกภาพ  ตามขอ  ๓๖   
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ขอ ๓๐ กรณี  อปพร.  พนจากสมาชิกภาพตามขอ  ๒๙  หากประสงคจะขอกลับเขามาเปน   

อปพร.  อีก  ใหทําคําขอเปนหนังสือย่ืนตอผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ตามขอ  ๒๘  วรรคหนึ่ง 
ขอ ๓๑ กรณี  อปพร.  ผูใดมีความประสงคจะยายไปสังกัดศูนย  อปพร.  อ่ืน  เนื่องจาก 

ยายภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู  หรือมีเหตุจําเปนอื่นใด  ใหทําคําขอย่ืนตอผูอํานวยการศูนย  อปพร.   
ตนสังกัดและใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ที่ไดรับคําขอทําหนังสือสงตัว  พรอมทะเบียนประวัติมอบให   
อปพร.  ผูนัน้ถือไปรายงานตัวตอผูอํานวยการศูนย  อปพร.  สังกัดใหม  และใหศูนย  อปพร.  นั้นเสนอ 

ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  หรือผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  ออกบัตรประจําตัวใหมให   
และเรียกบัตรประจําตัวเดิมคืน   

ขอ ๓๒ ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เทศบาล  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  องคการบริหาร 
สวนตําบล  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  และผูอํานวยการศูนย  อปพร.   
เมืองพัทยา  จัดทําทะเบียนประวัติของ  อปพร.  ตามที่ศูนย  อปพร.  กลาง  กําหนด  ใหเปนปจจุบัน   

ขอ ๓๓ ใหผู อํ านวยการศูนย   อปพร .   กลาง   ผู อํ านวยการศูนย   อปพร .   จังหวัด   

และผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  เปนผูมีอํานาจอนุมัติโครงการฝกอบรม  อปพร.   
และกํากับดูแลใหเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนด 

ขอ ๓๔ ใหศูนย  อปพร.  ที่จัดฝกอบรมหลักสูตรการอบรม  อปพร.  จัดทําเครื่องหมาย   
อปพร.  และวุฒิบัตร  เพื่อมอบใหแก  อปพร.  ที่ผานการฝกอบรม  โดยเคร่ืองหมาย  อปพร.  ใหเปนไป
ตามแบบทายระเบียบนี้  สวนวุฒิบัตรใหเปนไปตามรูปแบบที่ศูนย  อปพร.  กลางกําหนด   

หมวด  ๔ 

สิทธิ  และวินัยของ  อปพร. 
 

 

ขอ ๓๕ อปพร.  มีสิทธิ  ดังตอไปนี้ 
(๑) แตงเคร่ืองแบบและประดับเครื่องหมาย  อปพร. 
(๒) ใช วิท ยุ ส่ือสารของทางราชการในการปฏิบั ติหนาที่ ตามที่ ได รับมอบหมาย   

เปนลายลักษณอักษร 
(๓) ไดรับการคุมครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  และหนาที่อ่ืน  ตามคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมายของผูบัญชาการ  รองผูบัญชาการ  
ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ  หรือเจาพนักงาน  ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   
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ขอ ๓๖ อปพร.  จะตองรักษาและปฏิบัติตามวินัยโดยเครงครัด  ดังตอไปนี้ 
(๑) สนับสนุนและดํารงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

(๒) ปฏิบัติตามคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด  และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของศูนย  อปพร.  ที่ตนสังกัด 

(๓) แตงเคร่ืองแบบใหถูกตองตามระเบียบในขณะปฏิบัติหนาที่ 
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  อดทน  ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยและไมหวัง

ผลประโยชนใด ๆ  เปนการตอบแทน 

(๕) รักษาความสามัคคีในหมูคณะและเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม 

(๖) ประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดี 

(๗) ไมเสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาที่ 
(๘) ไมใชกิริยาวาจาที่ไมสุภาพตอประชาชน 

(๙) ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
(๑๐) ไมเปดเผยความลับทางราชการ 
(๑๑) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเอง  หรือผูอ่ืนจากการปฏิบัติหนาที่ 
กรณี  อปพร.  กระทําผิดวินัยตามวรรคหนึ่ง  และเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ

หรือกิจการ  อปพร.  ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ที่ผูนั้นสังกัดมีอํานาจสั่งให  อปพร.  ผูกระทําผิด 

พนจากสมาชิกภาพ 

หมวด  ๕ 

หนาที่และการมอบหมายการปฏิบัติงาน 
 

 

ขอ ๓๗ อปพร.  มีหนาที่ปฏิบัติการตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา  และเจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ให  อปพร.  ไปรายงานตัวตอผูบังคับบัญชา  หรือเจาพนักงานโดยไมชักชา  
และขณะปฏิบัติหนาที่ใหแตงเคร่ืองแบบ  อปพร.  เวนแตเปนกรณีเรงดวนจะประดับเฉพาะเครื่องหมาย  
อปพร.  ก็ได  และตองมีบัตรประจําตัว  อปพร.  ไวเพื่อแสดงตนดวย 
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ขอ ๓๘ กรณีผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ใกลเคียงรองขอ  และผูอํานวยการศูนย  อปพร.  
เห็นเปนการสมควรอาจสั่ง  อปพร.  ไปปฏิบัติภารกิจนอกเขตรับผิดชอบก็ได  และใหรายงาน
ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ตามลําดับชั้น 

ในกรณีที่มีความจําเปน  ใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  หรือผูอํานวยการศูนย  อปพร.   
กรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  มีอํานาจสั่งการ  อนุมัติ  หรืออนุญาตให  อปพร.  ไปปฏิบัติภารกิจ 
นอกเขตจังหวัด  หรือกรุงเทพมหานครได 

ขอ ๓๙ ในกรณีจําเปนและเรงดวนเพื่อใหทันตอเหตุการณ  และหัวหนาฝาย  อปพร.   
ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  องคการบริหารสวนตําบล  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เทศบาล  ผูอํานวยการ 
ศูนย  อปพร.  เมืองพัทยา  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการศูนย  อปพร. 
อําเภอ  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  หรือผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  ไมอยู  หรือ   
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองหัวหนาฝาย  อปพร.  หรือรองผูอํานวยการศูนย  อปพร.  ของศูนย   
อปพร.  นั้น  เปนผูส่ังการ  อนุมัติ  อนุญาตแทนไปพลางกอนได   

ขอ ๔๐ การรายงานใหกระทําตามลํา ดับชั้นการบังคับบัญชา   เวนแตกรณี ฉุกเฉิน   

หรือจําเปนอาจรายงานผูบังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปได  แตตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรง
ทราบในทันทีที่สามารถจะกระทําได 

หมวด  ๖ 

เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัว 
 

 

ขอ ๔๑ เคร่ืองแบบ  อปพร.  ใหเปนไปตามรูปแบบแนบทายระเบียบนี้   
ผูบัญชาการ  รองผูบัญชาการ  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  และผูชวยผูอํานวยการ  

เจาหนาที่ประจําศูนย  อปพร.  มีสิทธิแตงเคร่ืองแบบ  อปพร.   
ขอ ๔๒ เคร่ืองหมาย  อปพร.  การใชและการประดับ  ใหเปนไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ

แนบทายระเบียบนี้   
การใชและการประดับเคร่ืองหมาย  อปพร.  นอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ตองไดรับ

อนุญาตจากผูอํานวยการศูนย  อปพร.กลาง 
ขอ ๔๓ ใหศูนย  อปพร.  เทศบาล  ศูนย  อปพร.  องคการบริหารสวนตําบล  ศูนย  อปพร. 

เขตในกรุงเทพมหานคร  และศูนย  อปพร.  เมืองพัทยา  จัดทําบัตรประจําตัว  อปพร.  ตามแบบทาย 
ระเบียบนี้  เสนอใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  หรือผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร   
ออกบัตรประจําตัว  อปพร.  เพื่อมอบใหแก  อปพร.   
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นอกจากบัตรประจําตัว  อปพร.  ตามวรรคหนึ่ง  ศูนย  อปพร.  กลาง  อาจกําหนดใหมีบัตร 
ประจําตัว  อปพร.  เพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษได  โดยหลักเกณฑการออกบัตร  อายุของบัตร  และรูปแบบบัตร   
ใหเปนไปตามที่ศูนย  อปพร.  กลางกําหนด   

ขอ ๔๔ บัตรประจําตัว  อปพร.  ตามขอ  ๔๓  วรรคหนึ่ง  ใหมีอายุส่ีป  เมื่อบัตรประจําตัวชํารุด   
สูญหาย  หมดอายุ  หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  เชน  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ให  อปพร.  ผูนั้น   

ย่ืนคํารองตามแบบที่ศูนย  อปพร.  กลางกําหนดตอผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เทศบาล  ผูอํานวยการศูนย   
อปพร.  องคการบริหารสวนตําบล  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  หรือผูอํานวยการศูนย 
อปพร.  เมืองพัทยา  แลวแตกรณี  เพื่อเสนอใหผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  หรือผูอํานวยการศูนย   
อปพร.  กรุงเทพมหานคร  พิจารณาดําเนินการออกบัตรประจําตัวใหมใหตอไป   

ใหศูนย  อปพร .  เทศบาล   ศูนย  อปพร .  องคการบริหารสวนตําบล  ศูนย  อปพร . 

เขตในกรุงเทพมหานคร  และศูนย  อปพร.  เมืองพัทยา  จัดทําทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัว  อปพร.   
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๔๕ ใหหนวย  อปพร.  และ  อปพร.  ที่จัดต้ังข้ึนและมีอยูในวันกอนวันที่ระเบียบนี้ 
ใชบังคับเปนหนวย  อปพร.  และ  อปพร.  ตามระเบียบนี้ 

ใหคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในวันกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ 
ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นใหมตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตวั 
แนบทายระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมคัรปองกันภยัฝายพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

เคร่ืองแบบ 

สวนที่ ๑ 
เครื่องแบบชดุฝกหรือชุดปฏิบัติการ  

  

 ขอ ๑  หมวก มี ๑ แบบ คือ หมวกแกปทรงออนแบบ ๖ กลีบ มี ๒ สี คือ สีดํา และสีกากี เครื่องหมาย
หนาหมวกเปนเครื่องหมายรูปอุณาโลม ทําจากแผนผาปกดวยไหม  ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร 
และมีตัวอักษรคําวา “เมตตา  กลาหาญ” อยูใตเครื่องหมายรูปอุณาโลม กะบังหมวกมีรายละเอียดแตกตางกัน ดังนี้ 
 (๑)  หมวกแกปทรงออนสีดํา (มีชอชัยพฤกษ ๒ ชอ) กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนรูปชอชัยพฤกษ ปกดวย
ไหมสีทอง ๒ ชอ ระหวางชอชัยพฤกษ มีรูปดาว ๘ แฉก และรูปตราสิงหอยูภายในใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ  

อปพร.  ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ท่ีเปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  

ประเภทอํานวยการระดับสูง  และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาข้ึนไป  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.เทศบาล
นคร  ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลเมือง  ผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา 

(๒)  หมวกแกปทรงออนสีดํา (มีชอชัยพฤกษ ๑ ชอ)  กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนรูปชอชัยพฤกษปกดวย
ไหมสีทอง ๑ ชอ ระหวางชอชัยพฤกษ มีรูปดาว ๘ แฉก และรูปตราสิงหอยูภายใน ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ 

อปพร.  ตามขอ ๔๑ วรรคสอง  ท่ีเปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส  ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ และประเภทอํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา  ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลตําบล  ผูอํานวยการศูนย 
อปพร.องคการบริหารสวนตําบล  รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร  รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล
เมือง  และรองผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา 

(๓)  หมวกแกปทรงออนสีดํา กะบังหมวกไมมีสัญลักษณใด ๆ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร.  ตาม
ขอ ๔๑ วรรคสอง ท่ีมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๑) และ (๒) 

(๔)  หมวกแกปทรงออนสีดํา  กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนดิ้นทอง ๑ เสน ใชกับคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย อปพร.จังหวัด  และคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร 

 (๕)  หมวกแกปทรงออนสีกากี  กะบังหมวก  ไมมีสัญลักษณใด  ๆ  ใชกับ  อปพร.   
ขอ  ๒  เส้ือ  มี  ๕  แบบ  คือ 
(๑)  เส้ือคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑)  ตัวเส้ือปลอยยาวถึงสะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเส้ือดานหนา

ผาตลอด  ไมมีสาบ  มีดุม ๕ ดุม  แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ท่ีปลายแขนเสื้อท้ังสอง ตรงดานในชิดลําตัวติด
แผนรัดขอมือกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร หางจากปลายแขนเสื้อพองาม  ชายเปนรูปส่ีเหล่ียมชี้ไป
ทางดานหลังขัดดุม ๑ ดุม  ติดกับแขนเสื้อในแนวเดียวกันมีดุมอีก ๑ ดุม  สําหรับรัดปลายแขนเสื้อ  ตัวเส้ือดานหนา
มีกระเปาบนและลางขางละ ๒ กระเปา  กระเปาบนเปนกระเปาปะไมมีแถบ มีปกรูปส่ีเหล่ียมมุมเสมอกัน  ขัดดุม 
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ตรงกลางปก ๑ ดุม  มุมกระเปาตัดมนพองาม  กระเปาลางเปนกระเปายามยึดชาย ตัวกระเปาพับจีบตรงกลาง  มุม
กระเปาตัดมนพองาม  มีปกรูปส่ีเหล่ียม  มุมปกเยื้องเฉียงต่ําไปทางขางตัวเล็กนอยพองาม  ขัดดุม  ๒  ดุม  ตรงมุม
ปกดานลาง    ตัวเส้ือดานหลังในแนวเอวมีแผนผา ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ๒ แผน ชายพับ
เหล่ียมชี้ไปทางดานขาง  ขัดดุม ๑ ดุม  ติดกับตัวเสื้อและในระดับเดียวกันมีดุมที่ตะเข็บขางอีกขางละ ๑ ดุม  

สําหรับรัดเอว  ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลมแบน  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๒ เซนติเมตร ทําดวยวัตถุสีกากี  เมื่อสวมเสื้อนี้
ใหปลอยชายเส้ือไวนอกกางเกง  และจะพับแขนเสื้อท้ังสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได 

(๒)  เส้ือคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒) ตัวเส้ือปลอยยาวถึงสะโพก ชายตรง ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเส้ือ
ดานหนาผาตลอด  ไมมีสาบ มีดุม ๕ ดุม  แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ตัวเส้ือดานหนามีกระเปาบนขางละ ๑  กระเปา  
เปนกระเปาปะไมมีแถบ  มีปกรูปส่ีเหล่ียมมุมปกเสมอกัน  ขัดดุมตรงกลางปก ๑ ดุม  มุมกระเปาตัดมนพองาม  

เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง  และจะพับแขนเสื้อท้ังสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได 
(๓)  เส้ือกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา ทําดวยผาตาขายชนิดเสนใย  POLYESTER  สีสม กุนชายเสื้อสีดํา ตัวเส้ือ

ดานหนาตรงกึ่งกลางมีเครื่องหมาย อปพร.  ขนาดกวาง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๑ เซนติเมตร เหนือและใตเครื่องหมาย  
อปพร.  มีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเส้ือ ๑ แถบ แตละแถบมีขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ปลายแถบทั้งสองขาง
หางจากตะเข็บขางลําตัวพอประมาณ สวนตัวเส้ือดานหลังตรงกึ่งกลางมีอักษร “อปพร .” สีขาว ขนาดความสูง      
๘ เซนติเมตร และใตอักษร “อปพร.”  มีตัวอักษรสีขาว ระบุช่ือศูนย อปพร.ท่ีสังกัด ขนาดความสูง ๒ เซนติเมตร  
เหนืออักษร “อปพร.”  และใตช่ือศูนย อปพร.ท่ีสังกัด มีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเส้ือ ๑ แถบ  แตละแถบ
มีขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร  สวนขนาดความยาวเทากับแถบตัวเส้ือดานหนา  และท่ีดานขางของเสื้อท้ัง ๒ ขาง      
มีตัวกดล็อกสําหรับยึดเส้ือดานหนาและดานหลังไวดวยกัน  ขางละ ๒ ตัว 

(๔)  เส้ือยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา  ผาอกลึกประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ปกสีเดียวกับตัวเส้ือ ตัวเส้ือดานหนา 
ท่ีอกเส้ือดานซายและดานขวามีแถบสะทอนแสงสีเงิน  ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร  ดานละ ๒ แถบ  พาดขวาง   
โดยปลายแถบแตละแถบหางจากตะเข็บขางลําตัวและสาบเสื้อพอประมาณ  และมีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง  
๓ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร อยูท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือแถบสะทอนแสง  สวนตัวเส้ือดานหลังมีแถบสะทอน
แสงสีเงิน ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร ๒ แถบ พาดขวางตัวเส้ือ ปลายแถบแตละแถบหางจากตะเข็บขางลําตัว
พอประมาณ  และเหนือแถบสะทอนแสงมีอักษร “อปพร .”  สีขาว ขนาดความสูง ๔ เซนติเมตร และใตอักษร  
“อปพร.”  มีอักษรสีขาว ระบุช่ือศูนย อปพร.ท่ีสังกัด  ขนาดความสูง ๒ เซนติเมตร และมีเครื่องหมาย อปพร.  
ขนาดกวาง ๖ .๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร อยูบนสุดเหนืออักษร “อปพร.”  เม่ือสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไว
ในกางเกง 

(๕)  เส้ือตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม) ทําดวยผาไมติดไฟ สีสม ตัวเส้ือดานหนาผาตลอดถึงกางเกง ติดซิป
และมีสาบซอนปดซิปตลอดแนว แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ปลายแขนเสื้อท้ังสองขัดดุมขางละ ๑ ดุม  สําหรับ
รัดปลายแขนเสื้อ ตัวเส้ือดานหนาทั้งดานซายและดานขวามีแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร  
พาดขวางดานละ ๒ แถบ ปลายแถบแตละแถบ ดานหนึ่งติดตะเข็บขางลําตัว อีกดานหนึ่งติดกับสาบเสื้อ และท่ี
อกเสื้อดานขวาปกช่ือและตําแหนงดวยไหมสีทอง ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร ใตแถบสะทอนแสง 
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มีกระเปาเจาะเฉียงขางละ ๑ ใบ ปากกระเปาติดซิป สวนตัวเสื้อดานหลังมีแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง 
๒ เซนติเมตร ๑ แถบ พาดขวางตลอดตัวเสื้อ ใตแถบสะทอนแสงมีอักษร “อปพร .” สีขาว ขนาดความสูง       
๖  เซนติเมตร  และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม 

ขนาดกวาง ๖ .๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร สวนกึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บ
เส้ือ พื้นสีดํา เดินขอบดวยไหมสีเหลืองทอง  ภายในปกชื่อศูนย อปพร.ท่ีสังกัด ดวยไหมสีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษร
สูง ๑ เซนติเมตร และที่แขนเส้ือทอนลางติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร รอบกระบอกแขน
ขางละ  ๑  แถบ   

บริเวณเอวมีแถบคลายลักษณะขอบกางเกง ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ดานหลังบริเวณตะเข็บเส้ือมีแผนผา  
ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ขางละ ๑ แผน ชายพับเหล่ียมชี้เขาหากัน ขัดดุมขางละ ๑ ดุม ถัดเขามา
ดานในมีดุมอีกขางละ  ๑  ดุม  สําหรับรัดเอว  ดุมทั้งส้ินใชดุมกลมแบนสีเดียวกับเสื้อ 

ชุดทอนลางเปนกางเกง ดานหนามีกระเปาเฉียงดานละ ๑ กระเปา ดานหลังมีกระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปา  
ขากางเกงมีกระเปาขางละ ๑ กระเปา กลางปกกระเปาขัดดุม ๑ ดุม ปลายขากางเกงติดซิปสําหรับรัดปลายขากางเกง  
ขากางเกงทั้งสองขางติดแถบสะทอนแสงสีเงินขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร รอบกระบอกขา ขางละ ๒ แถบ  (บริเวณ
กึ่งกลางหนาขา ๑ แถบ กึ่งกลางหนาแขง ๑ แถบ) เมื่อสวมชุดนี้ไมตองใชเข็มขัด 

 เส้ือแบบ (๑) และ (๒) ใหปกชื่อและชื่อสกุล ดวยไหมสีดํา ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑ .๕ เซนติเมตร ไว
เหนือกระเปาเส้ือดานขวา และใหปกตําแหนงตามสายงานปกติหรือตําแหนงในศูนย อปพร. ดวยไหมสีดํา ตัวอักษร
ขนาดเดียวกับชื่อและชื่อสกุลไวเหนือกระเปาเสื้อดานซาย ท่ีกึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย  
อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร และท่ีกึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซาย
มีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บเสื้อ พื้นสีดํา เดินขอบดวยไหมสีทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร. ท่ีสังกัด พรอมทั้ง
ช่ืออําเภอและจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยูดวยไหมสีทอง ขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร 

ขอ ๓  กางเกง มี ๑ แบบ  คือ  กางเกงขายาวสีกากี ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม กวางไมนอยกวา  
๑๘ เซนติเมตร และไมเกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีหวงทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง ขนาดกวางไมเกิน    
๑ เซนติเมตร จํานวน ๗ หวง สําหรับสอดเข็มขัด ท่ีแนวตะเข็บกางเกงดานขางมีกระเปาเจาะ ขางละ ๑ กระเปา  
ปากกระเปาเฉียงไมมีปก ในแนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองขางมีกระเปาปะยึดชาย ชายลางเย็บติดกับกางเกง 
ชายหลังจีบเพื่อใหขยายตัวได มีปกรูปส่ีเหล่ียม ชายปกดานบนและดานหนาเย็บติดกับขากางเกง ขัดดุมที่กึ่งกลาง
ปกและมุมปกที่เปดแหงละ ๑ ดุม ดานหลังมีกระเปาหลัง ๒ กระเปา เปนกระเปาเจาะ มีปกรูปส่ีเหล่ียม ขัดดุม  
๒ ดุม ตรงมุมปกดานลาง 

กางเกงนี้เมื่อสวมประกอบกับรองเทาสูงครึ่งนอง หรือรองเทาเดินปา ใหสอดปลายขากางเกงไวภายใน
รองเทา แตในบางโอกาสจะไมสอดปลายขากางเกงไวภายในรองเทาก็ได 

ขอ  ๔  เข็มขัด  มี ๑ แบบ  คือ เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํา
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะรมดํากวาง ๑ เซนติเมตร   
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-๔- 

 

 ขอ  ๕  รองเทา  มี  ๓  แบบ  คือ 
(๑)  รองเทาสูงครึ่งนอง  ทําดวยหนังสีดํา 
(๒)  รองเทาเดินปา  สีดํา 
(๓)  รองเทาหุมขอ  หรือหุมสน  ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง  หรือผาใบ  สีดํา 
รองเทาทุกแบบตองมีสน  ไมมีร้ิวและลวดลาย 

 ขอ  ๖  ถุงเทา มี  ๑  แบบ  คือ  ถุงเทาสีดํา 
 

สวนที่ ๒ 

เครื่องแบบชดุปฏิบัติการกูชพีกูภัย   
 

 ขอ  ๑  หมวก มี ๑ แบบ  คือ หมวกแกปทรงออนสีน้ําเงินเขม แบบ ๖ กลีบ หนาหมวกมีเครื่องหมาย
รูปอุณาโลม ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร และมีตัวอักษร คําวา  
“เมตตา  กลาหาญ”  อยูใตเครื่องหมายรูปอุณาโลม         

 ขอ  ๒  เส้ือ มี ๑ แบบ คือ เส้ือคอเปดสีสม บาและสวนบนหนา   -  หลังสีน้ําเงินเขม  ตัวเส้ือปลอยยาวถึง
สะโพก  ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อดานหนาผาตลอด ไมมีสาบกระดุม ติดซิปยาวตลอดและติดแถบกาว
เปนระยะ แขนเสื้อยาว สาบแขนเสื้อสีน้ําเงินเขม ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสองติดแถบรัดขอมือสีน้ําเงินเขม  กวาง  
๕ .๕  เซนติเมตร ตัวเสื้อดานหนามีกระเปาบนขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเจาะ มีใบปกกระเปาสีน้ําเงินเขม
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา ติดแถบกาวที่กึ่งกลาง เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง 

ตัวเส้ือดานหนาใหปกชื่อและชื่อสกุล ดวยไหมสีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑ .๕ เซนติเมตร  
ไวเหนือกระเปาดานขวา ตัวเส้ือดานหลังสวนบนปกขอความคําวา “ชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย” ดวยไหมสีสม ขนาด
ตัวอักษรสูงไมเกิน ๓ เซนติเมตร และใตขอความ “ชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย”  ปกขอความระบุวาเปน “อบต. ใด  

หรือเทศบาลใด หรือเมืองพัทยา”  ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางลําตัวและกึ่งกลาง
แขนเสื้อท้ัง ๒ ขาง ติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๓ .๕ เซนติเมตร ๑ แถบ ยาวรอบตัวเส้ือและกระบอกแขน    

ท่ีกึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๖ .๕ เซนติเมตร
ยาว ๙ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อขางซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บเส้ือ พื้นสีดํา เดินขอบดวย
ไหมสีเหลืองทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร. ที่สังกัด พรอมทั้งชื่ออําเภอ และจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยู ดวยไหม
สีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร 

 ขอ  ๓  กางเกง มี ๑ แบบ คือ กางเกงขายาวสีน้ําเงินเขม ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม กวาง
ไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร และไมเกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีหวงทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง ขนาดกวาง
ไมเกิน ๑ เซนติเมตร  ๗ หวง  สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บขากางเกงดานขาง มีกระเปาเจาะเฉียงไมมีปก 

ขางละ ๑ กระเปา ในแนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองขางมีกระเปาปะยึดชาย  ชายลางเย็บติดกับกางเกง  ชายหลังจีบ 
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-๕- 

 

เพื่อใหขยายตัวได  มีใบปกกระเปาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ชายปกดานบนและดานหนาเย็บติดกับขากางเกง 
ติดแถบกาวที่กึ่งกลางปก ดานหลังมีกระเปาหลัง ๒ กระเปา เปนกระเปาเจาะ มีใบปกกระเปารูปสี่เหลี่ยม  

ติดแถบกาวที่กึ่งกลางปก บริเวณใตเขาติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๓ .๕ เซนติเมตร ๑ แถบ รอบขากางเกง
ท้ัง  ๒  ขาง   

กางเกงนี้เมื่อสวมประกอบกับรองเทาสูงครึ่งนองหรือรองเทาเดินปา  ใหสอดปลายขากางเกงไวภายใน
รองเทา  แตในบางโอกาสจะไมสอดปลายขากางเกงไวภายในรองเทาก็ได 
 ขอ  ๔  เข็มขัด มี ๑ แบบ คือ เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํา
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะรมดํา กวาง ๑ เซนติเมตร   
 ขอ  ๕  รองเทา  มี  ๒  แบบ  คือ 

(๑)  รองเทาสูงครึ่งนอง  ทําดวยหนังสีดํา 
(๒)  รองเทาเดินปา  สีดํา 
รองเทาทุกแบบตองมีสน ไมมีร้ิวและลวดลาย   

 

ขอ  ๖  ถุงเทา มี ๑  แบบ  คือ   ถุงเทาสีดํา 
เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัยนี้ใหใชได สําหรับ อปพร. ท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรการกูชีพกูภัย

หรือหลักสูตรวิทยากรกูชีพกูภัยของศูนย อปพร. กลาง 
 

สวนที่ ๓ 

เครื่องแบบชดุพิธีการ 
 

ขอ  ๑  หมวก มี ๑ แบบ คือ หมวกหนีบสีกากี มีลักษณะตอนหนาและตอนหลังลาดมน มีสาบโดยรอบ
ปายเฉียงจากทางดานหนาลงไปทางดานซาย  ดานซายเหนือขอบหมวกหางจากมุมพับดานหนา ๔ เซนติเมตร  
มีเครื่องหมายรูปอุณาโลมทําดวยโลหะสีทอง ขนาดกวาง ๓ .๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ริมบนของสาบหมวก
มีขลิบ ขนาดกวาง ๐.๕ เซนติเมตร ขลิบของหมวกมีรายละเอียดแตกตางกัน ดังนี้ 
 (๑)  หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๒ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑  

วรรคสอง ท่ีเปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาข้ึนไป  ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร  ผูอํานวยการ
ศูนย อปพร.เทศบาลเมือง  ผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา 
  (๒)  หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๑ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑  

วรรคสอง  ท่ีเปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส   ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภท
อํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา  ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลตําบล  ผูอํานวยการศูนย อปพร.องคการ
บริหารสวนตําบล  รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร  รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลเมือง  และ
รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา 
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 -๖- 

 

 (๓)  หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีเงิน ๑ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑  
วรรคสอง ท่ีมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๑) และ (๒)   

 (๔)  หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีแดง ๑ แถบ ใชกับคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.  
จังหวัด และคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร 
 (๕)  หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีดํา ๑ แถบ ใชกับ อปพร. 
 ขอ  ๒  เส้ือ มี ๑  แบบ  คือ  เส้ือคอพับสีกากีแขนยาวรัดขอมือ มีดุมที่ขอมือขางละ ๑ ดุม  มีกระเปาเย็บติด
ท่ีหนาอกเสื้อขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเสื้อชนิดไมมีแถบกลางกระเปา ใบปกกระเปาเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  
มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองาม ท่ีปากกระเปาทั้งสองขางติดดุมขางละ ๑ ดุม สําหรับขัดใบกระเปา  
ตัวเสื้อดานหนาผาตลอด มีสาบกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะหางกันพอสมควร 
ที่ไหลเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบา เย็บติดกับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหล
ไปคอปลายมน ดานไหลกวาง ๔ เซนติเมตร ดานคอกวาง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเส้ือ ดุมทั้งส้ิน
ใชดุมกลมแบนทําดวยวัตถุสีเดียวกับเส้ือ ปกเส้ือประดับอักษร  “อปพร.”  ทําดวยโลหะสีทองทั้งสองดาน โดย
ตัวอักษรขนานกับขอบปกเสื้อดานบน หางประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร และหางขอบปกเสื้อดานหนาประมาณ  

๒ เซนติเมตร   
 

ใหมีปายชื่อทําดวยโลหะพื้นสีดํา ขนาดกวางไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไมเกิน ๗.๕ เซนติเมตร ติดไว
เหนือกระเปาเสื้อดานขวา และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม 

ขนาดกวาง ๖ .๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร สวนที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บ
เส้ือ พื้นสีดําเดินขอบดวยไหมสีทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร.ท่ีสังกัดพรอมทั้งชื่ออําเภอและจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยู
ดวยไหมสีทองขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร 

สําหรับผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีอกเสื้อ
เหนือกระเปาดานซาย     

 ขอ  ๓   กางเกง  หรือกระโปรง มี   ๑   แบบ  แลวแตกรณี  คือ     
(๑)   ชาย    ใหใชกางเกงแบบราชการสีกากีขายาวไมพับปลายขา 
(๒) หญิง  ใหใชกระโปรงสีกากี  ยาวปดเขา  ปลายบานเล็กนอย  ไมมีกระเปา 
 ขอ  ๔  เข็มขัดมี ๑ แบบ คือ  เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง  

เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ปลายมน กวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร มีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง   
๒ เซนติเมตร ยาว ๓ เซนติเมตร อยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร 

 ขอ  ๕  รองเทามี  ๑  แบบ  คือ  รองเทาหุมสน ทําดวยหนัง หรือวัตถุเทียมหนัง สีดํา   
 ขอ  ๖   ถุงเทามี ๑ แบบ คือ  ถุงเทาสีดํา 
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เครื่องหมาย อปพร. 
สวนที่ ๑ 

ลักษณะของเครื่องหมาย อปพร. 
 

ขอ ๑  เครื่องหมาย อปพร. มีรูปทรงคลายส่ีเหล่ียมผืนผา ดานขางยาวกวาดานบน โดยดานบนเปนดานตัด 

สวนดานลางมีลักษณะโคงมน ภายในมีรูปธงชาติไทยอยูดานบน ตรงกลางมีรูปมือขวาและในอุงมือมีรูปวงกลม 

ซ่ึงภายในวงกลมมีเสนตรง ๒ เสน ตัดกันเปนลักษณะเครื่องหมายคูณ แบงพื้นที่ออกเปน ๔ สวน เทากัน โดยมี
สัญลักษณของไฟอยูในพื้นที่สวนบน คล่ืนน้ําอยูสวนลาง ลูกระเบิดอยูสวนซาย และลมพายุอยูสวนขวา และมีชอ
ชัยพฤกษ ๑ ชอ เปนรูปโคงขึ้นรองรับรูปมืออยูทางดานซาย 

ท้ังนี้ รูปมือขวา และชอชัยพฤกษ เปนสีน้ําเงิน รูปวงกลมในอุงมือมีสีพื้นเปนสีแดง เสนตัดแบงภายใน
เปนสีเหลือง สัญลักษณของไฟ คล่ืนน้ํา ลูกระเบิด และลมพายุ เปนสีขาว สวนสีพื้นของเครื่องหมายเปนสีเหลือง 

 

สวนที่ ๒ 

ความหมายของเครื่องหมาย อปพร. 
 

  ขอ  ๒  เครื่องหมาย อปพร. อธิบายความหมายได ดังนี ้
(๑) ธงชาติไทย  หมายถึง สถาบันสูงสุด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
(๒) มือขวา  หมายถึง การใหการปองกัน ชวยเหลือ และบรรเทาภัย 
(๓) คล่ืนน้ํา  หมายถึง อุทกภัย 
(๔) ลมพายุ  หมายถึง วาตภัย 
(๕) ไฟ หมายถึง อัคคีภัย 
(๖) ลูกระเบิด  หมายถึง ลูกระเบิดนิวเคลียร อาวุธเคมีชีวะ ภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรม 

(๗) ชอชัยพฤกษ  หมายถึง ความสําเร็จ 

 

สวนที่ ๓ 

ประเภทของเครื่องหมาย อปพร.  
 

 ขอ  ๓  เครื่องหมาย อปพร .  มี  ๒ ประเภท  ดังนี ้
(๑)  เครื่องหมายสําหรับใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. มีขนาดและวัสดุตามรายละเอียดที่กําหนดในสวน

ของเครื่องแบบ  

(๒)  เคร่ืองหมายที่ไมใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. สําหรับมอบใหแกสมาชิก อปพร. ท่ีผานการฝกอบรม 

ตามขอ ๓๔  เปนเข็มโลหะ มีขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว  ๓.๕ เซนติเมตร   
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สวนที่ ๔ 

การประดับเครื่องหมาย 
 

 

ขอ ๔  ใหประดับเครื่องหมาย อปพร.  ดังนี้ 
(๑)  เครื่องหมายสําหรับใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๓ (๑) การประดับใหเปนไปตามที่กําหนด

ในสวนของเครื่องแบบ 

(๒)  เครื่องหมายที่ไมใชประกอบเครื่องแบบ อปพร.  ตามขอ ๓ (๒) ใชสําหรับกรณีท่ีไมไดสวม
เครื่องแบบ อปพร.  โดยใหประดับไวท่ีอกเสื้อเหนือแนวกระเปาเบื้องขวา 
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แบบบัตรประจําตัวอาสาสมัครปองกนัภยัฝายพลเรือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

           (ดานหนา) 
 

 

 

 

 

 

                   ๕.๔ ซ.ม. 

 

 

 

 

 

               ๘.๔ ซ.ม. 

 

           (ดานหลงั) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
๑. บตัรประจาํตัว อปพร. ทําดวยกระดาษแข็ง สีขาว โดยมีขนาดและลักษณะตามทีกํ่าหนด 
๒. ดานหนาบตัร ใหประทบัตราประจาํหนวยงานของผูออกบัตร ดวยหมึกสีแดง หรือประทับเปนรอยดุนนนู 
๓. ดานหลังบตัร ใหพิมพเคร่ืองหมาย อปพร. ดวยหมึกสีดํา ขนาดกวาง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๑.๖ เซนติเมตร 
 

 

 

.............................

ลายมือชื่อเจาของบัตร 
หมูโลหิต................ 

 

      เลขประจําตัวประชาชนของผูถอืบัตร 
   ........................................................................ 

     ชือ่................................................................... 

     สังกัดศนูย อปพร. .......................................... 
 

        ..................................................................

      (.....................................................................) 

      ผูอํานวยการศนูย อปพร. กรุงเทพมหานคร/จังหวดั    
                         .................................................................................... 

 

รูปถาย 
๒.๕x๓.๕ ซ.ม. 

บัตรประจําตัว 
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

 
เลขที่.............................. 

 

ศนูย อปพร. กรุงเทพมหานคร/จังหวัด............................ 

วันออกบัตร......../........./........ บัตรหมดอายุ......../........./........ 
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เคร่ืองหมาย อปพร. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

ธงชาติไทย 
 

            มือขวา 
         (สีน้ําเงิน) 

 

 

 

      ชอชัยพฤกษ 
        (สีน้ําเงิน) 

กรอบสีทอง 
 

พื้นสีเหลือง 
 

ไฟ (สีขาว) 
 

ลมพายุ (สีขาว) 
 

ลูกระเบิด (สีขาว) 
 

พื้นในอุงมือสีแดง 
 

คล่ืนน้ํา (สีขาว) 
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เคร่ืองแบบชดุฝกหรือชุดปฏิบัตกิาร 
หมวกแกปทรงออนแบบ ๖ กลีบ 

 

             ใชกับบุคคลแตกตางกัน ดังนี ้  

 (๑) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ท่ีเปน
ขาราชการ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

ประเภทอํานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาขึ้นไป 

ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลนคร ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลเมือง 
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา  

 

 (๒) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ท่ีเปน
ขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส  ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลตําบล 
ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย อปพร. 
เทศบาลนคร รองผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลเมือง และรองผูอํานวยการศูนย 
อปพร. เมืองพัทยา 

 

 (๓) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสองที่มิใช      
ผูดํารงตาํแหนงตาม (๑) และ (๒) 

 

              (๔) ใชกับคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จังหวดั และ
คณะกรรมการประสานงานศนูย อปพร. กรุงเทพมหานคร 

 

              (๕) ใชกับ อปพร. 
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เคร่ืองหมายหนาหมวกเครองหมายหนาหมวก
รูปอุณาโลม

ี ้ํ

๔ ซม.

กรอบสีนําตาล

พ้ืนสีนํ้าตาล

รัศมี ( สีเหลือง )

โ ี ืรูปอุณาโลม ( สีเหลือง )

แพร ( สีเหลือง )

ตัวอักษร ( สดํีา )

๓.๕ ซม.
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สัญลักษณบนกะบังหมวก
๑. รูปชอชัยพฤกษ ๒ ชอ

          ตามแบบ (๑)

                

ป   

ชอชัยพฤกษสีทอง
( ๒ ชอ )

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสิงหอยูภายใน )

๒. รูปชอชัยพฤกษ ๑ ชอ
                 ตามแบบ (๒)

้

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสิงหอยูภายใน )

ชอชัยพฤกษสีทอง
( ๑ ชอ )

๓. มีดิ้นทองที่กะบังหมวก ๑ เสน
                 ตามแบบ (๔) 

ดิ้นทองหางจากขอบกะบังหมวก ๑ ซม.
ดิ้นทองกวาง ๑ ซม.
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เคร่ืองแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ 
(๑) เส้ือคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (๒) เส้ือคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานหนา 

ดานขวา ดานซาย 

ดานหลัง 

ดานหนา 
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การปกชื่อและชื่อสกุล และตําแหนงสายงานปกติ

ไหมสีดาํ ตัวอักษรสงไมเกิน  ๑ ๕ ซม     ไหมสีดํา ตัวอักษรสงไมเกิน ๑ ๕ ซมไหมสดา ตวอกษรสูงไมเกน  ๑.๕ ซม.     ไหมสดา ตวอกษรสูงไมเกน ๑.๕ ซม.
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เครื่องหมายแผนผา ระบุช่ือหนวยสังกัด 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ตัวอักษรไหมสีทอง 
ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. 

ขอบไหมสีทอง 

พื้นสีดํา 
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เคร่ืองแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ 
(๓) เส้ือกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา 

 

ดานหนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานหลัง 
 

 

 

 

 

 
 

 

แถบสะทอนแสง กวาง ๔ ซม. 

เครื่องหมาย อปพร.             
กวาง ๑๕ ซม. ยาว ๒๑ ซม. 

กุนชายเสื้อสีดํา 

แถบสะทอนแสง กวาง ๔ ซม. 

ตัวอักษรสีขาว สูง ๘ ซม. 

ตัวอักษรสีขาว สูง ๒ ซม. 

ผาตาขายเสนใย  POLYESTER 

สีสม 
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-๑๘- 

เคร่ืองแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ 
(๔) เส้ือยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา  

ดานหนา 

ดานหลัง 

เครื่องหมาย อปพร. กวาง ๓ ซม. ยาว ๔ ซม. 

เครื่องหมาย อปพร. กวาง ๖.๕ ซม. ยาว ๙ ซม. 

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม. 

ศูนย อปพ

อักษรสีขาว สูง ๔ ซม. 

อักษรสีขาว สูง ๒ ซม. 

อําเภอ...........

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม. 
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-๑๙-

่
       (๕) เสื้อตอเน่ืองกับกางเกง (ชุดสวม)

ดานหนา ดานหลงั

เคร่ืองแบบชดุฝกหรือชุดปฏิบัตกิาร

ดานหนา ดานหลง

แผนผาเครื่องหมาย อปพร. 

แผนผาสีดาํ ปกหนวย อปพร. ท่ีสังกัด

ป ื่ 

แถบสะทอนแสง 
กวาง ๒ ซม.

ปกชือ และตําแหนง

อักษรสีขาว สูง ๖ ซม.

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.
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-๒๐- 

 

เครื่องแบบชุดฝกหรอืชุดปฏิบัติการ 
กางเกง 

 

  ดานหนา      ดานหลัง   ดานขาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข็มขัด 
 

 

 

 

ดายถักสีดํา กวาง ๓ เซนติเมตร โลหะรมดํารูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
กวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู 
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-๒๑- 

 

เคร่ืองแบบชุดปฏิบัติการกูชพีกูภัย 
หมวกแกปทรงออนสีน้าํเงินเขม แบบ ๖ กลีบ 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายรปูอุณาโลม 
ขนาดกวาง ๓.๕ ซม. ยาว ๔ ซม. 
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-๒๒- 

เคร่ืองแบบชดุปฏิบัตกิารกูชพีกูภัย 
เส้ือ 

 ดานหนา          ดานหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขางขวา         ขางซาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กางเกง และเข็มขัด 

ดานหนา                 ดานหลัง   ดานขาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองหมาย อปพร. 

ปกชื่อศูนย อปพร. ที่สังกัด ดวยไหม 
สีเหลอืงทอง ตัวอักษรสูงไมเกิน ๑ ซม. 

หัวเข็มขัด ทําดวยโลหะรมดํา          
รูปสี่เหลีย่มจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ ซม. 

โปรงไมมีเข็มสอดรู 

แถบสะทอนแสงสีเงิน กวาง ๓.๕ ซม. 

เข็มขัดดายถัก สีดํา กวาง ๓ ซม.  

ปกชื่อ-สกุล ดวยไหมสีเหลอืงทองตัวอักษร
สูงไมเกิน ๑.๕ ซม. 

ตัวอักษรปกดวยไหมสีสม สูงไมเกิน ๓ ซม. 

แถบสะทอนแสงสีเงิน กวาง ๓.๕ ซม. 

แถบรัดขอมือ ผาสีนํ้าเงินเขม กวาง ๕.๕ ซม. 

ตัวอักษรปกดวยไหมสีสม สูงไมเกิน ๒.๕ ซม. 
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-๒๓- 

เคร่ืองแบบชดุพิธกีาร 
หมวกหนบีสีกาก ี

 

              ใชกับบุคคลแตกตางกัน ดังนี้  

 (๑ )  ใชกับผู มี สิทธิสวมเครื่ องแบบ  อปพร .   

ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ท่ีเปนขาราชการ ประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิ เศษ  ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

ประเภทอํานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน 

หรือเทียบเทาข้ึนไป ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลนคร 
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลเมือง ผูอํานวยการศูนย 
อปพร. เมืองพัทยา  

 

 (๒ )  ใชกับผู มี สิทธิสวมเครื่องแบบ  อปพร .   

ตามขอ ๔๑ วรรคสองที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส  ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 

และประเภทอํานวยการระดับตน  หรือเทียบเทา 
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลตําบล ผูอํานวยการศูนย 
อปพร. องคการบริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย 
อปพร .  เทศบาลนคร  รองผู อํานวยการศูนย  อปพร .   

เทศบาลเมือง และรองผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา 

 

 (๓ )  ใชกับผู มี สิทธิสวมเครื่องแบบ  อปพร .   

ตามขอ  ๔๑  วรรคสอง  มิใช ผูดํารงตําแหนงตาม  (๑)   

และ (๒) 

 

                (๔) ใชกับคณะกรรมการประสานงานศูนย   
อปพร. จังหวัด และคณะกรรมการประสานงานศูนย   
อปพร. กรุงเทพมหานคร 

 

                 (๕)  ใชกับ อปพร. 

 
 

แถบไหมสีทอง ๒ แถบ 
ตราอุณาโลม 
ทําดวยโลหะสีทอง 
ขนาดกวาง ๓.๕ ซม.

ยาว ๔ ซม. 
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-๒๔- 

เคร่ืองแบบชุดพิธีการ 
 

เส้ือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อินทรธนู ดานไหลกวาง ๔ ซม.      

ดานคอกวาง ๓ ซม. 

ปกเสื้อประดบัอักษร อปพร. 
ทําดวยโลหะสีทอง 

   เครื่องหมาย อปพร. 

สาบเสื้อกวาง ๓.๕ ซม. 

๒ ซม. ๒ ซม. 

๑.๕ ซม. 

  การประดับอกัษร อปพร. 

แผนผาสีดําระบุสังกัด 
ปายชื่อ โลหะ พื้นสีดํา 
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-๒๕- 

เคร่ืองแบบชุดพิธีการ 
 

กางเกงแบบราชการขายาว ไมพับปลายขา (ชาย) 
 

 ดานหนา ดานหลัง 

กระโปรงยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย (หญิง) 

เข็มขัดดายถักสีดํา  
ขนาดกวาง ๓ ซม.     

 

 

 

 

 
 

หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองขนาดกวาง   
๓.๕ ซม. ยาว ๕ ซม. มีเครื่องหมาย อปพร. 
ขนาด กวาง ๒ ซม. ยาว ๓ ซม.                 

อยูกึ่งกลางหวัเข็มขัด 

๓ ซม. ๓.๕ ซม. 

๒ ซม. 

๕ ซม. 
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-๒๖- 

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ 
(๑) เส้ือคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑) 
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-๒๗- 

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ 
(๒) เส้ือคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒) 
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-๒๘- 

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ 
(๓) เส้ือก๊ักแบบทัง้ตัวเวาหนา  

 
หมายเหตุ  ในกรณีจําเปนเรงดวน จะสวมเสื้อก๊ักแบบทั้งตัวเวาหนาประกอบกับเคร่ืองแตงกายชุดใดก็ได 
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-๒๙- 

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ 
(๔) เส้ือยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา  
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-๓๐- 

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ 
(๕) เส้ือตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม)  
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-๓๑- 

การสวมเครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชพีกูภัย 
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-๓๒- 

การสวมเครื่องแบบชุดพิธีการ (ชาย) 
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-๓๓- 

การสวมเครื่องแบบชุดพิธีการ (หญิง) 
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 หนา   ๓ 

เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน   

พ.ศ.  ๒๕๕๓   
 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการดูแลรักษา 
และคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับมาตรา  ๑๒๒  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๒๒  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่   
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑)  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง

ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังอื่นใด  ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  โดยใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 

ลักษณะที่ดิน 
 

 

ขอ ๕ ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันที่อยูในบังคับ
ของระเบียบนี้  หมายถึง  ที่ดินสําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน  ไมวาเปนโดยสภาพธรรมชาติ  
โดยการใชรวมกันของประชาชน  โดยทางนิติกรรม  หรือโดยผลของกฎหมาย  เชน  ที่ชายตลิ่ง  ที่ปาชา  
ทางบก  ทางน้ํา  สวนสาธารณะ  ที่เลี้ยงสัตว  และที่สาธารณะประจําตําบลหรือหมูบาน   
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 หนา   ๔ 

เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๒ 

อํานาจหนาที่ 
 

 

ขอ ๖ อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินตามขอ  ๕  ใหเปนอํานาจ
หนาที่ของนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่   

ในกรณีมีขอพิพาทหรือคดีเก่ียวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนผูดําเนินการระงับขอพิพาทหรือรองทุกขกลาวโทษภายในสามสิบวัน  นับแตรูเหตุแหงขอพิพาท
หรือคดีนั้น  เวนแตคดีจะขาดอายุความใหรองทุกขกลาวโทษโดยทันที 

หากมิไดมีการดําเนินการตามวรรคสอง  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงเหตุผลและ 
ความจําเปนใหนายอําเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ครบกําหนด  และใหนายอําเภอเปนผูดําเนินการ  
หรือนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการก็ได 

การดําเนินการระงับขอพิพาทหรือการดําเนินคดีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือนายอําเภอ
ไดดําเนินการไปกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือนายอําเภอดําเนินการ
ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 

ความในวรรคสอง  ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของนายอําเภอที่จะดําเนินการฝายเดียว 
หมวด  ๓ 

การใชประโยชน 
 

 

ขอ ๗ นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจใช  หรือยินยอมใหบุคคลอื่น
ใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  และระเบียบ 

ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ขอ ๘ การขอถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกันตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  การขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา  ๙   

และการขอสัมปทานตามมาตรา  ๑๒  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ใหปฏิบัติตามกฎ  หรือระเบียบวาดวย 
การนั้นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ขอ ๙ ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจขอเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  จากการใชเพื่อประโยชนอยางหนึ่งเปนอีก 

อยางหนึ่งได  ทั้งนี้  ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกันที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

หมวด  ๔ 

การจัดทําทะเบียน 
 

 

ขอ ๑๐ ที่ดินตามขอ  ๕  เวนแตที่ชายตลิ่ง  ทางบก  ทางน้ํา  ลํากระโดง  ลํารางสาธารณะ  
หรือทางระบายน้ํา  รวมทั้งที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกัน  ใหนายอําเภอรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

จํานวน  ๔  ชุด  โดยใหเก็บรักษาไวที่อําเภอ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สํานักงานที่ดินจังหวัด   

และกรมที่ดิน  แหงละ  ๑  ชุด 

ถาที่ ดินแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  ใหผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา 
และคุมครองปองกันตามกฎหมาย  เปนผูดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

สําหรับทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนที่ไดจัดทําไวกอนระเบียบนี้  ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นขอคัดสําเนามาเพื่อจัดเก็บไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทองที่ดวย 

ในการดําเนินการขางตนใหสํานักงานที่ ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ ดินจังหวัดสาขา 
ใหการสนับสนุนในการดําเนินการ  เชน  ดานขอมูลและการรังวัดทําแผนที่   

ขอ ๑๑ กรณีที่ได ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว  ใหผู ดูแลรักษา
ตรวจสอบทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนฉบับที่ผู ดูแลรักษาเก็บไว  หากไมปรากฏหลักฐาน 

ในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน   หรือปรากฏหลักฐานแตรายละเอียดไมตรงกัน  ใหแจง 
เจาพนักงานที่ดินดําเนินการลงรายการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นในทะเบียนใหครบถวน  หรือดําเนินการ
แกไขทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนใหตรงตามขอเท็จจริง  เสร็จแลวลงลายมือชื่อพรอมชื่อตัวบรรจง  
ตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  กํากับไว   

กรณีที่ไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ ดินตามขอ  ๕  หรือมี
พระราชบัญญัติใหโอนที่ดินหรือมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงที่สุดวาที่ดินดังกลาวไมเปน
ที่ดินสาธารณประโยชนทั้งแปลง  ใหเจาพนักงานที่ดินจําหนายทะเบียนโดยการขีดฆารายการทะเบียน
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ที่ดินสาธารณประโยชนตลอดทั้งรายการ   แตหากกรณีเปนที่ดินสาธารณประโยชนบางสวน 

ใหเจาพนักงานที่ดินแกไขรายการใหถูกตอง  พรอมทั้งหมายเหตุทายทะเบียนของที่ดินแปลงนั้น  

ตามแตกรณีว าที่ ดินสาธารณประโยชน ดังกล าวไดโอนหรือถอนสภาพตามพระราชบัญญั ติ   

พระราชกฤษฎีกา  คําพิพากษา  หรือคําส่ังศาลใด  ต้ังแตเมื่อใด  เสร็จแลวลงลายมือชื่อพรอมชื่อ 

ตัวบรรจง  ตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  กํากับไว   
กรณีที่ยังมิไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  เมื่อปรากฏวาการจัดทําทะเบียนที่ดิน

สาธารณประโยชนผิดพลาดคลาดเคลื่อน  ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมขอเท็จจริงและความเห็น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และอําเภอ  เพื่อรายงานผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นเพื่อนําเสนอ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ  หากกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบใหแกไขหรือจําหนายรายการ
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน  ใหเจาพนักงานที่ดินแกไขรายการในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน
หรือหมายเหตุไวตอนทายของทะเบียนวา  “ไมมีที่ดินตามที่ระบุไวในทะเบียนเดิม”  เสร็จแลวลงลายมือชื่อ
พรอมชื่อตัวบรรจง  ตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  กํากับไว   

เมื่อไดมีการแกไขหรือหมายเหตุในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  
และวรรคสามเสร็จแลว  ใหจัดสงสําเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนใหหนวยงานตามขอ  ๑๐  

แกไขหลักฐานทะเบียนใหถูกตองตรงกัน 

หมวด  ๕ 

การตรวจสอบขอเท็จจริง 
 

 

ขอ ๑๒ การตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับที่ดินตามขอ  ๕  เชน  ประวัติความเปนมา  ที่ต้ัง  
ขอบเขต  สภาพปญหาและการแกไขปญหา  ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอรวมกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  โดยใหสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาใหการสนับสนุน 

ในการดําเนินการดวย 
หมวด  ๖ 

คาใชจาย 
 

 

ขอ ๑๓ คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน  เชน  การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง   
การตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  การดําเนินคดีกรณีมีขอพิพาท  การรังวัดทําแผนที่   
การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน  รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่ เ ก่ียวของ  ใหเบิกจายจาก
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๔ บรรดาคําขอ  และเร่ืองราวใดซ่ึงไดดําเนินการไปแลว  หรืออยูระหวางดําเนินการ
กอนระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปได  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ถาวร  เสนเนียม 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําการปรับขอมูล  

การใชและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลและเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

มาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  

วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา  การปรับขอมูล  การใช   
และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลและเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่น ๆ  ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  เมืองพัทยา  

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน  แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด  

และกรุงเทพมหานคร   
“ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน”  หมายความวา  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นซ่ึงกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดไดแตงต้ังใหมีหนาที่ใหคําแนะนําชวยเหลือสนับสนุน  

หรือติดตามผลการดําเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา  นายกเทศมนตรี   นายกองคการบริหารสวนตําบล   

นายกเมืองพัทยา  และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 
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“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  ปลัดเทศบาล  ปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบล  ปลัดเมืองพัทยา  และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“หัวหนาหนวยงานคลัง”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักการคลัง  ผูอํานวยการกองคลัง  
หัวหนากองคลัง  และหัวหนาสวนการคลัง  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี 

“หัวหนาหนวยงานชาง”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักการชาง  ผูอํานวยการกองชาง  
หัวหนากองชาง  และหัวหนาสวนโยธา  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี 

“หัวหนาหนวยงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  หัวหนากองสาธารณสุข  และหัวหนา 
สวนสาธารณสุข  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี   

“แผนที่ภาษี”  หมายความวา  แผนที่ที่แสดงตําแหนง  ลักษณะ  ขนาด  ของแปลงที่ดิน  อาคาร  
โรงเรือน  ส่ิงปลูกสราง  เสนทางคมนาคม  แหลงน้ํา  และอื่น ๆ  ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เพื่อใชประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตาง ๆ  และเปนฐานขอมูลในการ
พัฒนาทองถิ่น 

“ทะเบียนทรัพยสิน”  หมายความวา  ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพยสินและการใชประโยชน  
ในทรัพยสิน  ประกอบดวย  ขอมูลเก่ียวกับที่ดิน  อาคาร  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง  ปาย  และการ
ประกอบการคาของเจาของทรัพยสินแตละคน 

“ทะเบียนคุมผูชําระภาษี”  หมายความวา  ทะเบียนที่แสดงรายการชําระภาษีของเจาของ
ทรัพยสินผูอยูในขายตองชําระภาษีอากร  คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตาง ๆ  ตามกฎหมายใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

“แผนที่แมบท”  หมายความวา  แผนที่เบื้องตนของแตละเขตยอยหนึ่ง ๆ  ที่จัดทําข้ึนจาก 

ระวางที่ดิน  ซ่ึงอยูในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อใชประโยชนในการนําเดินสํารวจ 
ขอมูลภาคสนามและการจัดทําแผนที่ภาษี 

“เขต”  หมายความวา  การจัดแบงพื้นที่เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยใชแนวถนน  คู  

คลอง  ลักษณะทางธรรมชาติอ่ืน ๆ  หรือแนวขอบเขตของแปลงที่ดินออกเปนเขตตาง ๆ  มีขนาดและ
รูปรางตามความเหมาะสม  แตทั้งนี้ในเขตหนึ่ง ๆ  เมื่อจัดทําเขตยอยจะตองไมเกิน  ๒๖  เขตยอย   
ชื่อเขตกําหนดดวยตัวเลขสองหลักเร่ิมจากเลข  ๐๑  เรียงตามลําดับ 
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“เขตยอย”  หมายความวา  การจัดแบงพื้นที่ภายในเขต  โดยใชแนวถนน  คู  คลอง  หรือ
ลักษณะทางธรรมชาติอ่ืน ๆ  ในกรณีที่ไมมีลักษณะทางธรรมชาติใหใชแนวขอบเขตของแปลงที่ดิน 

แบงออกเปนเขตยอยตาง ๆ  มีขนาดและรูปรางตามความเหมาะสมภายในกรอบกระดาษไขมาตรฐาน  A  1  

ชื่อเขตยอยกําหนดดวยอักษร  A  ถึง  Z  เรียงตามลําดับ 

“เลขประจําแปลงที่ดิน”  หมายความวา  หมายเลขแสดงลําดับแปลงที่ดินในเขตยอย  กําหนด
ดวยเลขสามหลัก  โดยเร่ิมจากเลข  ๐๐๑  เรียงตามลําดับจากซายไปขวาและจากบนลงลาง 

“รหัสแปลงที่ดิน”  หมายความวา  ชื่อเรียกแปลงที่ดินในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  ประกอบดวย  เลขเขตนําหนา  ตามดวยตัวอักษรเขตยอย  และเลขประจําแปลงที่ดิน 

“ขอมูลภาคสนาม”  หมายความวา  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจเก่ียวกับขอมูลที่ดิน  ขอมูล
โรงเรือนและส่ิงปลูกสรางตาง ๆ  ขอมูลปาย  ขอมูลการประกอบการคาและอื่น ๆ  ของแปลงที่ดิน 

แตละแปลง 
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  ใหมีอํานาจตีความการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติ  และวินิจฉัยปญหา  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการและอํานาจหนาที่ 
 

 

ขอ ๖ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการ  
อํานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจังหวัด”  ประกอบดวย 

(๑) รองผูวาราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
(๒) เจาพนักงานที่ดินจังหวัด กรรมการ 
(๓) ปาไมจังหวัด กรรมการ 
(๔) ธนารักษพื้นที่จังหวัด กรรมการ 
(๕) พาณิชยจังหวัด กรรมการ 
(๖) ผูแทนเทศบาล กรรมการ 
(๗) ผูแทนเมืองพัทยา กรรมการ 
(๘) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
(๙) นายอําเภอ  กรรมการ 
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(๑๐) ทองถิ่นจังหวัด กรรมการและ 
    เลขานุการ 
(๑๑) หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น กรรมการและ 
    ผูชวยเลขานุการ 
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังกรรมการตาม  (๑)  (๖)  (๘)  และ  (๙)  ตามที่เห็นสมควร 
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการอํานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจังหวัดมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน  เสนอผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังเปนศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  โดยกําหนดจํานวนใหเหมาะสมกับจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใน 

ความรับผิดชอบ 

(๒) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  เพื่อใหการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการไปดวยความเรียบรอย   

(๓) สนับสนุน  ใหคําปรึกษาแนะนํา  กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ขอ ๘ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงใหมีคณะกรรมการดําเนินงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน  ประกอบดวย 

(๑) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการ 
 ที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย 
(๒) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น รองประธานกรรมการ 
(๓) หัวหนาหนวยงานชาง กรรมการ 
(๔) หัวหนาหนวยงานสาธารณสุข กรรมการ 
(๕) หัวหนางานทะเบียนราษฎร กรรมการ 
(๖) หัวหนาหนวยงานคลัง กรรมการและ 
    เลขานุการ 
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(๗) หัวหนาฝายพัฒนารายไดหรือ กรรมการและ 
 หัวหนางานผลประโยชนหรือ ผูชวยเลขานุการ 
 หัวหนางานจัดเก็บรายได 
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี 
(๘) หัวหนาฝายหรือหัวหนางานแผนที่ภาษี กรรมการและ 
 และทะเบียนทรัพยสิน   ผูชวยเลขานุการ   
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี 
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ในการจัดทํา  การปรับขอมูล  การใช  และการเก็บ

รักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตลอดจนควบคุมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน   

ขอ ๙ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานตาง ๆ  ดังตอไปนี้  

(๑) การเตรียมการใหแตงต้ังจากเจาหนาที่ของหนวยงานคลังและสํานักงานปลัดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(๒) การจัดทําแผนที่แมบทใหแตงต้ังจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง 
(๓) การคัดลอกขอมูลที่ดินและการสํารวจภาคสนามใหแตงต้ังจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง  

หนวยงานคลัง  และหนวยงานสาธารณสุข 

(๔) การจัดทําแผนที่ภาษีใหแตงต้ังจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง 
(๕) การจัดทําทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษีใหแตงต้ังจากเจาหนาที่ 

ของหนวยงานคลัง 
(๖) การปรับปรุงขอมูลใหแตงต้ังจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง  หนวยงานคลัง  หนวยงาน

สาธารณสุข  และหนวยงานทะเบียนราษฎร 
ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ  ตามระยะเวลาที่กําหนดในโครงการได  

ใหขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดเพื่อขยายระยะเวลาในการดําเนินงาน   

ขอ ๑๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับแตงต้ังใหเปนศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนเจาหนาที่ประจํา
ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  มีหนาที่สงเสริมสนับสนุน   

ใหคําแนะนํา  ในการจัดทํา  การปรับขอมูล  การใช  และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียน 
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ทรัพยสินใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชวยเหลือจังหวัดในการติดตามผลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

หมวด  ๒ 

การจัดทําแผนที่แมบท  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

 

ขอ ๑๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้บังคับใช  หรือภายใน 

หนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันที่มีพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย
จัดต้ัง  หรือเปลี่ยนแปลงเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลบังคับใช  โดยใหใชงบประมาณรายจาย
ประจําป  หรือจายขาดเงินสะสมตามความจําเปน 

ขอ ๑๒ การดําเนินการตามขอ  ๑๑  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะจางพนักงานจาง 
ตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินไดตามความเหมาะสมกับปริมาณงานและระยะ  
เวลาของโครงการ 

เมื่อจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเสร็จแลว  องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ 

จางพนักงานจางตามภารกิจ  เพื่อปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการปรับขอมูลและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินก็ได 

ขอ ๑๓ การจัดทําแผนที่แมบท  ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบแนวเขตในแผนที่เขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหถูกตองตรงตาม 

แผนที่ทายกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย   
(๒) แบงพื้นที่ในแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเปนเขตและในแตละเขต 

ใหแบงออกเปนเขตยอย 
(๓) จัดทําตารางระวางที่ดินทาบทับแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยใช

ขอมูลระวางที่ดินจากสํานักงานที่ดินจังหวัดหรืออําเภอ  เพื่อใหทราบรายชื่อระวางทั้งหมดในเขต 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในมาตราสวนที่เหมาะสม 

(๔) จัดทําแนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระวางที่ดิน  ที่อยูในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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(๕) แบงเขตในระวางที่ดินภายในแนวเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแตละเขต 

ใหแบงเปนเขตยอย 
(๖) แผนที่แมบทของเขตยอยหนึ่งใหใชมาตราสวน  ๑  ตอ  ๑,๐๐๐  เปนหลัก  กรณีเขตยอยใด 

ไมสามารถใชมาตราสวนดังกลาวได  อาจจะปรับยอหรือขยายไดโดยใชมาตราสวนที่ เหมาะสม 

ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๗) การจัดทําแผนที่แมบทใหคัดลอกรูปแปลงที่ดิน  เลขที่ดิน  และหนาสํารวจจากระวาง
ที่ดินที่มีการปรับมาตราสวนตาม  (๖)  ในแตละเขตยอยแลวใหกําหนดเลขประจําแปลงที่ดินแตละแปลง   

ขอ ๑๔ การคัดลอกขอมูลที่ดินใหดําเนินการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ  ชื่อเจาของที่ดิน  ที่อยู  
เลขที่เอกสารสิทธิ์  เลขที่ดิน  หนาสํารวจ  ตําแหนงที่ต้ัง  และจํานวนเนื้อที่ของแปลงที่ดินแตละแปลง
จากระวางแผนที่และสารบบที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัดหรืออําเภอบันทึกลงในแบบสํารวจขอมูล
เก่ียวกับที่ดิน  (ผ.ท.1)  ตามแบบทายระเบียบนี้ 

ขอ ๑๕ การสํารวจขอมูลภาคสนาม  ใหใชแผนที่แมบทในการนําเดินสํารวจขอมูล  ดังนี้ 
(๑) ขอมูลที่ดิน  ใหใชแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับที่ดิน  (ผ.ท.1)  ตามแบบทายระเบียบนี้   

ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของที่ดิน  ลักษณะการใช  และการใชประโยชนของที่ดิน  ซ่ึงแบบ
สํารวจขอมูลเก่ียวกับที่ดิน  ๑  ฉบับ  ใหใชบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  ๑  แปลง 

(๒) ขอมูลโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง  ใหใชแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง  
(ผ.ท.2)  ตามแบบทายระเบียบนี้  ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง   
การใชประโยชนและจัดทําผังบริเวณที่ต้ังโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางบนแปลงที่ดิน  ซ่ึงแบบสํารวจ
ขอมูลเก่ียวกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง  ๑  ฉบับ  ใหใชบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรือนและ 
ส่ิงปลูกสรางของเจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางแตละราย 

(๓) ขอมูลปายและใบอนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับปายและใบอนุญาต 

ตาง ๆ  (ผ.ท.3)  ตามแบบทายระเบียบนี้  ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของปาย  ชื่อและที่อยูของ
เจาของปายหรือผูครอบครองปาย  และจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของลักษณะกิจการประกอบการคา 
ที่ตองขออนุญาต  ซ่ึงแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับปายและใบอนุญาตตาง ๆ  ๑  ฉบับ  ใหใชบันทึกรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับปายหรือใบอนุญาตตาง ๆ  ของเจาของปายหรือใบอนุญาตแตละราย 

(๔) จัดทําผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ต้ังของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางบนแปลงที่ดิน  โดยใช
มาตราสวนที่เหมาะสมและวางทิศไวใหชัดเจน 
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เอกสารขอมูลภาคสนามที่ทําการบันทึกขอมูล  ใหรวบรวมเก็บไวดวยกันตามรายแปลงที่ดิน 

ขอ ๑๖ การจัดทําแผนที่ภาษี  ใหหนวยงานชางจัดทําแผนที่ภาษีจากขอมูลแผนที่แมบท  

โดยคัดลอกแปลงที่ดินจากแผนที่แมบทที่ปรับแกไขจากการเดินสํารวจภาคสนาม  และจัดเรียงลําดับ  

เลขประจําแปลงที่ดินใหม  ลงในกระดาษไขมาตรฐาน  A  1  ตามแบบแผนที่ภาษี  (ผ.ท.7)  ทายระเบียบนี้   
แผนที่ภาษีจํานวนหนึ่งฉบับบรรจุขอมูลแปลงที่ดินหนึ่งเขตยอย  ประกอบดวย  รูปแปลงที่ดิน  

เลขประจําแปลงที่ดิน  รูปผังโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง  และเลขที่บาน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อ   

วัน  เดือน  และป  ของผูเขียนกํากับไวดวย 
ใหหัวหนาหนวยงานชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปน 

ลายลักษณอักษรตรวจสอบความถูกตองแลวลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  และป  กํากับไวดวย   
ขอ ๑๗ การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน  ใหใชขอมูลในแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับที่ดิน  

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง  ปายและการประกอบการคาซ่ึงไดจากการสํารวจขอมูลภาคสนามที่ไดผาน
การตรวจสอบแลวบันทึกลงในแบบทะเบียนทรัพยสินเปนรายบุคคล  ตามแบบทะเบียนทรัพยสิน   

(ผ.ท.4)  ทายระเบียบนี้   
ใหหัวหนาหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  และป  

กํากับไวทายรายการทุกรายการในทะเบียนทรัพยสิน 

ขอ ๑๘ ใหหนวยงานคลังตรวจสอบรายการทรัพยสินในทะเบียนทรัพยสิน  หากเจาของ
ทรัพยสินรายใดมีทรัพยสินอยูในขายตองเสียภาษี  ใหจัดทําทะเบียนคุมผูชําระภาษีของเจาของทรัพยสินนั้น
ตามแบบทะเบียนคุมผูชําระภาษี  (ผ.ท.5)  ทายระเบียบนี้   

ขอ ๑๙ ใหหนวยงานคลังจัดทําบัญชีคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี 

ตามแบบบัญชีคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี  (ผ.ท.6)  ทายระเบียบนี้  และบัญชี   
คุมแปลงที่ดินและขอมูลการประมาณการเสียภาษีตามรายเขตยอยตามแบบบัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูล
การประมาณการเสียภาษี  (ผ.ท.17)  ทายระเบียบนี้ 

หมวด  ๓ 

การใชแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

 

ขอ ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใชแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเปนขอมูล 

ในการจัดเก็บภาษี  ตรวจสอบ  ติดตาม  และเรงรัดจัดเก็บภาษีใหครบถวน  ถูกตอง  และเปนธรรม 
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ตอเจาของทรัพยสิน  โดยทุกฝายทุกงานที่เก่ียวของเปนผูรับผิดชอบรวมกันตามที่หัวหนาหนวยงานคลัง
มอบหมาย 

ขอ ๒๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปรับปรุงขอมูลใหพรอมสมบูรณและแจงเจาของ
ทรัพยสินที่อยูในขายตองชําระภาษีตามทะเบียนคุมผูชําระภาษีทราบกอนเดือนมกราคมของปภาษี 

ขอ ๒๒ เมื่อมีผูมาย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี  ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดเก็บ
รายไดตรวจสอบรายการขอมูลทรัพยสินในแบบแสดงรายการเสียภาษีกับขอมูลทรัพยสินในทะเบียน
ทรัพยสินและการประเมินภาษีในทะเบียนคุมผูชําระภาษีใหถูกตอง  แลวเสนอเจาพนักงานประเมิน 

หากรายการขอมูลทรัพยสินในแบบแสดงรายการเสียภาษีกับขอมูลทรัพยสินในทะเบียน
ทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษีไมสอดคลองกัน  ใหงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ตรวจสอบ  สอบถาม  หรือแจงเปนหนังสือถึงผูย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี  เพื่อแสดงรายการเพิ่มเติม  

หรือนําพยานหลักฐานมาสนับสนุนขอความในรายการนั้น 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานประเมินตองประเมินภาษีตามรายการทรัพยสินในทะเบียนทรัพยสิน
และบันทึกการประเมินภาษีในทะเบียนคุมผูชําระภาษี 

การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  ใหหนวยงาน
สาธารณสุขประสานงานกับหนวยงานคลัง  เพื่อขอขอมูลการประกอบกิจการคาในทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อนําไปใชประโยชนในการเรงรัดจัดเก็บคาธรรมเนียมและใบอนุญาต  ตามประเภทของกิจการ 
และเมื่อออกใบอนุญาตแลวใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่ไดกําหนดไวในขอบัญญัติหรือขอกําหนด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ ๒๔ ทะเบียนทรัพยสินฉบับใด  ที่มีทรัพยสินทุกรายการ  อยูในขายไดรับการยกเวน 

ไมตองชําระภาษี  ใหทําเครื่องหมายดวยกระดาษสีแดงที่มุมขวาดานบนของทะเบียนทรัพยสินและตอง
ทําการตรวจสอบใหมทุกปกอนถึงปภาษี  หากอยูในขายตองเสียภาษีใหดําเนินการตามขอ  ๑๘   

ขอ ๒๕ ทะเบียนคุมผูชําระภาษีฉบับใด  ที่มีการชําระภาษีตามรายการของทรัพยสิน  ที่มีอยู
ครบถวนทุกประเภทแลวใหทําเคร่ืองหมายดวยกระดาษสีเขียวที่มุมขวาดานบนของทะเบียนคุม 

ผูชาํระภาษี  และถอดเครื่องหมายดังกลาวออกเมื่อถึงปภาษีปใหม 
ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดเก็บรายไดบันทึกรายการย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษี  

การแจงประเมิน  และการชําระเงินคาภาษีหรือคาธรรมเนียมลงในทะเบียนคุมผูชําระภาษีใหครบถวน 
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ขอ ๒๖ เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี  ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นคัดรายชื่อผูที่ยังไมมาย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี  หรือย่ืนแบบแลวยังไมไดมาชําระ
ภาษีใหครบถวน  จากทะเบียนคุมผูชําระภาษี  แลวจัดทําหนังสือเรงรัดโดยเร็ว 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูใดมาขอคัดลอกหรือสําเนาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมได  โดยออกเปนขอบัญญัติ  สําหรับอัตรา
คาธรรมเนียมใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูพิจารณาและกําหนดตามความเหมาะสม  แตทั้งนี้ใหอยูภายใต
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ   

หมวด  ๔ 

การปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

 

ขอ ๒๘ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินแลวให
หนวยงานคลังเปนหนวยงานรับผิดชอบปรับขอมูลในแผนที่ภาษีและในทะเบียนทรัพยสินใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 

กรณีหนวยงานคลังไมมีบุคลากรปรับขอมูลในแผนที่ภาษี  ใหหนวยงานชาง  เปนผูรับผิดชอบ 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานที่เ ก่ียวของกับการปรับขอมูลภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลสงใหหนวยงานคลัง  เพื่อปรับขอมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ภายในวันที่หาของทุกเดือน 

กรณีมีปญหาอุปสรรคในการปรับขอมูล  ใหหนวยงานคลังเสนอคณะกรรมการตามขอ  ๘  

พิจารณาตามอํานาจหนาที่ 
ขอ ๓๐ การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการขอมูลในทะเบียนทรัพยสิน  ใหใชวิธี  “ขีดฆา”  

ขอความเดิมดวยหมึกสีแดง  แลวบันทึกขอความใหม  ใหหัวหนาหนวยงานคลังหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนลายลักษณอักษร  ลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  และป  กํากับไว  ทั้งขอความที่ไดขีดฆาและขอความใหม
และเมื่อรายการทรัพยสินเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนซ่ึงเขาขายตองเสียภาษี  ใหถอด
เคร่ืองหมายกระดาษสีแดงตามขอ  ๒๔  ออกจากทะเบียนทรัพยสิน   

หน้าที่ 410

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 หนา   ๑๑ 

เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมวด  ๕ 

การเก็บรักษาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

 

ขอ ๓๑ แบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับที่ดิน  โรงเรือน  ปาย  และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ  

พรอมทั้งเอกสารที่ใชในการจัดทําและเอกสารที่ใชในการปรับขอมูล  ใหจัดเก็บรวบรวมเปนรายแปลง
ที่ดินในแฟมเรียงตามลําดับรหัสแปลงที่ดินและรวมไวในแฟมโดยใหมีจํานวนตามความเหมาะสม 

แตไมควรเกินแฟมละหนึ่งรอยแปลงที่ดินเรียงเปนรายเขตยอยและเขตตามลําดับ 

ขอ ๓๒ ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี  ใหจัดเก็บตามรหัสชื่อเจาของ
ทรัพยสินเรียงตามตัวอักษรและตัวเลข  เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บภาษี 

ขอ ๓๓ แผนที่ภาษีตนฉบับ  ใหจัดเก็บเรียงตามลําดับเขตและเขตยอย  หามนําออกใช   
เวนแตกรณีนําไปเพื่อพิมพหรือทําสําเนาคูฉบับ  หรือเพื่อแกไขปรับปรุงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับขอมูลในแผนที่ภาษีฉบับนั้น 

ขอ ๓๔ ใหงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  หนวยงานคลัง  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษา  มิใหมีการทําลายหรือทําใหสูญหายแกเอกสารในแฟมขอมูลแปลง
ที่ดิน  ทะเบียนทรัพยสิน  ทะเบียนคุมผูชําระภาษีและแผนที่ภาษี 

เมื่อนําแผนที่ภาษีหรือทะเบียนทรัพยสินไปใชในการปฏิบัติงาน  และไดดําเนินการแลวเสร็จ
ใหนาํสงคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยเร็ว   

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดยังไมไดกําหนดโครงสรางงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  ใหหัวหนาหนวยงานคลังออกคําส่ังแตงต้ังใหบุคลากรในหนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบ 

ขอ ๓๕ ทะเบียนทรัพยสินที่ไดจําหนายรายการทรัพยสินหมดส้ินแลว  และไมมีภาษี 

คางชําระใหแยกเก็บไว  รวมทั้งทะเบียนคุมผูชําระภาษีของเจาของทรัพยสินดังกลาว  เมื่อครบหนึ่งป 
ใหแตงต้ังคณะกรรมการ  เพื่อตรวจสอบและควบคุมการทําลาย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๓๖ เทศบาลซึ่งไดรับการแตงต้ังใหเปนศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนศูนยปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ตามระเบียบนี้ 

หน้าที่ 411

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 หนา   ๑๒ 

เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๓๗ การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ได
ดําเนินการอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

หน้าที่ 412

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



                   ช่ือ-สกุล : เจาของท่ีดิน…………………............……เลขท่ีประจําตัวประชาชน ...................................... รหัสช่ือ

ประเภท เลขท่ี ระวาง เลขท่ีดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา อยูเอง ใหเชา สิ่งปลูกสราง เลี้ยงสัตว ไมลมลุก ไมยืนตน วางเปลา ไร งาน ตร.วา
ชื่อ - สกุล

ท่ีอยูผูทําประโยชน

                         ท่ีอยู:บานเลขท่ี……...... .หมูท่ี…...…….. ถนน………………...........................

เอกสารสิทธ์ิ ตําแหนงท่ีดิน จํานวนเน้ือท่ี ลกัษณะการใช การใชประโยชนของท่ีดิน จํานวนเน้ือท่ีใชประโยชน

แบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับท่ีดิน

                                         ท่ีดินต้ังอยูท่ีถนน……………………  ซอย….....................ตําบล/ชุมชน……………………… แผนท่ี……………..ใน……………แผน

แบบ ผ.ท.1                  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น…….................................……………

คาเชาปละ หมายเหตุ

 ซอย……............ตําบล/ชุมชน…………………อําเภอ……………………จังหวัด……............………รหัสแปลงท่ีดิน

  

ลงชื่อผูสํารวจ ............................................................
                  (                                                            ) 

    ตําแหนง .............................................................
       ว/ด/ป. ....................../..................../..................

  

ลงชื่อผูตรวจ ...............................................................
                   (                                                            ) 

      ตําแหนง ............................................................
       ว/ด/ป.     ....................../..................../...............

หน้าที่ 413

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



ลักษณะอาคาร กอสราง ราคา ช่ือ-สกุล ที่อยู เงินอื่นๆ 

บานเลขที่ และส่ิงปลูกสราง หอง ช้ัน กวาง ยาว เสร็จเมื่อ คากอสราง ใหเชา อยูเอง ประกอบ ผูครอบครอง ของผูครอบครอง ราคาคาเชา (บาท) เริ่มเชา จํานวนป
การคา วัน เดือน ป ที่เชา

                แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและส่ิงปลูกสราง
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น………………………....................................

                                  ช่ือถนนที่สํารวจ……………………………..ซอย……………………ตําบล/ชุมชน………..............………

                                                บานเลขที่……………………….หมูที่……………ถนน………………………. ตําบล/ชุมชน…………….…

รหัสช่ือ

หมายเหตุ

แบบ ผ.ท.2

                      ช่ือ- สกุล : เจาของโรงเรือน……………......…………....……..เลขที่ประจําตัวประชาชน.......................................................

                                 อําเภอ………………………..จังหวัด……..............................……..                 แผนที่…...…..ใน………แผน

สัญญาเชาจํานวน ขนาด (เมตร) ลักษณะการใชประโยชน

รหัสแปลงท่ีดิน

  

ลงชื่อผูสํารวจ ............................................................
                  (                                                            ) 

    ตําแหนง .............................................................
       ว/ด/ป. ....................../..................../..................

  

ลงชื่อผูตรวจ ...............................................................
                   (                                                            ) 

      ตําแหนง ............................................................
       ว/ด/ป.     ....................../..................../...............

หน้าที่ 414

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



                                                                   

                                         ช่ือ - สกุล : เจาของปาย/ผูประกอบกิจการคา ...............................................................................                                          

                                                       เลขท่ีประจําตัวประชาชน ..................................................................................  

ท่ีอยู : บานเลขท่ี ..................................หมูท่ี ........................ ถนน ......................................................... ซอย ......................................................

ชื่อ - สกุล จํานวนดาน พ้ืนที่
ที่อยูผูครอบครองปาย 1 2 3(ก) 3(ข) กวาง ยาว เนื้อที่ ของปาย (ตร.ม.)

ปายตั้งอยูท่ีถนน ........................................ซอย ...................................................ตําบล/ชุมชน ............................................

 จํานวนเนื้อที่ (ซม.)
ลําดับ หมายเหตุ ประเภท ลักษณะกิจการคา

เครื่องหมาย

         แบบ ผ.ท.3

           แผนท่ี…………..ใน…………แผน

แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปายและใบอนุญาตตาง ๆ

ขอความ ภาพ 

ขอมูลเกี่ยวกับปาย ขอมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตตาง ๆ
หมายเหตุประเภทปาย

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น……………...................…………………...

ตําบล/ชุมชน .................................................... อําเภอ .............................................................จังหวัด ...............................................

      รหัสช่ือ

รหัสแปลงท่ีดิน

  

ลงชื่อผูสํารวจ ............................................................
                  (                                                            ) 

    ตําแหนง .............................................................
       ว/ด/ป. ....................../..................../..................

  

ลงชื่อผูตรวจ ...............................................................
                   (                                                            ) 

      ตําแหนง ............................................................
       ว/ด/ป.     ....................../..................../...............

หน้าที่ 415

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



.........................

ลํา รหัส ลักษณะ การใชประโยชน ช่ือ - สกุล
ดับ แปลงที่ดิน หนา การใช ของที่ดิน ที่อยูของผูทําประโยชน
ที่ เลขที่ สํารวจ

ระวาง
หมายเหตุ

ไร งาน ตร.วา

    ทะเบียนทรัพยสิน

         ช่ือ- สกุล : เจาของทรัพยสิน……………………………… เลขที่ประจําตัวประชาชน ............................................................

        ทีอ่ยู : บานเลขที่….............หมูที่............ถนน…………….ตําบล/ชุมชน………………อําเภอ…………………….จังหวัด………

โทร. ......................................................... Fax. ……………………………………………

ผ.ท.4 ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น……………….......................………………………..……

               

ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน

ประเภท
ถนน  ตําบล/ชุมชน ว.ด.ป.

ที่ตัง้ของที่ดิน ตําแหนงที่ดิน จํานวนเนื้อที่ ลงลายมือช่ือ
เอกสารสิทธิ์

เลขที่ดิน

รหัสช่ือ

แผนที่……………..ใน…………แผน

ช่ือนิติบุคคล

หน้าที่ 416

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



ลํา รหัส ที่ต้ังของอาคาร

ดับ แปลงที่ดิน เลขที่  ถนน  ตําบล/ชุมชน ตึก/ ถาวร ชั่วคราว หอง ชั้น ก x ย ใหเชา อยูเอง ประกอบ ลงลายมื่อชื่อ
ที่ ไม (เมตร) การคา ว.ด.ป.

ลํา ที่ต้ังของปาย ชื่อ-สกุล ประ จํานวน   ลงลาย ลํา พ้ืนที่
ดับ เลขที่ ถนน ตําบล/ชุมชน ที่อยูผูครอบครอง เภท ดาน   มือชื่อ ดับ ประเภท ลักษณะกิจการคา ตร.กม. ลงลายมือชื่อ
ที่ ปาย ของปาย   ว.ด.ป. ที่ ว.ด.ป.

เครื่องหมาย
ขอความ ภาพ ขนาดของปาย (ซม.)

ขอมูลเก่ียวกับปาย

กวาง ยาว เนื้อที่

ที่อยูผูครอบครอง

การใชประโยชน

                                                                                  ขอมูลเก่ียวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง                                                        

ขอมูลเก่ียวกับใบอนุญาตตาง ๆ

ลักษณะอาคาร จํานวน

ชื่อ-สกุลผูครอบครอง

ผ.ท.4 หนา 2
หน้าที่ 417

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



  ช่ือ- สกุล : ผูเสียภาษี……………………………………..เลขที่ประจําตัวประชาชน/เลขประจําผูเสียภาษี……….......……………...…………….

ประจําป ลงลายมือช่ือ
 พ.ศ. เลขรับที่ วัน เดือน ป คารายป เลมที่/เลขที่ วัน เดือน ป จํานวนเงินภาษี เลมที่/เลขที่ วัน เดือน ป จํานวนเงินภาษี เลขสํารวจที่ วัน เดือน ป จํานวนเงินภาษี เลขสํารวจที่ วัน เดือน ป จํานวนเงินภาษี ว.ด.ป.

ภ.บ.ท. 11

  ที่อยู : บานเลขที่……....ถนน…………….ตําบล/ชุมชน……………………อําเภอ…………………….จังหวัด…………...........………...………

ภ.ร.ด. 2 ภ.ร.ด. 8 ภ.ร.ด. 12 ภ.บ.ท. 5

ทะเบียนคุมผูชําระภาษี 

โทร. ...................................................... Fax. ……………………………………….

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่

ผ.ท. 5

                           รหัสช่ือ

ช่ือนิติบุคคล

หน้าที่ 418

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



ประจําป ใบอนุญาต ลงลายมือชื่อ
 พ.ศ. เลขรับที่ วัน เดือน ป จํานวนเงิน เลมที่/เลขที่ วัน เดือน ป จํานวนเงินภาษี เลขที่ วัน เดือน ป เลมที่/เลขที่ ว.ด.ป.

หนา 2

ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ
ภ.ป.1 ภ.ป. 7 คํารอง

ประเภท วัน เดือน ป จาํนวนเงิน หมายเหตุ

ผ.ท.5
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ผ.ท. 6

ผ.ท. 4 ผ.ท. 5

บัญชีคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี
                                                                                             รหัสอักษร……………

จํานวนแผน
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล รหัสชื่อ หมายเหตุ

หน้าที่ 420
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วัน/เดือน/ป ลงช่ือผูแก

มาตราสวน
1,000

คัดลอกมาจากระวางที่ดิน .............................................................

ท่ีดินมีเอกสารสิทธิ์เปน น.ส. 3 ก ถนน

ท่ีดินมีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนด อาคาร

เลขที่บาน

ท่ีดิน น.ส. 3 ส.ค.1 ท่ีครอบครอง

รายการแกไข
การแกไข

รหัสแปลงที่ดิน

ลําดับท่ี

ตัวอยาง ผ.ท.7

แผนที่ภาษี

ผูตรวจ
ผูเขียน

ช่ือ อปท. .........................................................จังหวัด...........................
01A

                    

30/2

เหนือ

ผ.ท.7

หน้าที่ 421
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..............................

ผังบริเวณ 1: 1,000 หรือ 1:4,000

สวนมะพราว

สวนผัก

ถนนเจดียหัก

         มาตราสวน
        ตวัอยางการจัดทําผังบริเวณ

10 ม.




บานเลขที่
 50

           คอกหมูถาวร
              ไมมีเลขที่ (ก)

5 ม10 ม
60 ม

120 ม

2 ม.

3 ม

3 3 3

      รหัสแปลงที่ดิน

   N

  

ลงช่ือผูสาํรวจ ............................................................
                  (                                                            ) 

    ตําแหนง .............................................................
       ว/ด/ป. ....................../..................../..................

  

ลงช่ือผูตรวจ ...............................................................
                   (                                                            ) 

      ตําแหนง ............................................................
       ว/ด/ป.     ....................../..................../...............

หน้าที่ 422
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เลขท่ี ลงลายมือชื่อ
      ชื่อ      สกุล รหัสชื่อ โรงเรือน ภ.บ.ท. ภ.ร.ด. ภ.ป. คาธรรมเนียม โรงเรือน ปาย กิจการ ว.ด.ป.

รวม

บัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูลการเสียภาษี
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน..........................................................จังหวัด..............................................................

                                                      เขต.......................................................... เขตยอย.........................................................                                                                                
                                                                                                                                                                         แผนที่...........................ใน...............................แผน

เจาของที่ดิน ประมาณการชําระภาษี จํานวนทรัพยสิน
รหัสแปลงที่ดิน ที่อยู

ผ.ท.17

หน้าที่ 423
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย เก่ียวกับเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ .ศ .  ๒๕๒๑  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี ้

 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑” 

 

ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 

ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 

ขอ ๔๒  ในระเบียบนี้ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๖๑ ง/หนา ๙๐/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

๒
  ขอ ๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ

บุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหนําความในมาตรา ๔ ของพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”๓ หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล 

“พนักงานสวนทองถ่ิน”๔ หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ผูท่ีรับบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน และใหหมายความรวมถึง นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเมือง
พัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล กรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงรับเงินคาจางประจาํตามอัตราที่กําหนดไวในงบประมาณรายจาย 

“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา 
(๑) มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีเ รียกช่ืออยาง อ่ืน ในสังกัด

ทบวงมหาวทิยาลัย 
(๒) วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดสวนราชการอื่นที่ ก.พ. 

รับรองคุณวุฒิ 
(๓)  โรงเ รียนในสั ง กัดกระทรวงศึกษาธิการ  มหา วิทยา ลัย  วิทยา ลัย 

กรุงเทพมหานคร หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๔) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรอง
คุณวุฒ ิ

(๕) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความวา 
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่ง

จัดหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา แยกตางหากจากปริญญาตร ี
(๒) โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฎร แตไมรวมถึงโรงเรียนราษฎร

ประเภทอาชีวศึกษาท่ีใชหลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

                                                                                                                                            

กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาใชบังคับแทนโดย
อนุโลม 

๓
 นิยามคําวา “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔
 นิยามคําวา “พนักงานสวนทองถ่ิน” แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เงินบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินประเภทตางๆ ท่ีสถานศึกษาของทาง
ราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด 
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคการของรัฐบาล 

“เงินคาเลาเรียน” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการเรียน หรือคาธรรมเนียม
ตางๆ ซ่ึงสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ทบวงมหาวทิยาลัย 

“บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุไมเกินย่ีสิบหาปใน
วันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกป แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตร
บุญธรรมของผูอ่ืน 

“ปการศึกษา” หมายความวา ปการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ทบวงมหาวิทยาลัย สวนราชการเจาสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือองคการของรัฐบาล 

 

ขอ ๕  การจายเงินตามงบประมาณรายจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราการจายตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ สวนวิธีการ
เบิกจายนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 

ขอ ๖  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ไดแก 
พนักงานสวนทองถ่ิน 

 

ขอ ๗  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามขอ ๖ มีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 

การนับลําดับบุตรที่หนึ่งถึงคนที่สาม ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง ท้ังนี้ 
ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม 

ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผูใดมีบุตรเกินสามคนและ
ตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงกอนมีอายุครบยี่สิบหาป
บริบูรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มข้ึนอีกเทาจํานวนบุตรที่
ตายนั้น โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน 

 

ขอ ๘  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผูใดยังไมมีบุตร
หรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามขอ ๗ ยังไมถึงสามคน ถา
ตอมามีบุตรแฝด ซ่ึงทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามขอ ๗ สําหรับ
บุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรส หรือเปนบุตร
ของตนเองในกรณีท่ีหญิงเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีบุตรคนใดคนหนึ่งของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ตายลงกอนมีอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกวาจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการดังกลาวเหลือ
ไมเกินสามคนและหลังจากนั้น ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกลาว จึง
จะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มข้ึนไดตามขอ ๗ วรรคสาม 

เพ่ือประโยชนแหงความในขอนี้ ขอความที่อางถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผู
มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหหมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผู
มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง 

 

ขอ ๙  การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย ในกรณีท่ีไมอาจทราบลําดับการ
เกิดกอนหลังของบุตรแฝดไดโดยแนชัด ใหนับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 

 

ขอ ๑๐๕  การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ประเภทและอัตรา ดังนี้ 

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไมสูงกวา
อนุปริญญา หรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรีใหไดรับเงินบํารุง
การศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตท้ังนี้ตองไมเกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับไมสูงกวา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริงแตท้ังนี้
ตองไมเกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา แตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจาก
หลักสูตรปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียนตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด แต
ท้ังนี้ตองไมเกินคร่ึงหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง 

 

ขอ ๑๐/๑๖  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม
ระเบียบนี้ผูใดมีคูสมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหนวยงานอื่น

                                                 
๕
 ขอ ๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

ชองบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหความในมาตรา ๘ ของพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘มาใชบังคับแทนโดย
อนุโลม 

หน้าที่ 427

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ เวนแตเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ไดรับจากหนวยงานอื่นนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรเฉพาะสวนที่ขาดอยู 

 

ขอ ๑๑  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเร่ืองหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา
ราชการจังหวัดได 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ชํานิ  ศักดิเศรษฐ 
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

                                                                                                                                            
๖
 ขอ ๑๐/๑ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ *โดยใหนําความในมาตรา ๘ 

ตรี ของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาใชโดย
อนุโลม* 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๗ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัศมวรรณวลัย/ผูจัดทํา 
๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๗
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๙๒ ง/หนา ๒๙/๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ 
๘
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หนา ๑๑/๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
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หนา   ๓ 

เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการใชและรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  และสะดวกตอการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และมาตรา  ๕  

และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการใชและรักษารถยนตของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการใชและรักษารถยนตของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการใชและรักษารถยนตของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการอื่นใด  ที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และ

องคการบริหารสวนตําบล 
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“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรีและ 
นายกองคการบริหารสวนตําบล 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการที่ทําหนาที่บังคับบัญชาและรับผดิชอบ
งานประจําในสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  

ปลัดเทศบาล  ปลดัองคการบริหารสวนตําบล  ผูอํานวยการสํานัก 

“รถสวนกลาง”  หมายความวา  รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่จัดไวเพื่อกิจการอันเปนสวนรวม 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และใหหมายความรวมถึงรถยนตที่ใชในการบริการประชาชนหรือ 

ใชในหนาที่ของสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  รถยนตดับเพลิง  รถยนตบรรทุกน้ํา  
รถยนตพยาบาล  รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย  และเคร่ืองจักรกลตาง ๆ 

“รถประจําตําแหนง”  หมายความวา  รถยนตซ่ึงจัดใหแกผูบริหาร  หรือหัวหนาสวนราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“รถรับรอง”  หมายความวา  รถยนตที่จัดไวเปนพาหนะรับรองชาวตางประเทศซึ่งเปนแขก 

ของทางราชการ  หรือจัดไวเพื่อรับรองบุคคลสําคัญ 

ขอ ๕ ใหมีตราเคร่ืองหมายประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขนาดกวางหรือยาวไมนอยกวา  
๑๘  เซนติเมตร  และอักษรชื่อเต็มขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ขนาดสูงไมนอยกวา  ๕  เซนติเมตร  
หรือชื่อยอขนาดสูงไมนอยกวา  ๗.๕  เซนติเมตร  ไวดานขางนอกรถยนตสวนกลางทั้งสองขางทุกคัน 

สําหรับรถจักรยานยนต  ขนาดของเครื่องหมายและชื่ออักษรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ใหลดลงตามสวน 

ตราเคร่ืองหมายและอักษรชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ใหพนดวยสีขาว  เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน  ใหใชสีอ่ืนแทน  ในกรณีที่มีการจําหนาย
รถยนตสวนกลาง  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นลบหรือทําลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินออกทั้งหมด  กอนที่จะสงมอบรถยนตใหบุคคลอื่น 

ขอ ๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําบัญชีรถแยกประเภทเปนรถประจําตําแหนง   
รถสวนกลาง  และรถรับรอง  รวมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอนตามแบบ  ๑  หรือ  

แบบ  ๒  ทายระเบียบนี้ 
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การเปลี่ยนแปลงประเภทรถตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  เวนแตในกรณีที่มีความจําเปน 

ใหเปลี่ยนแปลงได  โดยใหผูบริหารทองถิ่นขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย 
ขอ ๗ ในแตละปงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสํารวจและกําหนด 

เกณฑการใชส้ินเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน  เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง  
และตรวจสอบของเจาหนาที่ฝายตรวจสอบ 

ขอ ๘ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  
กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหขอทําความตกลง
กับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง  ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

หรือผูวาราชการจังหวัด  ก็ได 
หมวด  ๒ 

การจัดหา 
 

 

ขอ ๙ รถประจําตําแหนงใหมีไดไมเกินตําแหนงละหนึ่งคัน  หัวหนาสวนราชการผูใดดํารงตําแหนง 
หลายตําแหนง  ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงไดเพียงตําแหนงเดียว  และใหใชรถในตําแหนงนั้นไปจนกวา
จะพนจากตําแหนง 

รถประจําตําแหนง  ซ่ึงมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวาหกป  และรถสวนกลางซึ่งมีอายุการใชงาน
มาแลวไมนอยกวาหาป  ใหถือเปนเกณฑที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหมทดแทนคันเกาได 

ความในวรรคสองไมใชบังคับกับรถรับรอง  โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น  ที่จะพิจารณา
ตามความจําเปนและเหมาะสม 

ขอ ๑๐ ขนาดเครื่องยนตรถประจําตําแหนง  รถสวนกลางและรถรับรอง  ตลอดจนราคาใหเปนไป
ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

สําหรับรถประจําตําแหนง  ใหกําหนดขนาดเครื่องยนตสูงสุดไมเกิน  ๒,๔๐๐  ซีซี 

หามองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาสมทบเพื่อจัดหารถ
ใหมีขนาดเครื่องยนต  หรือราคาเกินกวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
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หมวด  ๓ 

การใช 
 

 

ขอ ๑๑ รถประจําตําแหนงใหใชในการปฏิบัติราชการในตําแหนงหนาที่หรือที่ไดรับมอบหมาย 
โดยรวม  หรืองานที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหนงหนาที่หรือฐานะที่ดํารงตําแหนงนั้นรวมตลอดถึง
การใชเพื่อการเดินทางไปและกลับระหวางที่พักและสํานักงาน  และเพื่อการอื่นที่จําเปนและเหมาะสม
แกการดํารงตําแหนงหนาที่ 

รถสวนกลาง  รถรับรอง  ใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

หรือเปนประโยชนของทางราชการ  ตามหลักเกณฑที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของรถกําหนดข้ึน 

การใชรถยนตปกติใหใชภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  หากจะใชรถยนตออกไป
ปฏิบัติหนาที่นอกเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ถาเปนรถยนตสวนกลางตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากผูบริหารทองถิ่นกอน  สําหรับรถประจําตําแหนงก็ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่ดํารงตําแหนงนั้นตามที่
เห็นวาจําเปนและเหมาะสม 

หามผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนง  ซ่ึงไดรถประจําตําแหนงแลวนํารถสวนกลางไปใชอีก
เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะคราว  ทั้งนี้  ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองใชรถสวนกลางไวดวย 

ใบขออนุญาตใชรถสวนกลางและรถรับรองใหใชตามแบบ  ๓  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๑๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลางและรถรับรอง

ประจํารถแตละคัน  สมุดบันทึกอยางนอยใหมีขอความตามแบบ  ๔  ทายระเบียบนี้ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองควบคุมพนักงานขับรถใหลงรายการไปตามความเปนจริง 
ขอ ๑๓ ใหผูใชรถประจําตําแหนงคืนรถใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนด

สามสิบวัน  นบัแตวันที่ไดพนจากตําแหนงหรือสงมอบงาน  แลวแตกรณี 
กรณีผูใชรถประจําตําแหนงถึงแกกรรม  ใหผูบริหารทองถิ่นเรียกรถประจําตําแหนงคืน 

หากผูบริหารทองถ่ินเห็นวามีเหตุผลสมควรจะผอนผันใหสงคืนรถประจําตําแหนงเกินกําหนดเวลาดังกลาว
ในวรรคหนึ่ง  ก็ใหกระทําไดแตตองไมเกินกวาหกสิบวัน  นับแตวันถึงแกกรรม 
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หมวด  ๔ 

การเก็บรักษาและซอมบํารุง 
 

 

ขอ ๑๔ การเก็บรักษารถประจําตําแหนง  ใหอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบของ 
ผูดํารงตําแหนง 

การเก็บรักษารถสวนกลาง  รถรับรอง  ใหอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สําหรับรถสวนกลาง  ผูบริหารทองถิ่นหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูบริหารทองถิ่นจะพิจารณาอนุญาต
ใหนาํรถไปเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราวหรือเปนคร้ังคราวได  ในกรณีตอไปนี้คือ 

(๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ  หรือ 

(๒) มีราชการจําเปนและเรงดวน 

ขอ ๑๕ การอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราว  อันเนื่องมาจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการ
เก็บรักษารถสวนกลางจัดทํารายงานขออนุญาตพรอมดวยเหตุผลความจําเปนและรายละเอียดของ
สถานที่ที่จะนํารถสวนกลางไปเก็บรักษา  ซ่ึงแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวามีความปลอดภัยเพียงพอ  

เสนอประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุญาตดวยทุกคร้ัง 
ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายข้ึนกับรถสวนกลางในระหวางการเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราว

ตามวรรคหนึ่ง  ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังดูแลรักษาเย่ียงวิญูชน  จะพึงสงวนรักษาทรัพยสินของตนแลว  
และการสูญหายหรือเสียหายนั้น  มิไดเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเก็บรักษา   
แตหากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดข้ึน  เนื่องจากการนําไปใชในการอื่น  ใหผูอ่ืนใช  หรือนาํไปเกบ็ไว  
ณ  ที่ที่มิไดรับอนุญาต  ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบทุกกรณี  แมวาจะเกิดดวยเหตุสุดวิสัย  เวนแตจะพิสูจนไดวา
ถึงอยางไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแกรถสวนกลางคันนั้น 

เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายข้ึนกับรถประจําตําแหนง  รถสวนกลาง  และรถรับรอง
ผูรับผิดชอบตองรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบทันที  ตามแบบ  ๕  ทายระเบียบนี้ 
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ขอ ๑๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบการซอมบํารุงรถประจําตําแหนง  
รถสวนกลางและรถรับรอง  ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดดีอยูเสมอ 

รถประจําตําแหนงคันใดเกิดความเสียหายหรือบุบสลาย  เพราะความผิดของบุคคลภายนอก  

ใหผูมีสิทธิใชรถประจําตําแหนงนั้นเปนผูเรียกคาเสียหายในนามขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แตถา
ความเสียหายหรือบุบสลายเกิดข้ึนเพราะความผิดของผูขับข่ีรถประจําตําแหนง  ไมวาจะเปนผูใด  ใหผู
ดํารงตําแหนงนั้นเปนผูรับผิดชอบในการซอมแซมใหคงสภาพดีตามเดิม 

ใหผูมีสิทธิใชรถประจําตําแหนงเปนผูรับผิดชอบในการซอมบํารุงรถดังกลาวภายในกําหนดระยะเวลา  
สองปคร่ึง  นบัแตวันที่ซ้ือมา  และเมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ๆ 

เปนผูซอมบํารุง 
การบํารุงรักษารถยนต  เชน  การเติมหรือเปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง  น้ํามันเบรค  ไสกรองน้าํมนัเคร่ือง  

แบตเตอรี่  หัวเทียน  เปนตน  ซ่ึงจําเปนตองกระทําเปนคร้ังคราวตามที่ระบุไวในคูมือการใชรถยนต   
ใหเบิกจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 

ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชอบในกรณีที่รถประจําตําแหนงสูญหายเพราะความประมาทเลินเลอ
ของผูใชรถประจําตําแหนง  หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นนํารถประจําตําแหนงไปใชนอกเหนือหนาที่ปกติ  

ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความสูญหาย  แมดวยเหตุสุดวิสัย 
ขอ ๑๗ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจําตําแหนง  รถสวนกลาง  

และรถรับรอง  มิใหมีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากทอไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมกําหนด 

ในการเริ่มตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคหนึ่งใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่นที่จะ
ดําเนินการไดตามความเหมาะสม  แตทั้งนี้จะตองดําเนินการตรวจสอบรถทุกคันในคร้ังแรกใหเสร็จ
ภายใน  ๖  เดือน  นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช 

นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคสองแลว  ใหมีการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน  

หรือทุกระยะทาง  ๑๕,๐๐๐  กิโลเมตร  แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน  และภายหลังการซอมบํารุง 
ที่เก่ียวกับระบบการทํางานของเครื่องยนตทุกคร้ัง  เมื่อพบวารถคันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐาน 

ใหดําเนินการแกไข  ซอมบํารุง  หรือปรับแตงสภาพเครื่องยนตใหดีทันที 
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หนา   ๙ 

เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําสมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถแตละคันตามแบบ  ๖  

ทายระเบียบนี้ 
หมวด  ๕ 

การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 

ขอ ๑๙ การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะจายใหรถยนตแตละคันไว  ทั้งนี้   
ใหถือตามสภาพและขนาดรถยนตนั้น ๆ  รถสวนกลางและรถรับรอง  ใหเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
จากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  สําหรับรถประจําตําแหนง  ใหผูมีสิทธิใชรถประจําตําแหนง 
เปนผูจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สมชาย  สุนทรวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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แบบ  ๓ 

ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง 

 

วันที่………..เดือน………………………………..พ.ศ. …. 

เรียน  (ผูมีอํานาจสั่งใชรถ)……………………………………………………………………………………….…… 
 

ขาพเจา……………………………………………………ตําแหนง………….……………………… 

ขออนุญาตใชรถ (ไปที่ไหน)……………………………………………………………………..........……………….. 

เพ่ือ…………………………………………………….....……………………………….มคีนนั่ง………………..คน 

ในวันที…่……………………………….....................………………เวลา…………………………………………… 

ในวันที…่……………………………….....................………………เวลา…………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………ผูขออนุญาต 

…………………………………………………ผูอํานวยการกอง/หัวหนากอง 
หรือผูแทน 

…………………………………………………(วัน เดือน ป) 
 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ลงนามผูมีอํานาจสั่งใชรถ).……………………………………………………………………….......................…… 

 …………/………....…………..………./……. 
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แบบ  ๕ 

วันที่ ………….เดือน……………………..พ.ศ. …. 

เรื่อง  รายงานอุบัตเิหตุรถหมายเลขทะเบียน…………………………………. 

เรียน  …………………………………………………………. 

เหตุเกิดเมื่อวนัที่………………………………………...…………………………………….เวลา………………..น. 

สถานที่เกิดเหตุ…………………………………….……………………………………(ดังแผนที่สังเขปที่แนบมานี้) 
ความเร็วขณะเกิดเหต…ุ………………………………..…………………………………………………….กม./ชม. 
กอนเกิดเหตุเดินทางจาก……………………………….จะไป………….....…………………………………………. 

ความเสียหาย………….....………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………….………………………………………………………………… 

พาหนะหรือทรัพยสินฝายตรงขาม 

รถ…………………………………………..หมายเลขทะเบียน……………………………………………………… 

ขับขี่โดย……………………………….อาย…ุ………….ป  ใบอนุญาตขับขี่เลขที…่…………………….............….. 

ที่อยูของผูขับขี่…………………………………………………………………………………………………………. 

ชือ่เจาของรถ……………………………………………....………………………………………………………..…. 

เหตุเกิดจาก…………………………...……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ความเสียหาย…….........…………………………………………………………………………………………….… 

ผูบาดเจ็บ 

ชื่อ……………………………………..อาย…ุ………………..ป  ที่อยู………….....................……………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื่อ……………………………………..อาย…ุ………………..ป  ที่อยู………….....................……………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผูสอบสวนและพยาน 

พนักงานสอบสวนชื่อ……………………………………………สถานีตํารวจ……………………………………..... 

พยานชื่อ………………………………………อาย…ุ………...ป อยู………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

พยานชื่อ………………………………………อาย…ุ………...ป อยู………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………….…

ผลของคด ี……….………………………………………………………………………………………………….… 
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แบบ  ๖ 

รายละเอียดการซอมบํารุง 
รถ………………………………………………..หมายเลขทะเบียน……………………………………….. 

จํานวนเงิน ลําดับ 

ที ่
เลขระยะทาง 
เม่ือเขาซอม 

รายการซอม 
บาท  สต. 

สถานที่ซอม วันตรวจรับ หมายเหต ุ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเงิน การคลัง บญัชีและการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา 

โดยระบบผลติกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   

 

เพ่ือใหการปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัด 
ขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนไปดวยความเรียบรอย 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ .  ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙ และมาตรา  ๗๗ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงิน การคลัง 
บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 

ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน 

 

ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“โครงการ” หมายความวา โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต

กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
“คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

หมวด ๑ 

การซื้อการจาง 
   

 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๒๕ ง/หนา ๙/๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  ในการดําเนินการซื้อหรือการจางแตละคร้ัง ใหเปนอํานาจและหนาท่ีของ
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ตามหลักเกณฑ ดังนี ้

(๑) ใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินเปนผูติดตอตกลงซื้อหรือจางจากผูขายหรือผูรับจาง 

(๒) ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจัดทําหลักฐานเปนหนังสือในการซื้อหรือการ
จางแตละคร้ังโดยอยางนอยใหมีรายการประกอบดวย วันเดือนปท่ีซ้ือหรือการจาง รายละเอียด
พัสดุท่ีจะซื้อหรืองานที่จะจาง จํานวนเงินซื้อหรือจาง วันเร่ิมตนและระยะเวลาสิ้นสุดการจาง 
ระยะเวลาการประกันความชํารุดบกพรอง ลายมือช่ือผูซ้ือหรือผูวาจาง และลายมือช่ือผูขายหรือผู
รับจาง 

(๓) ใหประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน เปนผูลงนามในหนังสือตาม (๒) 

ในฐานะผูซ้ือหรือผูวาจาง 
 

ขอ ๖  ใหประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ตั้งกรรมการไฟฟาทองถ่ินอยาง
นอยสามคนเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจาง เพ่ือตรวจรับพัสดุและตรวจการ
จางใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางใหถือเสียงขางมาก 
ถากรรมการบางคนไมยอมรับพัสดุใหทําบันทึกความเห็นไว แลวเสนอใหประธานคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินพิจารณาวินิจฉัย 

 

หมวด ๒ 

การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน และการเก็บรักษาเงิน 

   

 

ขอ ๗  ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน แตงตั้งผูปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ิน ดังนี ้

(๑) ผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงิน ใหมีหนาท่ีดังนี้ 
(ก) จัดทําทะเบียนคุมรายชื่อผูชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
(ข) จัดเก็บหรือรับชําระเงินคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา เพ่ือนําสงผูเก็บ

รักษาเงิน 

(ค) เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินจนกวาจะหมดเลม และสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ท่ีใชหมดแลวใหผูเก็บรักษาเงิน พรอมทั้งขอเบิกใบเสรจ็รับเงินเลมใหม 

(๒) ผูเก็บรักษาเงิน ใหมีหนาท่ีดังนี้ 
(ก) ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีผูจัดเก็บหรือผู รับชําระเงินนําสงพรอมกับ

หลักฐาน 

(ข) ใหบันทึกรายการรับ - จายเงิน ในสมุดคุมรับ - จายเงิน และบัญชีรับ 
- จายเงิน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค) ใหนําเงินท่ีรับไวทุกประเภทฝากธนาคารในบัญชีคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ินอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

(ง) ใหเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินไวในที่ปลอดภัย 
 

ขอ ๘  การรับเงินทุกประเภทของโครงการ ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) การรับเงินใหรับเปนเงินสด เช็คที่ธนาคารรับรองหรือดราฟท หรือตราสาร

อยางอ่ืนที่ธนาคารรับรอง 
(๒) การรับเงิน จะตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูนํามาชําระทุกคร้ัง 
(๓) เม่ือรับเงินแลว ใหผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงินนําเงินที่ไดรับพรอมสําเนา

ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บทั้งหมด สงตอผูเก็บรักษาเงิน 

 

ขอ ๙  การถอนเงินฝากใหเปนอํานาจของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจํานวนสามคน 
โดยมีประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเปนประธาน และลงลายมือช่ือรวมกันอยางนอยสองใน
สาม 

 

ขอ ๑๐  กรณีท่ีมีการซื้อหรือจาง ใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเบิกเงินและนําเงิน
ดังกลาวไปชําระคาซื้อหรือจางทําของ และใหสงหลักฐานการชําระเงินและหรือเงินสดคงเหลือ ให
ผูเก็บรักษาเงิน 

 

ขอ ๑๑  ใบเสร็จรับเงินอยางนอยจะตองมีรายการดังนี ้
(๑) ช่ือ และสถานท่ีอยูของผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงิน 

(๒) วันเดือนปท่ีรับเงิน 

(๓) รายการแสดงการรับเงิน ระบุวาเปนคาอะไร 
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือช่ือพรอมทั้งมีตัวบรรจงชื่อและช่ือสกุลของผูรับเงิน 

 

ขอ ๑๒  การรับเงินทุกประเภทใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวจนกวาจะหมดเลม 

 

ขอ ๑๓  คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาใหเปนไปตามอัตราแนบทายระเบียบนี้ 
 

ขอ ๑๔  คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟารายเดือนหรือรายรับอื่น ใหนําไปใชจาย
เปนคาบํารุงรักษาระบบไฟฟาและคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ เทาท่ีจําเปน 

 

ขอ ๑๕  บรรดาแบบพิมพ แบบบัญชี ทะเบียนและเอกสารใดๆ ท่ีใชในการจัดซื้อ
จัดจาง การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การถอนเงินและการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตาม
แบบทายระเบียบนี ้
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๖  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ 
วินจิฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ประชา  มาลีนนท 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

หน้าที่ 446

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  อัตราคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาแนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒.  บันทึกขอตกลงการซื้อ 
๓.  บันทึกขอตกลงการจาง 
๔.  ใบตรวจรับพัสดุหรือการจาง 
๕.  ใบเสร็จรับเงิน 

๖.  บัญชีรับ-จายเงิน 

๗.  สมุดคุมการรับ-จายเงิน 

๘.  รายละเอียดผูชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาประจําป พ.ศ. …. 

 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พงษพิลัย/ผูจัดทํา 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

นันทพล/ปรับปรุง 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการบรหิารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา 
โดยระบบผลติกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   

 

เพ่ือใหการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ เปนประโยชนตอประชาชนอยาง
ท่ัวถึงและตอเนื่องตามแนวทางทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙ และ มาตรา ๗๗ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการ
โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน 

 

ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลเทศบาล

และองคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตําบล 
“โครงการ” หมายความวา โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต

กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
“ระบบไฟฟา” หมายความวา ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย

ประกอบดวย แผงเซลลแสงอาทิตย โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย เคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟา แบตเตอรี่ และอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี ่

“สมาชิกผูใชระบบไฟฟา” หมายความวา ราษฎรที่เขารวมโครงการเรงรัดขยาย
บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทติย 

 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕๐ ง/หนา ๓๖/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับมอบระบบไฟฟาท่ีไดติดตั้งแลวเสร็จ
ตามโครงการ เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการนั้น 

 

ขอ ๖  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีหลักฐานการขอใชระบบไฟฟาจาก
สมาชิกผูใชระบบไฟฟา สําหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการขอใชระบบไฟฟาใหเปนไป
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 

ขอ ๗  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินในแตละ
ทองถ่ินหรือแตละสภาตําบลแลวแตกรณี ประกอบดวยตัวแทนจากสมาชิกผูใชระบบไฟฟามี
จํานวนไมนอยกวา ๕ คน ท้ังนี้องคประกอบของคณะกรรมการและวิธีดําเนินงานเปนไปตามที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

เพ่ือประโยชนของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้ง
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินมากกวา ๑ คณะได โดยตองกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจนไม
ทับซอนกัน 

 

ขอ ๘  ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบสภาพอุปกรณตางๆ ของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา และระบบไฟฟา

ใหอยูในสภาพใชงานได 
(๒) ซอมและแกไขอุปกรณไฟฟาตามที่สมาชิกผูใชระบบไฟฟารองขอ และ

บันทึกผลการซอม/แกไขทุกคร้ัง 
(๓) เก็บคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาตามขอบัญญัติขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินโดยใหออกใบเสร็จรับเงิน และจัดทําบัญชีรับ - จายไวเปนหลักฐานโดยนําเขาบัญชี
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 

(๔) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีท่ีคา
บํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการใชจาย 

(๕) ติดตามผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา และรายงานใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทราบเปนลายลักษณอักษรทุกๆ ๖ เดือน 

 

ขอ ๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินมี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) ประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน อยางนอยปละ ๒ คร้ัง 
(๒) ประสานงานภายในทองถ่ินทั้งภาครัฐและคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน

เพ่ือใหมีไฟฟาใชในหมูบานอยางย่ังยืน 

(๓) รวมตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ให
ขอเสนอแนะและรวมแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 

หน้าที่ 449

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินใหกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตามขอ ๘ (๔) 

(๕) รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟาท่ีคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินเสนอ และนําสงใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุตามระเบียบนี้ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 

ขอ ๑๐  สมาชิกผูใชระบบไฟฟาตองชําระคาบํารุงสมาชิกเปนรายเดือนในอัตรา
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดในขอ ๙ ใหกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินโดยไมตอง
นําสงเปนเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ขอ ๑๑  คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟารายเดือนใหนําไปใชจายเปนคา
บํารุงรักษาระบบไฟฟา ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดในขอ ๙ 

ในกรณีคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการบํารุงรักษาระบบไฟฟา
ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจัดทํารายละเอียดคาใชจายเสนอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อบํารุงรักษาระบบไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานไดโดยตลอด 

 

ขอ ๑๒  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความ วินจิฉัยปญหาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูวาราชการจังหวัดได 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประชา  มาลีนนท 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรพิมล/พิมพ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

สุนันทา/ปาลิน/ตรวจ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

A+B 

นันทพล/ปรับปรุง 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
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กฎกระทรวง 

การมอบอ านาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครอง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และมาตรา  ๖๓/๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ในกรณีที่กฎหมายใดไม่ได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้โดยเฉพาะ  การมอบอ านาจ
ในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองส าหรับค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน  ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้  ดังต่อไปน้ี 

(๑) การมอบอ านาจในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค  เจ้าหน้าที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปน้ี   เป็นผู้พิจารณาใช้มาตรการบังคับ 

ทางปกครองได้ 
 (ก) นายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  

หรือผู้ว่าราชการจังหวัด   
 (ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  ปลัดกระทรวง  

อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิบดี  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (ค) รัฐมนตรีว่าการทบวงอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง   ปลัดทบวง   
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิบด ี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (ง) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ผู้ช่วย 

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด   
 (จ) ปลัดกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รองปลัดกระทรวง  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง  หรือ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (ฉ) ปลัดทบวงอาจมอบอ านาจให้รองปลัดทบวง  ผู้ช่วยปลัดทบวง  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

้หนา   ๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๒
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 (ช) อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอ านาจให้รองอธิบดี   ผู้ช่วยอธิบดี  หรือ 

ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือผู้ช่วยอธิบดี   ผู้อ านวยการกองหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า
ผู้อ านวยการกอง  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (ซ) ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  
ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  นายอ าเภอ  หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ   

(๒) การมอบอ านาจในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งราชการ 

ส่วนท้องถิ่นนั้น   
(๓) การมอบอ านาจในรัฐวิสาหกิจ  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจน้ัน 

(๔) การมอบอ านาจในหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานนั้น   
(๕) การมอบอ านาจในสภาวิชาชีพ  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งสภาวิชาชีพน้ัน 

ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจน้ันให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม  (ซ)  ต่อไปได้   

ข้อ ๒ การมอบอ านาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองส าหรับค าสั่ง 

ทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็น 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ  ๑  ให้น าหลักเกณฑ์การมอบอ านาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับ 

ทางปกครองตามข้อ  ๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า  ด ารงต าแหน่ง
ต่ ากว่าผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ  ๑  เจ้าหน้าที่ผู้น้ันต้องพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองน้ันเอง   

หากเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท าตามวรรคสองเห็นว่า  
การพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองอาจมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อยู่ในบังคับ  

ของค าสั่งทางปกครองเกินสมควร  ให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันเสนอเรื่องตอ่หัวหนา้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพิจารณา
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อ่ืนเป็นผู้พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองแทนได้ตามที่เห็นสมควร   

ข้อ ๓ การมอบอ านาจตามข้อ  ๑  และข้อ  ๒  ให้ท าเป็นหนังสือ 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  6  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

  

้หนา   ๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๖๓/๒  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ ผู้ท าค าส่ังทางปกครอง 
ซึ่งมีอ านาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชา  

หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง   จึงจ าเป็นต้อง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดเจำ้หน้ำที่ผู้ออกค ำสัง่ใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง   
และกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครอง 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร 

ทำงปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และมำตรำ  ๖๓/๗  วรรคสำม  แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร 

ทำงปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  นำยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ กำรออกค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองส ำหรับค ำสั่งทำงปกครองที่ก ำหนดให้
ช ำระเงิน  ให้เป็นอ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  หรือปลัดทบวง  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครอง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนกังำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง  หรือส ำนักงำนปลดัทบวง  
แล้วแต่กรณี 

(๒) อธิบดีหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครอง 
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของกรมหรือส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม  แล้วแต่กรณี 

(๓) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรำชกำรส่วนภูมิภำค
ในจังหวัด 

(๔) ผู้บริหำรรัฐวิสำหกิจ  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐวิสำหกิจ   
(๕) ผู้บริหำรหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนอ่ืน

ของรัฐ   
(๖) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  นำยกเทศมนตรี  ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   

หรือนำยกเมืองพัทยำ  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
เทศบำลนคร  เทศบำลเมือง  กรุงเทพมหำนคร  หรือเมืองพัทยำ  แล้วแต่กรณี 

(๗) ผู้บริหำรท้องถิ่นอ่ืนนอกจำก  (๖)  โดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ในกรณี 

ท่ีผู้ท ำค ำส่ังทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนท้องถิน่นัน้ 
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(๘) นำยกสภำวิชำชีพ  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นสภำวิชำชีพซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด   

(๙) หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐซึ่งเป็นหน่วยธุรกำรของคณะกรรมกำรน้ัน  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่ง
ทำงปกครองเป็นคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย 

(๑๐) เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตำม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  แล้วแต่กรณี   
ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รับอนุญำต  ได้รับแต่งตั้ง  หรือได้รับมอบหมำย 

จำกเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำว 

ข้อ ๒ ในกรณีที่รัฐมนตรี  หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตำมข้อ  ๑  เป็นผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครอง 
ที่ก ำหนดให้ช ำระเงิน  ให้รัฐมนตรีหรือเจ้ำหน้ำที่  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้มีอ ำนำจออกค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับ
ทำงปกครอง 

ข้อ ๓ ให้ผู้มีอ ำนำจออกค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้อยู่ภำยใต้
บังคับบัญชำซึ่งผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรบังคับคดีจำกกรมบังคับคดีหรือด้ำนกำรบังคับทำงปกครอง  

ตำมหลักสูตรที่คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองให้ควำมเห็นชอบ  เป็นเจ้ำพนักงำนบังคับ 

ทำงปกครองเพ่ือด ำเนินกำรยึดหรืออำยัด  และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 

ในกำรด ำเนินกำรยึดหรืออำยัด  และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน  เพื่อประโยชน์ในกำรใช้มำตรกำร
บังคับทำงปกครองส ำหรับค ำสั่งทำงปกครองที่ก ำหนดให้ช ำระเงินแต่ละค ำสั่ง   ผู้ออกค ำสั่งใช้มำตรกำร
บังคับทำงปกครองอำจมอบหมำยให้เจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองหน่ึงคนหรือหลำยคนร่วมเป็น 

เจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองก็ได้   
ในกรณีที่มีกำรมอบหมำยเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองตำมวรรคสองเพียงหน่ึงคน  บุคคลดังกล่ำว

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงนิติศำสตร์  แต่กรณีที่มีกำรมอบหมำยเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครอง
หลำยคน  ในกำรด ำเนนิกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินตอ้งมเีจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองอย่ำงน้อยหน่ึงคน
ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงนิติศำสตร์ 

ข้อ ๔ ในกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครอง  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือ 

นำยกสภำวิชำชีพ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ออกบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครอง  โดยให้น ำแบบบัตร
และหลักเกณฑ์ในกำรออกบัตรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๕ กรณีที่กฎหมำยใดก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง   
หรือหลักเกณฑ์ในกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองไว้โดยเฉพำะแล้ว  ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรน้ัน  เว้นแต่เจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำกำรใช้หลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ันจะเกิดผลน้อยกว่ำ
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  เจ้ำหน้ำที่จะใช้หลักเกณฑ์ตำมกฎกระทรวงนี้แทนก็ได้ 

ข้อ ๖ บรรดำค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองโดยวิธีกำรยึดหรืออำยัด   และ 

ขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับของค ำสั่งทำงปกครองที่ได้ออกโดยชอบตำมกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙  
(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติวธิีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ก่อนวันที่
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กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ  ให้ถือว่ำเป็นค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองตำมกฎกระทรวงน้ี   และ 

ให้ด ำเนินกำรยึดหรืออำยัดหรือขำยทอดตลำดทรัพย์สินตำมที่ระบุไว้ในค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับ  

ทำงปกครองต่อไปได้  แต่ต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๗ ในวำระเร่ิมแรก  ผู้มีอ ำนำจออกค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองจะแต่งตั้ง 

ผู้ซึ่งไม่ผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรบังคับคดีจำกกรมบังคับคดีหรือด้ำนกำรบังคับทำงปกครองตำมหลักสูตร  

ที่คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองให้ควำมเห็นชอบ  เป็นเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองก็ได้  
โดยเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  6  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๖๓/๗  วรรคสำม   
แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ออกค ำส่ังใช้มำตรกำรบังคับ
ทำงปกครองและกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้อง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้ำง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหน่ึง  และมำตรำ  ๘  (๑๒)  แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปน้ี 

ให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปน้ี  ได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้ำง 
(๑) ทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์  

และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ตั้งแต่ช้ันพระองค์เจ้ำขึ้นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจ่ำยเงินเดือน  เงินปี  บ ำเหน็จบ ำนำญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  เฉพำะส่วนที่ได้ใช้เพ่ือกำร
ดังต่อไปน้ี   

 (ก) ใช้ในรำชกำร  รำชกำรในพระองค์  หรือหน่วยงำนในพระมหำกษัตริย์ 
 (ข) ใช้ในกิจกำรอ่ืนใดในพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์  หรือใช้เพ่ือสำธำรณประโยชน์ 

 (ค) ใช้เป็นศำสนสถำนไม่ว่ำของศำสนำใดที่ใช้เฉพำะเพ่ือกำรประกอบศำสนกิจหรือกิจกำร
สำธำรณะ  หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ ์ นักพรต  นักบวช  หรือบำทหลวง  ไม่ว่ำในศำสนำใด  หรือเป็นศำลเจำ้ 

 ทั้งน้ี  หำกเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้เพ่ือกำรตำมวรรคหน่ึง  ให้ได้รับยกเว้นเฉพำะส่วนที่มิได้
ใช้หำผลประโยชน์   

(๒) ทรัพย์สินของรัฐวิสำหกิจที่ยังมิได้ใช้ในกิจกำรของรัฐวิสำหกิจและยังมิได้ใช้หำผลประโยชน์ 

“รัฐวิสำหกิจ”  หมำยควำมว่ำ 
 (ก) องค์กำรของรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของรัฐบำล  กิจกำรของรัฐ

ตำมกฎหมำยที่จัดตั้งกิจกำรน้ัน  หรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของ 
 (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่กระทรวงกำรคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำ 

ร้อยละห้ำสิบ 
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(๓) ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินว่ำงเปล่ำในสนำมบินรอบบริเวณทำงวิ่ง  ทำงขับ  หรือลำนจอดอำกำศยำน  
ที่กันไว้เพ่ือควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนขั้นต่ ำของข้อก ำหนดว่ำด้วยมำตรฐำนสนำมบินที่ส ำนักงำน  

กำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก ำหนด 

(๔) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นทำงรถไฟหรือทำงรถไฟฟ้ำซึ่งใช้ในกิจกำรของกำรรถไฟหรือ
กำรรถไฟฟ้ำโดยตรง   

“ทำงรถไฟ”  หมำยควำมว่ำ  ถนนหรือทำงซึ่งได้วำงรำงเพ่ือกำรเดินรถไฟ  และให้หมำยควำม
รวมถึง  อุโมงค์  สะพำน  ทำงยกระดับ  ห้องระบบอำณัติสัญญำณประจ ำสถำนี  ซุ้มเคร่ืองกั้นถนนผ่ำนเสมอ
ระดับทำงรถไฟ  ที่ท ำกำรหอสัญญำณ  และชำนชำลำสถำนีเฉพำะพ้ืนที่บริเวณที่ผู้โดยสำรรอเพ่ือขึ้นหรือ
ลงจำกรถไฟ   

“ทำงรถไฟฟ้ำ”  หมำยควำมว่ำ  รำงหรือทำงส ำหรับรถไฟฟ้ำแล่นโดยเฉพำะ  ไม่ว่ำจะจัดสร้ำง 
ในระดับพ้ืนดิน  เหนือหรือใต้พ้ืนดินหรือพ้ืนน้ ำ  หรือผ่ำนไปในอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ  และ 

ให้หมำยควำมรวมถึงเขตทำง  ไหล่ทำง  ทำงเท้ำ  ทำงออกฉุกเฉิน  อุโมงค์  สะพำน  ทำงยกระดับ   
เขื่อนกั้นน้ ำ  ท่อหรือทำงระบำยน้ ำ  ท่อหรือทำงระบำยอำกำศ  ก ำแพงกันดิน  ร้ัวเขต  และหลักระยะ   

(๕) ทรัพย์สินที่ใช้ส ำหรับกำรสำธำรณูปโภคและทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงกำรของ
กำรเคหะแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเคหะแห่งชำติ 

(๖) ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังประกำศ
ก ำหนด  ทั้งนี้  เฉพำะส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้เพ่ือสำธำรณประโยชน์   

(๗) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อส ำหรับใช้ในระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอำคำร   
(๘) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อน้ ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อสำธำรณะ 

(๙) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นถนน  ลำน  และรั้ว 

(๑๐) ที่ดินที่มีกฎหมำยก ำหนดห้ำมมิให้ท ำประโยชน์ 

(๑๑) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท ำกำรของส ำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำของต่ำงประเทศที่จัดตั้งขึ้น  

ในประเทศไทยตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลต่ำงประเทศ 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สำวนำยน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

้หนา   ๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดให้ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน
หรือส่ิงปลูกสร้ำงบำงประเภทได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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หน้าที่ 491

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๓ 

------------ 
 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ 
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิก 
  (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๐ 
  (๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับ 
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ 
ตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและ 
กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งให 
ผูวาราชการจังหวัดได 
  ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
  "เบี้ยกันดาร"  หมายความวา เงินที่จายชวยเหลือพนักงานสวนทองถิ่นเนื่องจาก 
การปฏิบัติราชการประจําในทองที่กันดาร 
  "ทองท่ีกันดาร"  หมายความวา อําเภอหรือกิ่งอําเภอ ซึ่งกระทรวงการคลัง 
ประกาศกําหนดใหเปนทองที่กันดาร 
  "พนักงานสวนทองถิ่น"  หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และใหรวมตลอดถึงนายก 
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   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

องคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี เทศมนตร ี
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรับเงินคาจางประจําตามอัตราที่กําหนดไว 
ในงบประมาณรายจาย 
  "เงินเดือน"  หมายความรวมถึงเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
และรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งพระราชกฤษฎีกาไดกําหนดไว 
  "เงินคาปวยการ"  หมายถึง เงินคาปวยการรายเดือนของนายกเทศมนตรีและ 
เทศมนตรีซึ่งพระราชกฤษฎีกาไดกําหนดไว 
  "เงินคาตอบแทน"  หมายถึง เงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ 
บริหารองคการบริหารสวนตําบล และกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไว 
  "เงินคาจางประจํา"  หมายความถึงเงินคาจางท่ีไดรับเปนรายเดือน รายวัน และ 
รายชั่วโมงตามอัตราปกติที่รับจริงในเดือนหนึ่ง 
  ขอ ๖  พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและปฏิบัติราชการ 
ประจําอยูในทองที่กันดาร หรือไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจําอยูในทองที ่
กันดารใหมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารในอัตรารอยละสิบของเงินเดือน เงินคาปวยการ เงิน 
คาตอบแทน หรือเงินคาจางประจํารายเดือนที่ไดรับจริงแตไมนอยกวาเดือนละสองรอยบาท 
  ผูไดรับเบี้ยกันดารตามวรรคหนึ่ง ไมมีสิทธิไดรับคาเบ้ียเล้ียงเดินทางตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการในระหวางที่ปฏิบัติ 
ราชการในทองที่กันดาร เวนแตคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในระหวางที่เดินทางไปปฏิบัติราชการนอก 
ที่ตั้งปกติในระหวางที่ปฏิบัติราชการอยูในทองที่กันดาร 
  ขอ ๗  พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารตามขอ ๖ หากไดรับ 
คําสั่งใหไปชวยราชการหรือไปรักษาราชการแทน หรือไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรมหรือ 
ดูงาน นอกทองที่กันดารเกินสิบหาวัน ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารสําหรับระยะเวลาที่เกินสิบหาวัน 
นั้น 
  ขอ ๘  การขอรับเบี้ยกันดารใหปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)  ใหพนักงานสวนทองถิ่นผูมีสิทธิรับเบี้ยกันดาร ยื่นคําขอรับเบี้ยกันดาร 
ตามแบบคําขอรับเบี้ยกันดารทายระเบียบนี้ตอผูบังคับบัญชาที่กําหนดใหเปนผูรับรองการใชสิทธิ 
ตามขอ ๙ 
  (๒)  เมื่อผูบังคับบัญชาที่กําหนดใหเปนผูรับรองการใชสิทธิตามขอ ๙ ได 
พิจารณาคําขอรับเบี้ยกันดารแลว หากเห็นวาผูยื่นคําขอมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารตามระเบียบนี ้
ก็ใหลงลายมือชื่อรับรองในคําขอแลวใหดําเนินการเสนอผูมีอํานาจอนุมัติโดยมิชักชา 
  ขอ ๙  ใหผูบังคับบัญชาหรือพนักงานสวนทองถิ่นตอไปนี้เปนผูมีอํานาจรับรอง 
การใชสิทธิขอรับเบี้ยกันดาร 
  (๑)  พนักงานสวนทองถิ่น ผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน เปนผูมีอํานาจรับรอง 
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   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การใชสิทธิสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งดํารงตําแหนงไมสูงกวาระดับ ๔ หรือเทียบเทาหรือ 
ลูกจางประจํา 
  (๒)  พนักงานสวนทองถิ่น ผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๕ หรือเทียบเทาข้ึนไป 
รวมตลอดถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายก 
เทศมนตร ีเทศมนตร ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบล ใหมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของตนเอง 
  ขอ ๑๐  การจายเบี้ยกันดารใหปฏิบัติตามวิธีการจายเงินเดือน เงินคาปวยการ 
เงินคาตอบแทนหรือคาจางโดยอนุโลม 
  ขอ ๑๑ การเบิกจายเบี้ยกันดารตามระเบียบนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เบิกจายจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หรือหมวดคาตอบแทนใชสอยและ 
วัสดุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี 
  ขอ ๑๒  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรอืนายกเทศมนตรี หรอื 
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือผูที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีเปน 
ผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
            ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
        รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
[รก.๒๕๔๓/พ๒๓ง/๑๙/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓] 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบกิคาใชจายเกี่ยวกับการปฏบิัตริาชการ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหครอบคลุมรายจายทุกประเภท และเพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๙๕ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 

ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล 
“พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล และใหรวมถึง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
เทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล กรรมการสุขาภิบาล 
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
และลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ขอ ๔  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายที่ใชในการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภท ไดแก คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ 
                                                 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๘ ง/หนา ๕๐/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

หน้าที่ 495

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา เงิน
สงเคราะห พนักงานสวนทองถ่ินผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ เงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินเดือนและเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวนทองถ่ิน
ถึงแกความตาย การเบิกจายเกี่ยวกับศพพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจางซึ่งถึงแกความตายใน
ระหวางเดินทางไปราชการ เบี้ยประชุมกรรมการ การชวยเหลือพนักงานสวนทองถ่ินหรือลูกจางท่ี
ตองหาคดีอาญา คาใชจายในการแขงขันกีฬา คาใชจายในการจัดงาน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับ
สิทธิและสวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานสวนทองถ่ินพึงไดรับ ตลอดจนคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการอื่นๆ 

 

ขอ ๕  ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยที่ได
กําหนดคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไวแลว ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

ขอ ๖  คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยัง
ไมไดกําหนดไวตามขอ ๕ ใหใชระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงการคลัง
ในเรื่องนั้นไปกอนโดยอนุโลม 

 

ขอ ๗  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกคาใชจายในการปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชํานิ  ศักดิเศรษฐ 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นันทพล/ปรับปรุง 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ 

 

หน้าที่ 496

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดคำ่ใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ.  2562 
 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหน่ึง  และมำตรำ  ๑๒  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ให้ส่วนรำชกำรที่ รับช ำระภำษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดเก็บภำษีในอัตรำร้อยละสำมของภำษีที่รับช ำระไว้แทนนั้น 

ข้อ ๒ ให้ส่วนรำชกำรน ำส่งภำษีหลังหักค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ  ๑  แล้ว  ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภำยในวันที่สิบของเดือนถัดไป 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

  

้หนา   ๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒

หน้าที่ 497

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๑๒  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย 

ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐรับช ำระภำษีแทน  ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐนั้นอำจได้รับส่วนลด
หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒

หน้าที่ 498

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 
กฎกระทรวง 

การผ่อนช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.  2562 

 

 

อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา   ๖   วรรคห น่ึ ง   และมาตรา   ๕๒  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจขอผ่อนช าระภาษีเป็นงวดได้   โดยเงินภาษีขั้นต่ าที่จะมีสิทธิ 
ผ่อนช าระได้ต้องมีจ านวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป 

ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีประสงค์ขอผ่อนช าระภาษีในปีใด  ให้ผู้เสียภาษีย่ืนหนังสือขอผ่อน
ช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเดือนเมษายนของปี 

ข้อ ๓ การผ่อนช าระภาษี  ให้แบ่งช าระได้ไม่เกินสามงวด  งวดละเท่า ๆ  กัน  ภายใน
ก าหนดเวลา  ดังต่อไปน้ี 

(๑) งวดที่หนึ่ง  ช าระภายในเดือนเมษายนของปี 
(๒) งวดที่สอง  ช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี 
(๓) งวดที่สาม  ช าระภายในเดือนมิถุนายนของปี 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  

้หนา   ๑๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒

หน้าที่ 499

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การช าระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  ผู้เสียภาษีอาจขอ 

ผ่อนช าระเป็นงวดได้  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
สมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนช าระภาษีเพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ ผู้เสียภาษีมากย่ิงขึ้น    
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒

หน้าที่ 500

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกีำรประกำศรำคำประเมนิทุนทรัพย์  อัตรำภำษี 

และรำยละเอียดอ่ืนในกำรจดัเกบ็ภำษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง 
พ.ศ.  2562 

 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหน่ึง  และมำตรำ  ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้ำง  อัตรำภำษี  และรำยละเอียดอ่ืนที่จ ำเป็นตำมลักษณะกำรใช้ประโยชน์ของผู้มีหน้ำที่เสียภำษี
แต่ละรำย  ตำมแบบ  ภ.ด.ส.  ๑  และ  ภ.ด.ส.  ๒  ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

กำรนับอำยุสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี   
ข้อ ๒ ในกำรประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมข้อ   ๑   

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน   สิ่งปลูกสร้ำง  หรือ 

สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุดตำมมำตรำ  ๓๖  ด้วย 

ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้ำงและบัญชีตำมข้อ  ๒  ก่อนวันที่  ๑  กุมภำพันธ์ของทุกปี  โดยให้แสดงไว้  ณ  ส ำนักงำน 

หรือที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถำนที่อ่ืนใดที่ประชำชนเข้ำถึงได้  หรือผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 

้หนา   ๑๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒

หน้าที่ 501

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 

ภ.ด.ส. ๑ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 

ท่ี 
ประเภท

ท่ีดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เลขท่ี 
สถานท่ีต้ัง 

(หมู่ท่ี/ชุมชน/ต าบล) 

ลักษณะ
การใช้

ประโยชน์ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง 

รวมราคาประเมิน
ของท่ีดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง 
(บาท) 

ราคาประเมิน
ของท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างตาม
สัดส่วนการใช้

ประโยชน์ 

(บาท) 

หักมูลค่า 
ฐานภาษี 

ท่ีได้รับยกเว้น 
(บาท) 

คงเหลือ 

ราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ 

ท่ีต้องเสียภาษี 
(บาท) 

อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

เน้ือท่ีดิน 
ค านวณ

เป็น
ตารางวา 

ราคาประเมิน
ต่อตารางวา 

(บาท) 

รวมราคา
ประเมินท่ีดิน 

(บาท) 
ท่ี 

ประเภท 

สิ่งปลูกสร้าง 

 

ลักษณะ 

สิ่งปลูกสร้าง  

 

ลักษณะ 

การใช้
ประโยชน์ 

ขนาดพื้นท่ี 

สิ่งปลูกสร้าง 
(ตารางเมตร) 

 

คิดเป็น
สัดส่วนตาม

การใช้
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

ราคาประเมิน 

ต่อ 

ตารางเมตร 
(บาท) 

รวมราคา 
สิ่งปลูกสร้าง 

(บาท) 

ค่าเสื่อม ราคาประเมิน 

สิ่งปลูกสร้าง
หลังหัก 

ค่าเสื่อม 

(บาท) 

ไร ่ งาน วา อายุ
โรงเรือน 

(ปี) 

คิดเป็น 

ค่าเสื่อม 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

  

หน้าที่ 502

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 

ภ.ด.ส. ๒ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

 

ที ่ ช่ืออาคารชุด 
เลขทะเบยีน 

อาคารชุด 
ที่ตั้งอาคารชุด 

ลักษณะการ
ท าประโยชน ์

เลขท่ีห้องชุด 
ขนาดพื้นท่ีรวม 
(ตารางเมตร) 

ราคาประเมินต่อ 
ตารางเมตร 

(บาท) 

ราคาประเมิน 

ห้องชุด  
(บาท) 

หักมูลค่าฐาน
ภาษีที่ไดร้ับ 

การยกเว้น 
(บาท) 

คงเหลือราคา
ประเมินทุนทรัพย์

ที่ต้องเสียภาษี 
(บาท) 

อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

           

 

 

หน้าที่ 503

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมิน 

ทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ  และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี   
ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่   ๑  กุมภาพันธ์ของปีนั้น  จึงจ าเป็น 

ต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒

หน้าที่ 504

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดทีด่ินหรือสิง่ปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้วำ่งเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชนต์ำมควรแก่สภำพ 

พ.ศ.  2562 
 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหน่ึง  และมำตรำ  ๓๗  วรรคสี่  แห่งพระรำชบญัญตัิ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  ดังต่อไปน้ี   
(๑) ที่ดินที่โดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ได้  แต่ไม่มีกำรท ำประโยชน์ในที่ดินน้ันตลอดปี 

ที่ผ่ำนมำ  เว้นแต่กำรที่ไม่สำมำรถท ำประโยชน์น้ันเนื่องจำกมีเหตุธรรมชำติหรือเหตุพ้นวิสัย 

(๒) สิ่งปลูกสร้ำงที่โดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ได้  แต่ถูกทิ้งร้ำงและไม่มีกำรท ำประโยชน์
ในสิ่งปลูกสร้ำงน้ันตลอดปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อ ๒ ลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพให้เป็นไป 

ตำมหลักเกณฑ์  ดังต่อไปน้ี   
(๑) ที่ดินที่โดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม  แต่มีกำรท ำประโยชน์

ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศก ำหนดตำมมำตรำ  ๓๗  วรรคสอง  ตลอดปีที่ผ่ำนมำ 

(๒) สิ่งปลูกสร้ำงที่ก่อสร้ำงหรือปรับปรุงเสร็จแล้วและโดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ 

ในกำรประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่ อยู่อำศัยหรือท ำประโยชน์อ่ืนที่ ไม่ใช่กำรท ำประโยชน์ 

ในกำรประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อำศัย  แต่ไม่มีกำรใช้ประโยชน์ตลอดปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อ ๓ ควำมในข้อ  ๑  และข้อ  ๒  มิให้ใช้บังคับกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง  ดังต่อไปน้ี   
(๑) ที่ดินที่อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรเพ่ือท ำประโยชน์  หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ถูกรอนสิทธิในกำรท ำประโยชน์โดยกฎหมำย  หรือโดยค ำสั่ง 

หรือค ำพิพำกษำของศำล 

(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครอง   

้หนา   ๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒

หน้าที่ 505

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



ข้อ ๔ ในกำรพิจำรณำว่ำที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำ
หรือที่ไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ  ให้ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  สภำพภูมิประเทศ  สภำพดิน   
ควำมลำดชันของพื้นดิน  และกำรท ำประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง  ในบริเวณใกล้เคียง 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

  

้หนา   ๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒

หน้าที่ 506

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มำตรำ  ๓๗  วรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชน์
ตำมควรแก่สภำพให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  สมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ของที่ดินหรือ 

ส่ิงปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ  เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนแก่ผู้มีหน้ำที่ 
เสียภำษ ี จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒

หน้าที่ 507

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การฝึกอบรมซึ่งจดัโดยหน่วยงานของรัฐทีก่ าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ 

ของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิน่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบกิจา่ยเงินได้ 
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรให้มีการประกาศก าหนดการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐ 

ที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงิน  

เพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นได้   อันเป็นไป 

เพื่อประโยชน์ของราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ.  2540  มาตรา  74  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2562  มาตรา  77  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  67  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562  มาตรา  5  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และมาตรา  85  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  กระทรวงมหาดไทย  
จึงประกาศดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การฝึกอบรมซึ่งจัดโดย
หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้  พ.ศ.  2562” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้การจัดการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ  ดังต่อไปน้ี  เป็นการฝึกอบรม 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้  ตามมาตรา  74  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2562  มาตรา  67  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562  และมาตรา  85  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562 

(1) หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(2) หลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับสูง  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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(3) หลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นระดับสูง  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(4) หลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(5) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับนักบริหาร

ระดับสูง  ซึ่งจัดโดยส านักงาน  ก.พ.ร. 
(6) หลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน  ซึ่งจัดโดยส านักงาน  ก.พ.ร. 
(7) หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  (The  Advanced  

Certificate  in  Local  Development  Administration  for  Sustainability)  ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 
(8) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น  (The  Certificate  in  Local  Law)  ซึ่งจัดโดย

สถาบันพระปกเกล้า 
(9) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น  (Certificate  Course  

in  Urban  Management  for  the  executive  local  governments)  ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การด าเนนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน  

และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหน่ึง  มาตรา  10  มาตรา  28  วรรคสาม  มาตรา  33  

มาตรา  34  มาตรา  44  วรรคสอง  มาตรา  51  วรรคหน่ึง  มาตรา  54  วรรคสอง  และมาตรา  73  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนเช่าในที่ดิน 

หรือสิ่งปลูกสร้างใดตามมาตรา  10  ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอน
หรือการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน  
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  ตามรายการที่ก าหนด  ดังนี้ 

(1) กรณีการโอนกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง   
 (ก) การโอนที่ดิน  ประกอบด้วย   
  ๑) รูปแปลงที่ดินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเน้ือที่ดิน 
  ๒) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  เลขหน้าส ารวจ  และเลขที่ดิน   
  ๓) ที่ต้ังที่ดิน  ประกอบด้วย  ระวาง  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  และมาตราส่วนในระวาง 
  ๔) เนื้อที่  (ไร่/งาน/ตารางวา) 
  ๕) ช่ือของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง 
  ๖) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง  แล้วแต่กรณี 
  ๗) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง 
 (ข) การโอนสิ่งปลูกสร้าง  ประกอบด้วย 
  ๑) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  เลขหน้าส ารวจ  และเลขที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างน้ันตั้งอยู่ 
  ๒) ที่ต้ังที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างน้ันตั้งอยู่  ประกอบด้วย  ระวาง  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด   
  ๓) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง   
  ๔) ช่ือของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
  ๕) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  แล้วแต่กรณี   
  ๖) ที่อยู่ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
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 (ค) การโอนห้องชุด  ประกอบด้วย 
  1) ช่ืออาคารชุด  เลขทะเบียนอาคารชุด  และที่ตั้งอาคารชุด  ประกอบด้วย  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด   
  2) เลขที่ของห้องชุด  ช้ันที่  และช่ืออาคารหรือเลขที่อาคาร 
  3) เนื้อที่ห้องชุด   
  4) ช่ือของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
  5) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์  แล้วแต่กรณี 
  6) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
(2) กรณีการจดทะเบียนการเช่า 
 (ก) ข้อมูลที่ดิน  สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ให้เช่าตามข้อ  (1)   
 (ข) ข้อมูลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  1) ช่ือของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  2) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  3) ที่อยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
 (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า 
  1) วันท าสัญญาเช่า  และระยะเวลาการท าสัญญาเช่า 
  2) วัตถุประสงค์ของการเช่า  เช่น  เพ่ือเกษตรกรรม  อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

อุตสาหกรรม  หรืออ่ืน ๆ   
ข้อ 3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามมาตรา  28  วรรคสาม  

โดยก าหนดอายุการใช้งานบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ  ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  หรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้มีอายุการใช้งานสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร 
(2) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม  (1)  ให้มีอายุการใช้งานไม่เกินก าหนดระยะเวลาตามที่ประกาศ

ก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๔ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  

อันมีผลท าให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง  ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ดังกล่าว  โดยยื่นแบบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือวันที่  
ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา  33  เฉพาะกรณี  ดังนี้ 
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(1) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  เป็นการใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 

(2) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม  หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ 
ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

(3) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  
เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 

(4) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  เป็นการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย 

เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนจ์ากผู้เสียภาษีแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ
และมีค าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือประเมินภาษี
ตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป 

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  จัดส่งข้อมูลของผู้ เสียภาษีแต่ละรายตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
แจ้งผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ได้จัดท าขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา  34  ทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือจัดท าเป็นรูปแบบแอปพลิเคช่ันการรับส่ง
ข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลก็ได้  โดยจัดท า
เป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ๆ 

ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา  44  วรรคสอง 

ข้อ ๗ การช าระภาษีผ่านธนาคาร  หมายความว่า  การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

ผ่านธนาคารที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารบนระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่าระบบ  e-LAAS  และให้หมายความรวมถึง
ระบบอ่ืนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนพัฒนาขึ้น
เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหน่ึง   

้หนา   ๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒
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การช าระภาษีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

บนระบบ  e-LAAS  กรณียังไม่ได้บันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษี  ให้เพ่ิมฐานข้อมูลผู้เสียภาษีบนระบบ  e-LAAS 
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อธนาคารเพ่ือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบ

ส าหรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร  โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติส าหรับโอนเงินจากบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ย  

เงินฝากธนาคาร  เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จะแจ้งรหัสส าหรับการใช้บริการช าระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร 

(๓) การช าระภาษีผ่านธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ารหัส  Company  Code  
ส าหรับการใช้บริการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาก าหนดข้อมูลการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านธนาคาร  เพ่ือสร้างรหัสบาร์โค้ดในการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS  และพิมพ์
แบบทดสอบรหัสบาร์โค้ด  เพ่ือน าไปทดสอบที่ธนาคาร  เมื่อผ่านการทดสอบ  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS 

(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  และพิมพ์แบบฟอร์ม  

การช าระเงินผ่านธนาคารจากระบบ  e-LAAS 
(๕) ให้ผู้เสียภาษีน าเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  และแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร 

จากระบบ  e-LAAS  ไปช าระภาษีที่ธนาคาร  เพ่ือน าเงินภาษีดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที 
(๖) ให้ธนาคารส่งข้อมูลการรับช าระภาษีผ่านธนาคารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผ่านระบบ  e-LAAS  ทุกสิ้นวัน  เพ่ือให้ระบบประมวลผลข้อมูลภายในวันรุ่งขึ้น 
(๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ  e-LAAS  เพ่ือส่งให้กับ 

ผู้เสียภาษี  พร้อมจัดท าใบน าส่งเงิน  และใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงินเพื่อบันทึกบัญชีบนระบบ  e-LAAS 
ข้อ ๘ การช าระภาษีโดยวิธีการอ่ืน  หมายความว่า  การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ผ่านนิติบุคคลที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านการให้บริการของนิติบุคคล
บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า  ระบบ  e-LAAS  และให้
หมายความรวมถึงระบบอ่ืนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืนพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหน่ึง   

การช าระภาษีโดยวิธีการอ่ืนให้น าวิธีการช าระภาษีผ่านธนาคารตามข้อ  ๗  วรรคสอง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

้หนา   ๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒
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ข้อ ๙ แบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามมาตรา  ๒๘  วรรคสาม  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา  33  แบบแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา  44  
วรรคสอง  แบบค าร้องขอรับเงินภาษีคืนตามมาตรา  54  วรรคสอง  แบบค าร้องคัดค้านการประเมนิภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา  73  วรรคหน่ึง  และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี  ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒
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      เลขประจําตัวประชาชน 
                                  ..................................................... 

ช่ือ .................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................ 
สังกัด ............................................................... 
พนักงานสํารวจตามพระราชบญัญตั ิ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562           

                                   .................................................... 

......................          (...................................................)             

ลายมือช่ือ             ตาํแหน่ง .................................................... 
                                              ผู้ออกบตัร

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

.       (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)         . 
จังหวัด...................................... 
เลขท่ี ............../................ 

 

วันออกบตัร ........../........../.......... 
บัตรหมดอายุ........../........../.......... 

 

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ 

 
         

        แบบบัตรประจาํตัวพนกังานสํารวจ 
            --------------------- 

             ด้านหน้า 
 

 

 

 

               

                          5.4 ซ.ม. 
 

 

 

 

 

                                         

                                                      8.4 ซ.ม. 
                 

      ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ออกบัตร 
 

 

 

 

               ด้านหลัง 
 

 

 

 

               

             5.4 ซ.ม. 
 

 

 

 

 

                                         

                  8.4 ซ.ม.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายขนาด 
2.5 x 3 ซม. 
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ภ.ด.ส. 5 

 

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิหรือสิ่งปลกูสรา้ง 
      เขียนที่................................................... 

                                                                          วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 

  ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที่............ 
ถนน..................................................ตําบล......................................................อําเภอ........................................... 
จงัหวัด.......................................................ขอย่ืนแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
  ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท 

๑. ที่ดิน จาํนวน.................แปลง ดังน้ี 
    ๑.๑ แปลงที่......ต้ังอยู่หมู่ที่.....................ถนน.......................................ตําบล......................

อําเภอ...................................จงัหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................

เน้ือที่ดิน.........ไร่.........งาน..........ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทําประโยชน์............................................................... 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์...............................................................................................................
ต้ังแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ....  

ฯลฯ 
๒. สิ่งปลูกสร้าง  จาํนวน.................หลัง  ดังน้ี 
    ๒.๑ หลังที่........ต้ังอยู่หมู่ที่.....................ถนน.............................ตําบล.........................

อําเภอ...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................

ขนาดพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง..................ตร.ม.  เดิมสิ่งปลูกสร้างน้ีใช้ทําประโยชน์........................................................ 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์................................................................................................................
ต้ังแต่วันที่............. เดือน............................ พ.ศ. .... 

ฯลฯ 
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จาํนวน.................ห้อง  ดังน้ี 
    ๓.๑ ช่ืออาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องที่..................... 

ต้ังอยู่หมู่ที่...........ถนน.....................ตําบล..........................อําเภอ...............................จังหวัด.............................
บนที่ดินเลขท่ีโฉนดหรือหนังสือสําคัญ.............................................ขนาดพ้ืนที่อาคารชุด/ห้องชุด........ตร.ม.  
เดิมอาคารชุด/ห้องชุดน้ีใช้ทําประโยชน์..............................................................บัดน้ี อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว
ใช้ทําประโยชน์.....................................................................................................................................................  
ต้ังแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ............ 

ฯลฯ 
    

 

        (ลงช่ือ).............................................ผู้แจ้ง 
                                              (.............................................) 

          (ลงช่ือ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รบัแจ้ง 
                                               (...........................................) 

        ตําแหน่ง..............................................  
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 ภ.ด.ส. 6  

 

หนังสือแจ้งการประเมินภาษทีีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง 
ประจําปภีาษี พ.ศ. .... 

 

ที่............................/............................    สํานักงาน/ที่ทําการ............................... 
                                                                        วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 

เร่ือง  แจ้งการประเมินเพ่ือเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เรียน  ................................................................................ 
  ตามท่ีท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย  

๑. ที่ดิน จาํนวน .........แปลง  
๒. สิ่งปลูกสร้าง จาํนวน..............หลัง 
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จาํนวน........ห้อง/หลัง 

  พนักงานประเมินได้ทําการประเมินภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างแล้ว เป็นจํานวนเงิน
.........................บาท (...................................................................................) ตามรายการท่ีปรากฏในแบบแสดง
รายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับน้ี 

ฉะน้ัน ขอให้ท่านนําเงินภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างไปชําระ ณ  สํานักงาน/ที่ทําการ
..................................ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ............................................................................. 

ถ้าไม่ชําระภาษีภายในกําหนดจะต้องเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ 

และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  อน่ึง หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมิน         
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 9 ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถ่ินไม่เห็นชอบกับคําร้องคัดค้านน้ี ให้มีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ขอแสดงความนับถือ 
  

                   ............................................. 

           (............................................) 

          ตําแหน่ง.............................................. 
       พนักงานประเมิน 
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 ภ.ด.ส. ๗

ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/เจ้าของท่ีดิน/ผู้ครอบครองท่ีดิน...............................................................................................................................................................................

         หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อ่ืนๆ
๔. ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

จํานวน
ภาษีท่ีต้อง
ชําระ
(บาท)

จํานวนเน้ือท่ีดิน
คํานวณเป็น

 ตร.ว. ท่ี

ค่าเส่ือม
ท่ี

ลักษณะ
การทํา
ประโยชน์ ไร่ งาน ตร.ว.

แบบแสดงรายการคํานวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ประเภท
ท่ีดิน/เลขท่ี

คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดิน คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง
อัตรา
ภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ว. 

(บาท)

ราคาประเมิน
ของท่ีดิน 

(บาท)

ประเภทของ
ส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ี
ส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ราคา
ประเมิน
ต่อ ตร.ม. 

(บาท)

คงเหลือ
ราคาประเมิน
ทุนทรัพย์
ท่ีต้องชําระ 

(บาท)

รวมราคา
ประเมิน

ส่ิงปลูกสร้าง 
(บาท)

อายุ
โรงเรือน

 (ปี)

คิดเป็น
ค่าเส่ือม
(บาท)

ราคาประเมิน
ส่ิงปลูกสร้าง
หลังหัก

ค่าเส่ือม (บาท)

รวมราคา
ประเมินของ
ท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง 

(บาท)

หักมูลค่า
ฐานภาษี
ท่ีได้รับ
ยกเว้น 
(บาท)
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ภ.ด.ส.๘

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด..............................................................................................................

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. อยู่อาศัย
๒. อ่ืนๆ
๓. ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

หักมูลค่าฐานภาษี
ท่ีได้รับการยกเว้น 

(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมิน
ทุนทรัพย์

ที่ต้องชําระภาษี 

(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

จํานวนภาษี
ท่ีต้องชําระ

(บาท)

แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี
ช่ืออาคารชุด

/ห้องชุด
เลขทะเบียน
อาคารชุด

ท่ีต้ังอาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะ
การทําประโยชน์ เลขท่ีห้องชุด

ขนาดพ้ืนท่ีรวม 
(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ม.
(บาท)

ราคาประเมินอาคาร
ชุด/ห้องชุด

(บาท)
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ภ.ด.ส. ๙ 

 

 คําร้องขอรบัเงินภาษทีีด่นิและสิ่งปลูกสรา้งคืน 
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 

   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 

เรียน.......................................................... 
  ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................แขวง/ตําบล.........................................................
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.......................................         
ได้ ชําระเงินค่ าภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกส ร้าง ประจํ าปี  พ .ศ . .............. จํ านวน .......................บาท 
(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................ลงวันที่............................................
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว) 
  มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จํานวน........................บาท 
เน่ืองจาก       ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย  
                  เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย 
โดยได้ย่ืนเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๑. ใบเสร็จรบัเงินปีที่ผา่นมา หรอืหลักฐานการชําระเงิน 
๒. หนังสือมอบอํานาจกรณีย่ืนคําร้องแทน 
๓. บัตรประจําตัวประชาชน  
๔. อ่ืน ๆ .................................................................  
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

    (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
            (.............................................................) 

            วันที่........................................................ 
  

 

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

ได้รบัคําร้องฉบับน้ี 
แต่วันที่............................................................... 
(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รบัคําร้อง 
         (.............................................................) 

 

หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ย่ืนคําร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ชําระภาษี หรือไม่มารับเงินคืน
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รบัแจ้ง ให้เงินน้ันตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภ.ด.ส. ๑๐ 

 

คําร้องคดัคา้นการประเมินภาษหีรือการเรยีกเกบ็ภาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง 
         ตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 

   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 

เร่ือง  ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรอืการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เรียน  ............................................................................. 
  ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 
พ.ศ. .... ตามหนังสือแจ้งการประเมิน เลขที่....../...........ลงวันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. .....  
ซึ่งข้าพเจ้าได้รบัเมื่อวันที่....... เดือน...................................... พ.ศ. .... น้ัน 
  ข้าพเจ้า.........................................................................ขอย่ืนคําร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรอืการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เน่ืองจาก............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จํานวน...............ฉบับ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรอืการเรียกเก็บภาษีใหม่ 
 

      (ลงช่ือ)........................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
              (.......................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ได้รบัคําร้องฉบับน้ีต้ังแต่วันที่......... เดือน............................ พ.ศ. ..... 
 

(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รบัคําร้อง 
        (..............................................................) 

ตําแหน่ง.......................................................... 
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           ภ.ด.ส. 11 

-ตราองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน- 
 

                                                                        เลม่ที่................ 
             เลขที่................ 

ใบเสร็จรบัเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 

  ได้รบัเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก................................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด ............................................... ตามหนังสือแจ้งการประเมิน 
เลขที่............/.................ลงวันที่........... เดือน..................... พ.ศ. .... ประจําปีภาษี พ.ศ. .... 
 

ที่ รายการ จาํนวนเงิน หมายเหตุ บาท สตางค์ 
๑ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    

๒ เบ้ียปรับ รอ้ยละ…..    

๓ เงินเพ่ิมกรณีชําระเกินกําหนดเวลา..........เดือน    

     

     

     

     

ตัวอักษร (.......................................................)   

 

ลงช่ือ...............................................ผู้รบัเงิน            ลงช่ือ......................................พนักงานเก็บภาษี 
  (...................................................)       (........................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินีไ้ม่เป็นเหตใุห้เกิดสิทธิตามกฎหมายอ่ืน 
(มาตรา ๙ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิภาษีทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562) 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าดว้ยการเบกิเงนิจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน   
การเกบ็รกัษาเงนิ  และการน าเงนิส่งคลัง   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  (National  e-Payment  Master  Plan)  
ตลอดจนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Government  Fiscal  Management  Information  System:  GFMIS)  
เป็น  New  GFMIS  Thai 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๖๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง   

การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๓) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ   

พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐสภา   

ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรอัยการ  องค์การมหาชน  
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ตามที่กฎหมายก าหนด   

้หนา   ๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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“หน่วยงานผู้เบิก”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ 

เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“หน่วยงานย่อย”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  

หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หรือที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ  ซึ่งมิได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง   
หรือส านักงานคลังจังหวัด  แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก 

“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือการน้ีด้วย 

“ผู้อ านวยการกองคลัง”  ให้หมายความรวมถึง  เลขานุการกรม  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใด   
ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย 

“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน   
ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน  และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่  
รับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วย 

“ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”  ให้หมายความรวมถึง  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  
และส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย 

“งบรายจ่าย”  หมายความว่า  งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้

ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว   
“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด  ทั้งน้ี  ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย  

หรือเงินนอกงบประมาณ 
“ตู้นิรภัย”  หมายความว่า  ตู้เหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้ส าหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ 
“เงินรายได้แผ่นดิน”  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้ 

เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย  

เงินคงคลัง  และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  บัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐน้ัน 

น าไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ   
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“เงินเบิกเกินส่งคืน”  หมายความว่า  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว 

แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน  และได้น าส่งคลังก่ อนสิ้นปีงบประมาณ 

หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 
“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน”  หมายความว่า  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการ 

เบิกจากคลังไปแล้ว  แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน  และได้น าส่งคลัง
ภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ  หรือได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  หรือกรณีอ่ืนใด  

ที่ต้องน าส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(Government  Fiscal  Management  Information  System:  GFMIS)  ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

“ข้อมูลหลักผู้ขาย”  หมายความว่า  ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เกี่ยวกับช่ือ  ที่อยู่  เลขประจ าตัวประชาชน  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ช่ือและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญา  
เงื่อนไขการช าระเงิน  หรือข้อมูลอ่ืนใดที่จ าเป็นแล้วแต่กรณี  เพื่อใช้ส าหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

ความทั่วไป 
 
 

ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์  เอกสาร  ทะเบียนคุม  รายงาน  ที่ใช้ในการเบิกเงินจากคลัง   
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ ๗ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดในระเบียบน้ี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ัน  ขอหารือเพ่ือให้กระทรวงการคลังวินิจฉัย  
หรือขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  แล้วแต่กรณี  หรือให้กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง   
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 

ข้อ ๘ การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลงั
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน  
ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
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ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ทั้งน้ี  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการน้ัน
บัญญัติไว้  โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้   

หมวด  ๒ 
การใช้งานในระบบ 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิ 
ในการปฏิบัติงานในระบบ  ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีสิทธิตามข้อ  ๑๐  ด าเนินการขอเบิกเงินจากคลัง  การอนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี
หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง  การน าเงินส่งคลัง  การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล  และการเรียกรายงาน
ในระบบ 

ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ เบิกจัดท าค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

ก าหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดแนวทางการควบคุม  

การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก  ในการเข้าใช้งานในระบบ 
ข้อ ๑๓ การจัดท า  แก้ไข  อนุมัติการใช้  และการด าเนินการอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับการก าหนดสทิธิ

การเข้าใช้งานในระบบ  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๓ 
การเบิกเงนิ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สถานทีเ่บิกเงินและผูเ้บิกเงนิ 

 
 

ข้อ ๑๔ หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลค าขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง  
ส าหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีส านักงานอยู่ในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลค าขอเบิกเงินในระบบไปยังส านักงานคลัง
จังหวัด   

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายตามข้อ  ๑๐  
เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง  และอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง   

ข้อ ๑๖ หน่วยงานผู้เบิกใดซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกอ่ืน  
เป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้  โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักเกณฑ์ทัว่ไปของการเบกิเงิน 
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ข้อ ๑๗ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่าย 

เงินที่ขอเบิกจากคลังเพ่ือการใด  ให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพ่ือการน้ันเท่าน้ัน  จะน าไปจ่าย 

เพื่อการอ่ืนไม่ได้ 
ข้อ ๑๘ หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ก าหนดไว้หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  หรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง   

การได้รับเงินจากคลังไม่ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้เบิกในการที่จะต้องดูแล 

ให้มีการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหน่ึง 
ข้อ ๑๙ การขอเบิกเงินทุกกรณี  หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ  

ไว้  ณ  ที่จ่าย  ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในค าขอเบิกเงินนั้นด้วย  เว้นแต่ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว   
ข้อ ๒๐ การเบิกเงินจากคลัง  ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับเงินงบประมาณหน่ึงบัญชี 

และเงินนอกงบประมาณหน่ึงบัญชี 

(๒) น าข้อมูลตาม  (๑)  หรือของเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน  กรณีจ่ายตรงเจ้าหน้ี  ส่งให้แก่
กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ 

(๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอเบิกเงินก่อนส่งค าขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง
หรือส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามค าขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ 

ส่วนที ่ ๓ 
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่ใช่สว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๑ การขอเบิกเงิน  ให้ส่งค าขอเบิกตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ  ยกเว้นกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ให้เบิกเงินจากคลังโดยระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้
ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงก าหนด  หรือใกล้จะถึงก าหนดจ่ายเงิน 

ส่วนที ่ ๔ 
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๒ การขอเบิกเงินทุกกรณีห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงก าหนด  หรือใกล้จะถึง
ก าหนดจ่ายเงิน 
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ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น
ไปจ่าย  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีน้ันได้ทัน  ให้เบิกจาก  

เงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้  แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหน้ีผูกพัน  

เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๒๔ ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง  รายการเงินเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินช่วยเหลือ

ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ  เงินส ารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของข้าราชการ   
เงินสมทบของลูกจ้างประจ า  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ  

หรือรายการอ่ืนที่กระทรวงการคลังก าหนด  ถ้าค้างเบิกให้น ามาเบิกจากเงินงบกลางรายการน้ัน ๆ   
ของปีงบประมาณต่อ ๆ  ไปได้ 

ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า  
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายน้ันเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ช าระหน้ี  และให้น ามา
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับแจ้งให้ช าระหน้ี 

ข้อ ๒๖ ส่วนราชการที่ก่อหน้ีผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ  อาจเบิกเงินไปซื้อเงินตรา
ต่างประเทศในสกุลเงินตราที่จะต้องช าระหน้ีโดยทยอยซื้อหรือซื้อทั้งจ านวนก็ได้  และให้น าเงินไป  

ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ  และเมื่อหน้ี  

ถึงก าหนดหรือใกล้ถึงก าหนดช าระให้น าเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารไปช าระหน้ีดังกล่าว   ส าหรับ
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการน าเงินฝากธนาคารให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งน้ี  ให้รายงานการซื้อเงินตรา
ต่างประเทศและการช าระหนี้ต่อกระทรวงการคลังด้วย 

ข้อ ๒๗ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายช าระหน้ีผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
กรณีช าระหน้ีผูกพันเป็นเงินบาท  โดยให้ส่วนราชการติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์
โดยตรง 

ส่วนที ่ ๕ 
วิธีการเบิกเงินของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินของส่วนราชการส าหรับการซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ  ใบสั่งจ้าง  สัญญาหรือข้อตกลง  ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป  
หรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  ให้ส่วนราชการจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อ  หรือใบสั่งจ้างเพ่ือท าการ  

จองงบประมาณในระบบ  โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน 

ของส่วนราชการโดยตรง 
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(๒) นอกจากกรณีตาม  (๑)  ส่วนราชการไม่ต้องจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ  
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการจ่ายเงิ น 

ให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป  หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้ีหรือ  

ผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้ 
การซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  ให้ส่วนราชการด าเนินการขอเบิกเงินจากคลัง

โดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือ  

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย   
ข้อ ๒๙ การขอเบิกเงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  กรมบัญชีกลาง

จะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง  ยกเว้น   
(๑) กรณีค่าไฟฟ้า  ค่าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ที่ส่วนราชการ

ได้รับเงินสมทบจากข้าราชการ  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ให้ขอเบิกเงิน
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้น าไปจ่ายแก่เจ้าหน้ีหรือ 

ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป 
(๒) การขอเบิกเงินสวัสดิการ  ค่าตอบแทน  หรือกรณีอ่ืนใด  หรือกรณีที่กระทรวงการคลังก าหนด  

ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้แก่  
ผูม้ีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๓๐ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้เป็นไป 

ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๓๑ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจ าเดือนในวันท าการสิ้นเดือน   

ให้ส่วนราชการส่งค าขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ส่วนที ่ ๖ 
การเบิกเงนิของส่วนราชการที่มีส านักงานในตา่งประเทศ 

 
 

ข้อ ๓๒ ส่วนราชการที่มีส านักงานในต่างประเทศอาจส่งค าขอเบิกเงินเพ่ือซื้อเงินตรา
ต่างประเทศส าหรับจัดส่งให้ส านักงานในต่างประเทศใช้จ่ายได้ทั้งจ านวน  แต่ในกรณีที่เห็นสมควร
กระทรวงการคลังอาจก าหนดให้เบิกเป็นงวด ๆ  ตามความจ าเป็นก็ได้ 

กรณีส านักงานในต่างประเทศยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ได้รับจัดสรร   
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ 

ข้อ ๓๓ เงินที่จัดส่งให้ส านักงานในต่างประเทศตามข้อ  ๓๒  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากมี
เงินเหลือให้น าส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี   
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ในกรณีที่ส านักงานในต่างประเทศมีหน้ีผูกพัน  และไม่สามารถช าระหน้ีได้ทันสิ้นปีงบประมาณ  
เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังแล้ว  ให้เก็บเงินไว้เพื่อจ่ายส าหรบัการน้ันต่อไปไดอี้ก
ไม่เกินหกเดือน  เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย เงินภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขอท าความตกลง 
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกนิหกเดือน  หากมีเงินคงเหลือให้น าเงินส่งคืนสว่น
ราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่ครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้  โดยให้  

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณด าเนินการเบิกหักผลักส่ง 
ข้อ ๓๔ เงินที่ ได้ รับคืนจากส านักงานในต่างประเทศตามข้อ  ๓๓  ให้ส่วนราชการ 

เจ้าของงบประมาณด าเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ให้เป็นเงินบาท   
แล้วน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดยด่วน 

หมวด  ๔ 
การจ่ายเงินของสว่นราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินให้กระท าเฉพาะที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ก าหนดไว้
หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  และผู้มีอ านาจ  

ได้อนุมัติให้จ่ายได้ 
ข้อ ๓๖ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของบุคคล  ดังต่อไปน้ี 
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ  
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  หรือประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันต ารวจโทขึ้นไป 

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง  ทบวง  กรม  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานเป็นผู้อนุมัติ
ส าหรับหน่วยงานน้ันก็ได้ 

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ 

ในภูมิภาค 
ข้อ ๓๗ ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 

ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  หรือกฎ  หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย 
ข้อ ๓๘ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ  สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือช่ือในหลักฐานการจ่าย

หรือหลักฐานการขอรับช าระหน้ีทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้ 
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ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๔๐ การจ่าย  โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ห้ามมิให้ 

ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือช่ือรับเงินในหลักฐาน 
ข้อ ๔๑ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือผู้รับบ านาญหรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถ

มารับเงินได้ด้วยตนเอง  จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้  โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่ก าหนดในวรรคหน่ึง  หากบุคคลน้ันไม่สามารถมารับเงิน 

ได้ด้วยตนเอง  จะท าหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมารับเงินแทนก็ได้ 
การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  และการจ่ายเงินช าระหน้ีให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๔๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า  “จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือช่ือ

รับรองการจ่ายและระบุช่ือผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง  พร้อมทั้งวัน  เดือน  ปี  ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐาน  

การจ่ายเงินทุกฉบับ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยตามรายการ  

ในข้อ  ๔๖  ไว้ด้วย  และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือช่ือรับรองค าแปลด้วย   
ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ  และให้หัวหน้า 

ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงิน
กับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักฐานการจ่าย 

 
 

ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินของส่วนราชการ  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน  ซึ่งผู้รับเงิน
เป็นผู้ออกให้  หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  หรือใบรับรอง 
การจ่ายเงิน  หรือเอกสารอ่ืนใดที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย   

ข้อ ๔๕ การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง  เพ่ือเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยตรง  ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๔๖ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปน้ี 
(๑) ช่ือ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 
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ข้อ ๔๗ กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก 

ผู้รับเงินได้  ให้ผู้รับเงินลงช่ือรับเงินในใบส าคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๔๘ กรณีข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  จ่ายเงินไป 

โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๔๖  หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างน้ัน  ท าใบรับรองการจ่ายเงิน
เพื่อน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ   

ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย  ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง
เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ 

ในกรณีที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ   
หรือลูกจ้างน้ัน  ท าใบรับรองการจ่ายเงิน  โดยช้ีแจงเหตุผล  พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยน าใบเสร็จรับเงินน้ันมาเบิกจ่าย  แม้พบภายหลังจะไม่น ามา
เบิกจ่ายอีก  แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ช้ันอธิบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปส าหรับส่วนราชการ  

ในราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองน้ันเป็นหลักฐานประกอบการขอ
เบิกเงินได้ 

ข้อ ๔๙ กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหาย  ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการ 

ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๐ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานการจ่าย 

ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่  และให้ผู้รับเงินลงลายมือช่ือก ากับไว้ทุกแห่ง   
ข้อ ๕๑ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย  มิ ให้สูญหาย 

หรือเสียหายได้  ทั้งน้ี  เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ส่วนที ่ ๓ 

วิธีปฏบิัติในการจา่ยเงนิ 

 

 

ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 

ที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  ผู้รับบ านาญ  ผู้รับเบี้ยหวัด  หรือบุคคลภายนอก  รวมทั้ง
การจ่ายเงินเพ่ือชดใช้คืนเงินทดรองราชการ  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด   
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การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด  ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็น
เร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหน่ึงได้   

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นเช็คตามข้อ  ๕๒  วรรคสอง  ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน  ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือ  

เช่าทรัพย์สิน  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”   
ออกและขีดคร่อมด้วย 

(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม  (๑)  ให้ออกเช็คสั่งจ่าย 

ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 
(๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน  

ของส่วนราชการ  และขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 

ห้ามลงลายมือช่ือสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า  โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ช่ือผู้รับเงิน  วันที่ 
ที่ออกเช็ค  และจ านวนเงินที่สั่งจ่าย 

ข้อ ๕๔ การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ 

ให้ชิดเส้น  และชิดค าว่า  “บาท”  หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีช่องว่าง 
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินเพ่ิมเติมได้  และให้ขีดเส้นตรงหลังช่ือสกุล  ช่ือบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วน  

จนชิดค าว่า  “หรือผู้ถือ”  โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ช่ือบุคคลอ่ืนเพิ่มเติมได้   
หมวด  ๕ 

การเบิกจ่ายเงินยืมของสว่นราชการ 
 
 

ข้อ ๕๕ สัญญาการยืมเงิน  สัญญาวางหลักทรัพย์  และสัญญาค้ าประกนั  ให้เป็นไปตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๖ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๓๖  เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย 

ข้อ ๕๗ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงิน  และผู้มีอ านาจ 

ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินน้ันแล้วเท่าน้ัน  โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๘ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ  ที่ส่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้  
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมก าหนดให้ผู้ยืมน าหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งท าสัญญาวางหลักทรัพย์  
หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังก าหนดมาท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืม 
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ข้อ ๕๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ
เท่าที่จ าเป็น  และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 

ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  ให้ส่วนราชการกระท าได้เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทน้ัน  หรือกรณีอื่น  ซึ่งจ าเป็นเร่งด่วน
แก่ราชการ  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น   

ข้อ ๖๑ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับ  พร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม 

เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ 

ข้อ ๖๒ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ
ปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป  ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน  โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่าย 

ของงบประมาณปีปัจจุบัน  และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป  ดังต่อไปน้ี 

(๑) เงินยืมส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ 
วันเร่ิมต้นปีงบประมาณใหม่ 

(๒) เงินยืมส าหรับปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ  ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเร่ิมต้น
ปีงบประมาณใหม่ 

ข้อ ๖๓ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพ่ือปฏิบัติราชการ   
ให้กระท าได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือรายการ  ดังต่อไปน้ี 

(๑) รายการค่าจ้างช่ัวคราว  ส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า  

แต่จ าเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
(๒) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

(๓) งบกลาง  เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  หรือเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับลูกจ้างช่ัวคราวซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอน  

เป็นประจ า  แต่จ าเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
(๔) งบรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ  (๑)  หรือ  (๒)   
ข้อ ๖๔ การจ่ายเงินยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในราชอาณาจักร 

ให้จ่ายได้ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน  หากมีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่าก าหนด 

เวลาดังกล่าว  ส่วนราชการจะต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

ข้อ ๖๕ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  (ถ้ามี)  ภายในก าหนด
ระยะเวลา  ดังนี้ 
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(๑) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน  หรือการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน   
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน  รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว  ให้ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

การคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย  เพ่ือส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  ให้ส่วนราชการ

ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน  แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับค าทักท้วง  หากผู้ยืมมไิดด้ าเนินการตามค าทักท้วงและไมไ่ดช้ี้แจงเหตผุลให้ส่วนราชการผู้ให้ยมืทราบ  
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม
เท่าจ านวนที่ทักท้วงน้ัน 

ข้อ ๖๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม  (ถ้ามี)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  และ/หรือออกใบรับใบส าคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๖๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ช าระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้ 
ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย  และเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับ
หลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๖๘ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้อ านวยการ 

กองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกิน  

สามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด 
ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหน่ึงได้  ให้ผู้อ านวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ

หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณีทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป 

หมวด  ๖ 
การรับเงนิของส่วนราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ใบเสร็จรับเงนิ 
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ข้อ ๖๙ ใบเสร็จรับเงิน  ให้ใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลัง  ก าหนด  และให้มีส าเนา 

เย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ  หรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๗๐ ใบเสร็จรับเงิน  ให้พิมพ์หมายเลขก ากับเล่ม  และหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงิน 

เรียงกันไปทุกฉบับ 

ข้อ ๗๑ ให้ส่วนราชการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทราบ  และตรวจสอบ 

ได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจ านวนเท่าใด  ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  ให้หน่วยงานใด   
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปด าเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน  เดือน  ปีใด   

ข้อ ๗๒ การจ่ายใบเสร็จรับเงิน  ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน  ให้พิจารณาจ่าย
ในจ านวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินน้ันไว้ด้วย 

ข้อ ๗๓ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด  เมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  เช่น  ยุบเลิกส านักงานหรือ 

ไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปอีก  ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ รับใบเสร็จรับเงินน้ันน าส่งคืนส่วนราชการ 

ที่จ่ายใบเสร็จรับเงินน้ันโดยด่วน 

ข้อ ๗๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจัดเก็บเงิน  
รายงานให้ผู้อ านวยการกองคลัง  หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่า  

มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด  
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อย่างช้าไม่เกินวันที่  ๓๑  ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ ๗๕ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส าหรับรับเงินของปีงบประมาณใด  ให้ใช้รับเงินภายใน
ปีงบประมาณน้ัน  เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่  ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้  
ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ  เจาะรู  หรือประทับตราเลิกใช้  เพ่ือให้เป็นที่สังเกตมิให้น ามารับเงิน 

ได้อีกต่อไป 

ข้อ ๗๖ ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินหรือช่ือผู้ช าระเงินในใบเสร็จรับเงิน   
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด  ให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่  

ทั้งจ านวนโดยให้ผู้รับเงินลงลายมือช่ือก ากับการขีดฆ่าน้ันไว้  หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินน้ันทั้งฉบับ
แล้วออกฉบับใหม่  โดยให้น าใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้น้ันติดไว้กับส าเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม   

ข้อ ๗๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้
อย่างเอกสารธรรมดาได้   
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ส่วนที่  ๒ 
การรับเงนิ 

 
 

ข้อ ๗๘ การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับ  

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ได้  ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน 

ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๗๙ ในการจัดเก็บหรือรับช าระเงิน  ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินน้ัน  

ออกใบเสร็จรับเงิน  หรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  เว้นแต่เป็นการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  
หรือการรับเงินอ่ืนใดที่มีเอกสารของทางราชการระบุจ านวนเงินที่รับช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ใบเสร็จรับเงิน  โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจ านวนที่รับจ่ายท านองเดยีวกันกับใบเสร็จรับเงนิ  
หรือเป็นการรับเงินตามค าขอเบิกเงินจากคลัง  หรือเป็นการได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  

ของส่วนราชการ   
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับช าระเงินนอกที่ตั้งส านักงานปกติ   

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคหน่ึง   
ข้อ ๘๐ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท  เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการ  

รับช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากราย  จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหน่ึ งส าหรับการรับช าระเงิน 

ประเภทน้ันก็ได้ 
ข้อ ๘๑ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน 
เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหน่ึง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมเงินประเภทน้ัน  

ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้  โดยให้แสดงรายละเอียด 

ว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจ านวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังส าเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 

ในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน  ภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชี
ส าหรับวันนั้นแล้ว  ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันท าการถัดไป 

ข้อ ๘๒ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงิน  น าเงินสด  
หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืนที่ได้รับ  พร้อมกับส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนที่จัดเก็บ  

ในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น 
ข้อ ๘๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้า

ส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
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เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จ 

รับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  
ที่ได้รับในวันนัน้ทุกฉบับ  ไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึง่เปน็หลักฐานการรับช าระเงนิจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ฉบับสุดท้าย  และลงลายมือช่ือก ากับไว้ด้วย   

หมวด  ๗ 
การเกบ็รกัษาเงนิของส่วนราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สถานทีเ่ก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๘๔ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสาร 

แทนตัวเงินอ่ืน  ไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการน้ัน   
ข้อ ๘๕ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างนอ้ยสองส ารับ  แต่ละส ารับไมน้่อยกวา่สองดอกแตไ่มเ่กนิ

สามดอกโดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน  โดยส ารับหน่ึงมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน  ส่วนส ารับที่เหลือ
ให้น าฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ  ณ  สถานที่  ดังนี้ 

(๑) ส านักบริหารเงินตรา  กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  ส าหรับส่วนราชการในราชการ
บริหารส่วนกลาง 

(๒) ส าหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคและ 

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้เก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย 

ส่วนที ่ ๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๘๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ  หรือประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ในส่วนราชการน้ัน  

อย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการน้ัน 
ข้อ ๘๗ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละหน่ึงดอก  ในกรณีที่ตู้นิรภัย 

มีลูกกุญแจสามดอกและมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน  ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก  
ส่วนลูกกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิ น 

ผู้ใดถือลูกกุญแจน้ัน 
ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้น าความ  

ในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๘๘ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ  ๘๖  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจ านวน 

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจ าก็ได้ 
ข้อ ๘๙ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่

กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ใน  

ตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับ  

ลงลายมือช่ือกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงาน  

เงินคงเหลือประจ าวันนั้นด้วย 
ข้อ ๙๐ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ต้องเก็บรักษา

ลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบน าไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้  หากปรากฏว่า  

ลูกกุญแจสูญหาย  หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ  ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน 

ข้อ ๙๑ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบ  

ลูกกุญแจให้ผู้อ่ืนท าหน้าที่กรรมการแทน 

ส่วนที ่ ๓ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

 
 

ข้อ ๙๒ ให้ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  แล้วแต่กรณี   
จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นประจ าทุกวันที่มีการรับเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน 

ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินตามวรรคหน่ึง  จะไม่ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ส าหรับวันนั้นก็ได้  แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย 

รายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ข้อ ๙๓ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษาและรายงาน  

เงินคงเหลือประจ าวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน  กับรายงาน

เงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน
เก็บรักษาในตู้นิรภัย  และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๙๔ รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือช่ือแล้ว  

ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบ 
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ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจ านวนเงินซึ่งแสดงไว้ 
ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่ง  

ร่วมกันบันทึกจ านวนเงินที่ตรวจนับได้น้ันไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  และลงลายมือช่ือกรรมการ
เก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหนา้ที่การเงินผู้น าส่ง  แล้วน าเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย  และให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป   

ข้อ ๙๖ เมื่อน าเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว  ให้กรรมการ  

เก็บรักษาเงินใส่กุญแจให้เรียบร้อย  แล้วลงลายมือช่ือบนกระดาษปิดทับ  ในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับ
จะต้องถูกท าลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย 

ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การลงลายมือช่ือบนกระดาษปิดทับ 

จะกระท าที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กเพียงแห่งเดียวก็ได้ 
ข้อ ๙๗ ในวันท าการถัดไป  หากจะต้องน าเงินออกจ่าย  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  แล้วแต่กรณี  รับไปจ่าย   
โดยให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  แล้วแต่กรณี  ลงลายมือช่ือรับเงินไว้ในรายงาน  

เงินคงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไปจ่าย 

ข้อ ๙๘ การเปิดประตูห้องมั่นคง  หรือประตูกรงเหล็ก  หรือตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ตรวจกุญแจ  ลายมือช่ือบนแผ่นกระดาษปิดทับ  เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้ 

หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย  หรือมีพฤติการณ์อ่ืนใดที่สงสัย 

ว่าจะมีการทุจริตให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการโดยด่วน 

หมวด  ๘ 
การน าเงนิส่งคลงัและฝากคลัง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การน าเงนิส่งคลงัและฝากคลังของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๙๙ เงินที่เบิกจากคลัง  ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  ให้ส่วนราชการผู้เบิกน าส่งคืนคลัง
ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันรับเงินจากคลัง 

ในกรณีที่ส่วนราชการมีการรบัคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วเป็นเงนิสดหรือเช็ค  ให้น าส่งคืนคลังภายใน
สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับคืน  ยกเว้นกรณีมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment)  ให้น าส่งคืนคลังตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังก าหนด   
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การน าเงินส่งคืนคลังตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้น าส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๐๐ การน าเงินส่งคลัง  ถ้าน าส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงิน 

ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้ส่วนราชการน าส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  แต่ถ้าน าส่งภายหลังก าหนดดังกล่าว  

ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 
ข้อ ๑๐๑ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการให้น าส่งหรือน าฝากคลังภายใน

ก าหนดเวลา  ดังต่อไปน้ี 
(๑) เช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน  ให้น าส่งหรือน าฝากในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายใน  

วันท าการถัดไป 
(๒) เงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับเป็นเงินสด  ให้น าส่งอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง  แต่ถ้า 

ส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท  ก็ให้น าเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้า
ต้องไม่เกินสามวันท าการถัดไป 

(๓) เงินรายได้แผ่นดินที่รบัด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์  (e-Payment)  ให้น าส่งภายในระยะเวลา
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(๔) เงินเบิกเกินส่งคืน  หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  ให้น าส่งภายในสิบห้าวันท าการนับแต่ 
วันรับเงินจากคลังหรือนับแต่วันที่ได้รับคืน 

(๕) เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงนิสด  ให้น าฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง  แต่ส าหรบั
เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย  ให้น าฝากคลังภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันรับเงินจากคลัง 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการน าเงนิส่งคลังและฝากคลัง 

 
 

ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้น าเงินส่งคลัง 
ข้อ ๑๐๓ วิธีการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง  ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง  หรือในส่วน

ภูมิภาค  น าส่งหรือน าฝากเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง  หรือของส านักงานคลังจังหวดั  
แล้วแต่กรณี   

กรณีที่เป็นเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน  ให้จัดท าใบน าฝากเงิน  พร้อมทั้ง  

น าเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงิน  ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง  หรือ 

ของส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี  โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๑๐๔ หน่วยงานผู้เบิกที่ใช้วิธีการเช่ือมโยงข้อมูลเข้าระบบหรือวิธีการอ่ืน  ให้ถือปฏิบัติ

ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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หมวด  ๙ 
การกนัเงนิไว้เบกิเหลือ่มป ี

 
 

ข้อ ๑๐๕ หน่วยงานของรัฐใดได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 
หน่ึงแสนบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปช าระหน้ีได้ทัน  

สิ้นปีงบประมาณให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป  เว้นแต่ 
มีความจ าเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน   

ข้อ ๑๐๖ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๑๐ 
หนว่ยงานยอ่ย 

 
 

ข้อ ๑๐๗ การเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๑๑ 
การควบคมุและตรวจสอบของหน่วยงานผู้เบิกที่เป็นสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๑๐๘ ทุกสิ้นวันท าการ  ให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงินสด  

และเช็คคงเหลือกับรายงานเงนิคงเหลือประจ าวนัที่กรมบัญชีกลางก าหนด  กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินจากรายงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๐๙ ให้หน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่ให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวก 

แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจ่าย  
กรณีที่ได้รับการทักท้วง  จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ถ้าหน่วยงานผู้เบิกไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง  
ให้ช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้กระทรวง  ทบวง  กรม  เจ้าของงบประมาณ  แล้วแต่กรณี   ทราบภายใน 

สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หากเจ้าของงบประมาณ
ดังกล่าวเห็นว่าค าช้ีแจงนั้นมีเหตุผลสมควร  ให้พิจารณาด าเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายใน
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก 
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ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจากเจ้าของงบประมาณ  เมื่อกระทรวงการคลัง 
ได้วินิจฉัยค าช้ีแจงเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งให้กระทรวง  ทบวง  กรม  เจ้าของงบประมาณ  และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ  ในกรณีที่เจ้าของงบประมาณดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของกระทรวงการคลัง  ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งแจ้งส า นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 

สิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 

ข้อ ๑๑๐ เมื่อปรากฏว่าส่วนราชการแห่งใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  
การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยด่วน 

ข้อ ๑๑๑ หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของส่วนราชการแห่งใดขาดบัญชี  หรือสูญหาย
เสียหายเพราะการทุจริต  หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือเพราะเหตุหน่ึงเหตุใดซึ่งมิใ ช ่

กรณีปกติ  ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้วา่ราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  รีบรายงานพฤติการณ์
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทราบโดยด่วน  และด าเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินให้ฟ้องร้องด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หน้า   ๑ 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  มาตรา  ๑๒  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๕  วรรคสี่  มาตรา  ๔๓  วรรคสาม  มาตรา  ๕๖  วรรคสี่  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  
วรรคสอง  มาตรา  ๕๙  วรรคสอง  มาตรา  ๖๐  วรรคสอง  มาตรา  ๖๑  วรรคสอง  มาตรา  ๖๒   
วรรคสามและวรรคส่ี  มาตรา  ๖๕  วรรคสามและวรรคหก  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  มาตรา  ๖๘  
มาตรา  ๗๐  วรรคสาม  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๔  วรรคสอง  มาตรา  ๗๖  วรรคสอง  
มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๘๙  วรรคสอง  
มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๑  วรรคสอง   
มาตรา  ๑๐๒  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  และวรรคสาม  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๐๖  วรรคสี่  
มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๐๙  วรรคสี่  มาตรา  ๑๑๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  และวรรคสอง  และมาตรา  ๑๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอ้ความทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้ดาํรงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  หมายถึง  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ

เป็นนิติบุคคล 
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(๒) ราชการส่วนภูมิภาค  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๕) องค์การมหาชน  หมายถึง  ผู้อํานวยการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

(๖) องค์กรอิสระ  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึง  อัยการสูงสุด 
(๘) หน่วยธุรการของศาล  หมายถึง  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน

ศาลปกครอง  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี   

(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภา  เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ  หมายถึง  เลขาธิการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานน้ัน 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
น้ันกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึง
หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
น้ันในคราวเดียวกัน 

คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า 
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน   

การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร 
ที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร   
ผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน   
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐน้ัน
ในคราวเดียวกัน  ให้ถอืว่าผู้ยืน่ข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  
หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๕๕  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ  ๗๐  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
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โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๗๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ตามข้อ  ๑๑๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๒๐  คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ  ๑๔๖  
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๔๙  และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ  ๑๕๕ 

“ระบบข้อมูลสินค้า”  (Electronic  Catalog : e - catalog)  หมายความว่า  ข้อมูลรายละเอียด 
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  
Government  Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า   
ภาพสินค้า  พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้หมายความรวมถึงงานบริการ  
หรืองานจา้งตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ประชุมพิจารณา 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ได้แก่  ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้ รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด  ผู้บังคับบัญชาชั้นใด  ตําแหน่งใด  มีอํานาจดําเนินการ 
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้  และเม่ือได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ 
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ  ๖  หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  โดยให้คํานึงถึงระดับ  
ตําแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ   

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดาํรงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้  เว้นแต่   

(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย 

 (ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น  นอกจากที่กล่าวใน  (ก)  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ  ๖ 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการส่ังการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แก่ผู้ดาํรงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกคร้ัง 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐใด 

จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้  โดยให้ผู้มอบอํานาจ 
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๙ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ   
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แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหน่ึงแล้ว  

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย   
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการน้ันได้ 

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้  ในหมวด  ๒  
หมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้อง เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจําปี   
ให้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติ งาน น้ันจัดทํารายงานพร้อมระบุ เหตุผล 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ต่อไป   

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ยืน่ข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยืน่ข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถา้มี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
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 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  (ถา้มี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ยืน่เอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ยื่นมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
ที่กําหนดในระเบียบนี้   

ส่วนที่  ๗ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด  ๒  ส่วนที่  ๒  หมวด  ๓  ส่วนที่  ๒   
และหมวด  ๔  ส่วนที่  ๒  แล้วแต่กรณี 

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการพจิารณาในคร้ังนั้น  (ถา้มี) 

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน  และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ขอ้เสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถา้มี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได้ 
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หมวด  ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซ้ือหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  วิธีการซ้ือหรือจ้าง  และการทําสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง  เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้   

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  จะกระทํามิได้   

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจ้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง 

ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างที่ มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   
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เพื่อใหก้ารกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือรายการในการก่อสร้าง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้   
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 

ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง   
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด  ๔  งานจ้างออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
และวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม   
รายงานขอซือ้หรือขอจ้าง   

ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๒๓  
และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี 
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน

ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น 
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ันหรือใหง้านน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีน้ัน 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  และหนังสือเชิญชวน 
การซื้อหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ค)  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุน้ันโดยฉุกเฉิน  มาตรา  ๕๖  
วรรคหน่ึง  (๒)  (ง)  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ  รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งที่น้ัน 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  ๓  ราย 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

ที่ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีน้ัน 
(๗) ขอ้เสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จาํเป็นในการซื้อ 
ข้อ ๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ  ๒๒   

หรือข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซือ้หรือจ้างนั้นต่อไปได้ 
คณะกรรมการซือ้หรือจ้าง 

ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างตามข้อ  ๒๕  แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   
๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ   

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถอืมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้น้ันลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
วิธีการซือ้หรือจ้าง 

ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง  กระทําได้  ๓  วิธ ี ดังนี้ 
(๑) วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธเีฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  กระทําได้  ๓  วิธ ี ดังนี้ 
(๑) วิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) วิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) วิธสีอบราคา 
ข้อ ๓๐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e - market)  คือ  การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน  และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  
(e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market : e - market)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  ซึ่งสามารถกระทําได้  ๒  ลักษณะ  ดังนี้   
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  คือ  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหน่ึง   
ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  (e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Bidding : e - bidding)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา  คือ  การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐน้ันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด 
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒  ด้วย 

ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  

หรือข้อ  ๓๒  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน  

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่าน้ัน  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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ข้อ ๓๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  
และให้ปดิประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น   

ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐ  และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  
และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หากประสงค์จะเข้าร่วม 
เสนอราคาในคร้ังนั้น  จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง 
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา   

ข้อ ๓๗ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๑)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

และใหเ้สนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว 
(๒) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๒)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา  ภายในเวลา  ๑๕  นาที  พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา  ๑๕  นาที  และใหเ้สนอราคาภายในเวลา  ๓๐  นาที  โดยจะเสนอราคากี่คร้ังก็ได้ 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเล่ือนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๓๘ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๓๗  แล้ว  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว  หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้   

ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายตํ่าสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว  หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใหเ้สนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถา้เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ 
ในข้อ  ๓๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ  ๓๘  หรือข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
จํานวน  ๑  ชุด  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทกุแผ่น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหน่ึง  เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  หรือเสนอแค็ตตาล็อก  (catalog)  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุไม่ถกูต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายน้ันไม่ผ่านคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้น  หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๔๒ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
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สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๔๓ ให้ เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 
พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   

การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ข้อ ๔๔ การซ้ือหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุน้ันมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ตามวัน  และเวลา  ณ  สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นผ่านทางระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ยืน่ข้อเสนอ  พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถา้มี)  กํากับในเอกสารนั้นด้วย 

การกําหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําเสนองานตามวรรคหน่ึง  หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้  
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน   
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ข้อ ๔๕ เม่ือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๒๑  ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
พร้อมนําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ  
เหมาะสม  เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้  ทั้งนี้  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้ 

(๒) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐ 
นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ  ๔๕  ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น 
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง  โดยเปิดเผยตัว 

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๑  พิจารณาว่า
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  โดยให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ 
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว  เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหน่ึง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 
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(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ   

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ  ๔๕  หรือข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  
แล้วแต่กรณี  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่มีการขาย  ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จัดทําเอกสารน้ัน  แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ  หรือค่าจ้างที่ปรึกษา 

ถา้มีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก   

ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๔๘  ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย
โดยมเีง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ 

(๒) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันทําการ 

(๓) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๒  วันทําการ 

(๔) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป  ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  
๒๐  วันทําการ 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(e-mail)  ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม  และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา  ไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ 

ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใด  หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถกูต้องต่อไป   

ข้อ ๕๔ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงคร้ังเดียว 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๕๔  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกแผ่น 

 ทั้งนี้  การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่านี้  คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ  ๘๓  (๓)  แล้วเสร็จ 
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(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ   
และพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี)  หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสาร 
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ  ๔๔  แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน  ถกูต้อง  ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ไม่เกิน  ๓  ราย 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตผุลสนับสนุนในการพิจารณา 
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ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว   
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ัน  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  
(๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาตํ่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  
ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืน 
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว 
เป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถา้ดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา 
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ีเสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
ถา้เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

หน้าที่ 563

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง  หรือขอเงินเพิ่มเติม   
หรือลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา  ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดําเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖   
วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 

ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น  หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถา้เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น   

หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  
แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือแบบรปูรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี  ตามข้อ  ๒๑ 
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
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(๓) ให้นําความในข้อ  ๔๔  ถึงข้อ  ๕๙  มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ   
โดยอนุโลม  เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓๐  วันทําการ 
วิธีสอบราคา 

ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

การกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  ถัดจากยื่นข้อเสนอ 
ตามวรรคสาม 

ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  ให้นําความในข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๓ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการ 
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย   

ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ  ๔๙  มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา  โดยอนุโลม 
ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอเิล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข

ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด  
วัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย 

ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้
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กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย  โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง  ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา  ณ  สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  ตามข้อ  ๖๓ 

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังน้ัน  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา 
ยื่นซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ   

ข้อ ๗๐ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกแผ่น  และให้นําความในข้อ  ๕๕  (๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ  ๖๐  มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ  โดยอนุโลม   
วิธีคดัเลือก 

ข้อ ๗๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว  
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า  ๓  ราย  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๖๘  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ  ๕๕   
(๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกคร้ังนั้น  และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   
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ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ  หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เจรจากับผู้ยืน่ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สดุรายถัดไป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ข้อ ๗๗ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๗๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว   
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 (ก) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถา้มี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ข) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ค)  (ง)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถ่ิน  หรือราคา 
ที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (จ)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  
และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เง่ือนไขที่ดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วย 
ตามสัญญาเดิม  (ถา้มี)  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 (ง) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ฉ)  ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 (จ) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ช)  ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้   

(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๕๕  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ  ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ 
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ถอืว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา  ๙๖  
วรรคสอง  หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม 
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 

ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ
และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ  ออกแบบ  ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเร่ิมต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว  ให้เสนอโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ   

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้  ๓  รูปแบบ  ดังนี้ 
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง  (Design  &  Build  Project)  คือ  โครงการที่มีวงเงินลงทุน

และเทคโนโลยีดําเนินการสูง  รวมทั้งสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ  โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ  ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดําเนิน
โครงการที่มีความรู้  ความสามารถ  และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ  โดยเฉพาะการชําระเงิน 
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ  (installment) 

(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (Turnkey  Project)  คือ  โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา 
ผู้รับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ  จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย  รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง 
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ  (Reference  Based  Price)   

(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)  
คือ  โครงการท่ีใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง  ๒  รูปแบบ  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน  
(Design  &  Build)  รวมทั้งทําหน้าที่จัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ 
เม่ือแล้วเสร็จ 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน  และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว  กรณีน้ีหน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ 
การคัดเลือก   

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน  มีเทคโนโลยีสูง  หรือมีเทคนิคเฉพาะ  จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  
กรณีน้ีหน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา  ๖๕  วรรคหนึ่ง   
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถกูต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา  ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ําตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  แล้วให้ดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต่อไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ขอ้เสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้ 
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

ข้อ ๘๔ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจ 
ของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้   

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๕ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง 

และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
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ข้อ ๘๖ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๗ ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  และข้อ  ๘๖  ให้เป็นไปตาม

บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  ข้อ  ๘๖  และข้อ  ๘๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   
การจ่ายเงินล่วงหน้า 

ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้   
เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย  และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการ 
ทําสัญญาหรือข้อตกลง  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ  หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ 
ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ  หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  หรือพัสดุอื่น 
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง 
ในต่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ  หรือตามเง่ือนไข 
ที่ผู้ขายกําหนด  แล้วแต่กรณี 

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่ งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเ ร็จรูป   
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร  หรือการบอกรับ
เป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  โดยอาศัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง  
นอกจากกรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง  
แต่ทั้งน้ี  จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน  
หรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณีด้วย   

ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ  โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  
หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้า 
ในการสั่งซื้อพัสดุ  ให้กระทําได้โดยไม่ถอืว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๔)  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ 
มาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  
ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 
 

ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และสังหาริมทรัพย์ 
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน  ๓  ปี  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 
(๒) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  

และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ  
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง 
ข้อ ๙๔ ก่อนดําเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้

พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถา้มี)  และราคาค่าเช่าคร้ังหลังสุด  เป็นต้น 
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า  (ถา้มี) 
ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเก่ียวกับการเช่าตามที่ 

จะกําหนดไว้ในสัญญา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด   

ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปล่ียน 

 
 

ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจําเป็นจะต้องแลกเปล่ียน  ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปล่ียนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุน้ันกําหนด  
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน   

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี   

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุทีไ่ม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้แลกเปลี่ยนได้   
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ  โดยให้รายงานตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และใหร้ะบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
(๕) ขอ้เสนออื่น ๆ  (ถา้มี) 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้นํา

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  จะเสนอให้ใช้วิธเีฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้ 
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ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๗  แล้วแต่กรณี 
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุน้ัน 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยงัไม่เคยใช้งานมาก่อน  

เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์  
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม  (๑)  
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน  ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในท้องตลาด
โดยทัว่ไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ   
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัตติามข้อ  ๑๗๕  โดยอนุโลม 
ข้อ ๙๙ การแลกเปล่ียนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  ที่จะตกลงกัน 
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนเม่ือลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุน้ัน  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ  ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล 
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง  โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในคร้ังนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย  เวน้แต่สาขาบริการหรืองานจา้งที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้   

ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา   

ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา   
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง   
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา   
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ

วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในคร้ังนั้น 
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา  และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีน้ัน 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
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(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการจ้าง 
ที่ปรึกษา  การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้ 
คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบน้ี  พร้อมกับกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ   

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
ให้คณะกรรมการการดําเนินงานจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ  ๑๐๕  แต่ละคณะให้ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอย่างน้อย  ๔  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ  และในกรณีการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ  ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับงานจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
วิธีการจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๓  วิธ ี ดังนี้ 
(๑) วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธเีฉพาะเจาะจง 
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วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศ

เชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง   
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

ข้อ ๑๑๐ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา  ตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลา 
ในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย 

การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  เพื่อให้ที่ปรึกษา 
ที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑๒ เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา  และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้รับไว้ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 
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การย่ืนซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ข้อ ๑๑๔ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา 
แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า  ที่ปรึกษารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น 

ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป   

(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณาเลือกราย 
ที่เสนอราคาต่ําสุด  และจัดลําดับไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด  ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป 

กรณีที่มีทีป่รึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา  และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา   
 (ข) รายชื่อที่ปรึกษา  วงเงินที่เสนอ  และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
 (ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

พร้อมเหตผุลสนับสนุนในการพิจารณา 
ข้อ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา 

ตามข้อ  ๑๑๔  แล้ว  ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว  หรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอ 
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ที่ปรึกษารายน้ัน   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วน 
ที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย  
เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
หากที่ปรึกษารายใดไม่ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม  หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ันเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง   
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๔  ข้อ  ๑๑๕  หรือข้อ  ๑๑๖  แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา 
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  ๑๑๗  

และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้าย่ืนข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีคดัเลือก 
ข้อ ๑๑๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง   
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนนิการดังนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน

ของรัฐไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า  ๓  ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของท่ีปรึกษาเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา   

แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน  ให้คณะกรรมการ 
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้น 
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายน้ันและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๕)  และผ่านเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐกําหนดและจัดลําดับ  และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด 

 ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ได้คะแนนมากที่สุดลําดับถัดไป  ตาม  (ก)   
หรือ  (ข)  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  (ก)  ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 (ข) กรณีตาม  (๖)  (ข)  ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด 
(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ ๑๒๑ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ  ๑๒๐  แล้ว  

ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิก 
การคัดเลือกคร้ังนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่า
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 

หน้าที่ 581

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  ให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถา้เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น   

(๒) หากดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจดัทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้ รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๑๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
รายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง  เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการจ้างครั้งนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๕ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือก  
นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ประกอบด้วย  (๑)  ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา  (๒)  
วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  (๓)  จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน  (๔)  ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  (๕)  ข้อเสนอทางด้านการเงิน  และ  (๖)  เกณฑ์อื่นตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงแล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้นํ้าหนัก  ตามความในมาตรา  ๗๖  
วรรคหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว  หรืองานที่ไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   
ค่าจ้างท่ีปรึกษา   

ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้าง  อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง  จํานวนคน - เดือน  (man-months)  เท่าที่จําเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ  เป็นต้น   
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  (ถา้มี)  ด้วย 
ค่าจ้างล่วงหน้า 

ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา  และท่ีปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งน้ี  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน   
หรือหนังสือเชิญชวน  และในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ  ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา  และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
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หมวด  ๔ 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 
 

ส่วนที่  ๑ 

บททั่วไป 
 
 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถ่ินใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้   

ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง  คือ  ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น   

(๒) มีความสัมพันธ์ โดยอ้อม  คือ  ผู้ ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้ รับจ้างให้ กับคู่สัญญา 
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด  โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี   

ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล  กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน  จะต้อง
เป็นคนไทย  และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถอืหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น  จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง 
ไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา  ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างก่อน   

ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง  ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สําคัญ   
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน 
ในสัญญาแล้ว  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก   

ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ 

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน  ผู้ตรวจการหรือผู้แทน   
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหน่ึง   
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน  ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
(๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
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(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีน้ัน 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในงานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน   
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง

ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้   
คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น   
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบน้ี  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ   
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ  รายงานผลการ

พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจาํเป็น 

ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๑   
แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสําคัญ   

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก 
ในงานท่ีจ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  กระทําได้  ๔  วิธ ี ดังนี้ 
(๑) วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไป 
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(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธเีฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธปีระกวดแบบ 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑  ข้อ  ๑๑๒  และข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับ

กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้  โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๖ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 

แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ ให้บริการรายท่ีถูกต้องตาม  (๒)  ซึ่ งมี คุณภาพ 

และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดบัไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา 
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สดุในลําดับถัดไป   
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(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๖  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี 
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ให้บริการรายน้ัน   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๘๑  (๑)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  แล้วแต่กรณีก็ได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 

ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  โดยอนุโลม   

วิธีคดัเลือก 
ข้อ ๑๔๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ  ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 
น้อยกว่า  ๓  รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  
และให้จดัทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย

ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
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(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

 ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้   
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายน้ันและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๕ )  ซึ่ง มี คุณภาพ 

และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป   

(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
ได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๙  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 

หน้าที่ 589

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๕๑ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้ รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๑๕๒ เ ม่ือหั วหน้ าหน่วยงานของ รัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้ รับการคัดเลือก 

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   
วิธีประกวดแบบ 

ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 
ตามวรรคหน่ึง  ถา้จําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

ข้อ ๑๕๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ขัน้ตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

หน้าที่ 590

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ียื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  
และจัดลําดับ   

 (ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการท่ีได้รับคัดเลือกตาม  (ข)   
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่  ๒  ต่อไป   

 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

 (จ) เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม  (ง)  แล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้ ให้บริการที่ เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

(๒) ขัน้ตอนที่  ๒  การประกวดแบบ 
 (ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ทุกรายพัฒนา

แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ 
ที่จะเข้าทําสัญญาร่วมงานกัน  (ถ้ามี)  และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม   
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  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

 (ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบท่ีได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ   

  ในกรณีที่ผู้ ให้บริการรายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม 
เข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สดุในลําดับถัดไป   

 (ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในข้ันตอนที่  ๒  

ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๑๕๕  (๒)  (ข)  โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย   
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๕๘ การส่ังจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของ 
ผู้ดาํรงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอาํนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ  ๑๕๘  

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 
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หมวด  ๕ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สัญญา 

 
 

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้  เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ   

การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง  จะกระทําได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖  
วรรคสอง   

ข้อ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  เว้นแต่การจ้าง 
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา 
ร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ  ๑๐๐  บาท  สําหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  ที่มีผลกระทบต่อการจราจร  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๒๕   
ของราคางานจ้างนั้น  แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   

ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น 

การกําหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  คํานึงถึงราคา  กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน  และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการที่ คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบ 
ต่อการจราจร  หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา  แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ 
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด   

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด  ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทัง้หมด   

ทั้งนี้  ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖๒  เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น  งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์  ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานทีจ่ะกําหนด  และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง  หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๙๗  ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ 
ของพัสดุ  หรือรายละเอียดของงาน  รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ 
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น  
แล้วแต่กรณีด้วย   

เม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

ส่วนที่  ๒ 
หลักประกัน 

 
 

หลักประกันการเสนอราคา   
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ  ผู้เสนอราคา   

หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง  หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา  สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  เกินกว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา  
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
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(๒) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง  (๑)  (๓)  
หรือ  (๔)  ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา  และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง  ตามวัน   
และเวลาที่กําหนด  โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  
เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้   
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
หลักประกันสัญญา 

ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) เงินสด   
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่ มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็น 
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา  ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างคร้ังน้ัน  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ  จะกําหนดอัตราสูงกว่า 
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้   

ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน  ๑  ปี  และพัสดุน้ันไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง  เช่น  พัสดุใช้สิ้นเปลือง  ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกัน 
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มข้ึน
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน  ๑๕  วัน  ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีน้ัน  
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีน้ันที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มข้ึน 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกัประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือผู้ยืน่ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สญัญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ผู้ คํ้าประกันทราบด้วย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญาน้ัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มข้ึน  คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น   

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป  คู่สญัญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๙๑  วรรคสอง  หรือข้อ  ๑๓๐  วรรคหน่ึง  

แล้วแต่กรณี  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ 
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว  หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก  คู่สัญญาสามารถ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้  ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย 
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หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด  

และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด  ให้กําหนดการหักเงินตามอัตรา 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพื่อเป็นหลักประกัน  ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน  โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการหักเงิน  โดยมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด  ให้ผู้ว่าจ้าง 
หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง  เพื่อเป็น 
การประกันผลงาน  หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดมาวางคํ้าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

หมวด  ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
 

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจา้ง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทาํการของผู้ใช้พัสดุน้ัน  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุน้ัน
มาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุน้ันไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ  
ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

โดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ

ถกูต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุน้ันมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  
เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   
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ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อทราบและสั่งการ   

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับถัดจากวันตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ัน  และโดยปกติ 
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุน้ันไว้  จึงดําเนินการ
ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน 

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร  และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

(๔) นอกจากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย   
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร  และตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ทาํการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น   
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม  (๖) 

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละคร้ังที่มีขัน้ตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของหน่วยงานของรัฐอื่น  ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้ น้ันสังกัดแล้ว   
ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน  จะแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้   

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้ดําเนินการจ้าง
โดยถอืปฏิบัติตามหมวด  ๔ 

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่ดังนี้   
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยส่ังเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ 
รูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําส่ังและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที   
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
น้ันไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ   
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ   

ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการ

ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง 

ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ที่ปรึกษา  
๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  แล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 
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(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๔) 

ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจให้ถกูต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงาน  ณ  ที่ทาํการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น 

ไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก

ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม  ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(๕) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ให้บริการ  ๑  ฉบับ  
และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตามมีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานน้ันชั่วคราวได้  หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๕) 

ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว  และมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  ๗  วันทําการ   
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุน้ันด้วย 

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๒  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ   
หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ งอันใดที่ คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเง่ือนไข
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้  ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา 
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุน้ันได้สิ้นสุดลง   
หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น   

ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๓  หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น   

ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา  ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่อง  ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมี 
หลายหน่วยงานครอบครอง  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ 
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุน้ัน 

ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน 
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๘๔  รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คํ้าประกัน  (ถ้ามี)  
ทราบด้วย 

ข้อ ๑๘๖ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘๕  แล้ว  กรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกัน 
ความชํารุดบกพร่อง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เพื่อป้องกันความเสียหาย  
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 
ค่าเสียหาย 

ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้  ตามความในมาตรา  ๑๐๓  วรรคสาม  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้   

(๑) ให้คู่สัญญาย่ืนคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา 

(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ  หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน  ๑๕  วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว   

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  และให้ทําหน้าที่ตามข้อ  ๑๘๙   
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเม่ือพิจารณาคําร้อง 

แล้วเสร็จภายใน  ๗  วันทําการ  นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 

ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป   
ข้อ ๑๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการ

พิจารณาความเสียหาย”  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในกรณีจําเป็น 
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน  ๒  คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายละเอยีดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคู่สัญญา 
(๒) ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สัญญา  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองนั้น  มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง

ในส่วนที่เก่ียวข้องได้ 
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดข้ึน  (ถา้มี) 
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (๑)  ถึง  (๓)  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยกําหนด  และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย   
และมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี  หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ 
กับหน่วยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ  ๑๙๐  นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในด้านอื่น ๆ  ด้วยก็ได้  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ  
คู่สัญญา  หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน  เป็นผู้ทิ้งงาน  แล้วแต่กรณี  พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๒๙  (๕)  แล้ว  และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง 
สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ 
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ทราบ  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณียล์งทะเบียนด้วย 

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้แจ้งผลการพิจารณา 
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้น้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว  ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน  ให้ปลัดกระทรวงการคลังส่ังให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
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ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕   

ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
ที่ถกูพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  

ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  เม่ือปรากฏข้อเท็จจริง 
อันควรสงสัยว่า  มีการกระทําตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  และหน่วยงานของรัฐนั้น 
ยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอ   
หรือคู่สัญญา  ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา  ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง  ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 

การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
 

ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่ งให้ เป็นผู้ทิ้ งงานสามารถย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ งงานได้   
โดยตอ้งแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย  โดยมหีลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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หน้า   ๖๕ 
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต  ทั้งนี้  ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้  ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด  ๗  
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ถูกข้ึนบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป  และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อให้มี 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทิ้งงานก็ได้ 

ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว  หากผู้ทิ้งงานรายนั้น 
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก  ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก 
การเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง  ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน 
ตามข้อ  ๑๙๘  (๑)  แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ  ๑๙๘  (๒)  ได้  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา  ๘  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ถกูสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง 

ข้อ ๒๐๑ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑)   

และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องย่ืนคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเม่ือ 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

หมวด  ๙ 

การบริหารพัสดุ 
 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี  เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา   
และงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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การเก็บและการบันทึก 
ข้อ ๒๐๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ 

ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 

 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุน้ัน  

เป็นผู้เบิก 
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ  ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ   
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ 

ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 

การยืม 
 
 

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม  หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระทํามิได้ 

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน  โดยมหีลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติ 

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุ น้ัน  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ   
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยมืพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุน้ันมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ 

อย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือ

หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุน้ันเป็นการรีบด่วน  จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุน้ัน ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน  และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  
คืนภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันครบกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 

การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 
 
 

การบาํรุงรกัษา   
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบํารุงด้วย 

ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 
การตรวจสอบพัสดุประจําปี 

ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ  ๒๐๕  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ตามความจําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  ๑  ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น   
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หน้า   ๖๘ 
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ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็น 
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน   
๓๐  วันทําการ  นับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุน้ัน   

เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
๑  ชุด  และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ๑  ชุด  พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน 
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  (ถา้มี)  ๑  ชุด  ด้วย 

ข้อ ๒๑๔ เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ  ๒๑๓   
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป   
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่ง  โดยให้นําความในข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายพัสด ุ

 
 

ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพื่อพิจารณา 
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย  ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การขายพัสดุคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้   

 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เม่ือบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่าย 
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถ่ินของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุน้ัน  ณ  เวลาที่จะทําการขาย  และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป  ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ  ประเภท  ชนิดของพัสดุ  และอายุการใช้งาน  
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจา้งผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน  ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐสั่งการ   
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ ใช้ เ งินกู้ 
หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 
การจําหน่ายเป็นสูญ 

ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  
หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ให้จําหน่ายพัสดุน้ันเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถา้พัสดุน้ันมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัต ิ

(๒) ถา้พัสดุน้ันมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ดําเนินการดังนี้ 
 (ก) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลัง

เป็นผู้อนุมัติ 
 (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

หรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 
 (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ

น้ันกําหนด 
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หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหน่ึงแตกต่าง 
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ข้อ ๒๑๘ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  และข้อ  ๒๑๗  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุน้ัน
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบภายใน  ๓๐  วัน   
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุน้ัน 

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย 

ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  
หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ  ๒๑๓  และได้ดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี   
เสร็จสิ้นแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ข้อ  ๒๑๖   
ข้อ  ๒๑๗  และข้อ  ๒๑๘  โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีสิทธิร้องเรียน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหน่ึง  ต้องดําเนินการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมาย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล  
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล  
(ถา้มี) 

หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐  ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐   
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๓  
วรรคสี่  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นที่สุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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บญัชเีอกสารแนบทา้ย 
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ 

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
 ผู้มี อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของ 
เงินงบประมาณ 

(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๔) รฐัวิสาหกิจ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 
(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 
(๖) ส่วนราชการที่ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร หรอืกรุงเทพมหานคร 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 
(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กาํหนดไว้ตาม (๑) – (๖)   

 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมช้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง 
แล้วแต่กรณี 

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กาํกับดูแล หรอืผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือข้ึนไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าดว้ยเงนิทดรองราชการ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเพ่ือให้ 

ส่วนราชการสามารถน าเงินทดรองราชการไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
รวดเร็ว  คล่องตัว  และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๑  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวาง
ระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่ าด้วยเงินทดรองราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรม   
“ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ”  หมายความว่า  ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย 

ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส าหรับส่วนราชการน้ัน ๆ  โดยเฉพาะ  หรือเป็นงบประมาณ
รายจ่ายที่ต้ังไว้ในงบกลาง 

“หน่วยงานในสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ  
ทั้งที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกและหน่วยงานย่อย 

“ส่วนราชการผู้ เบิก”  หมายความว่า  ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางหรือ 

ส านักงานคลังจังหวัด 
“หน่วยงานย่อย”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  

หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หรือที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ  ซึ่งมิได้เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง  หรือ
ส านักงานคลังจังหวัด  แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก 

“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ  หรือเจ้าหน้ี
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 

“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด 
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“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Government  Fiscal  Management  Information  System:  GFMIS)  ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๖ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบน้ีไม่ได้ก าหนดไว้  หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด

ตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
หมวด  ๑ 

เงินทดรองราชการ 
 
 

ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรองราชการตามจ านวนที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร  กระทรวงการคลังอาจพิจารณาเพ่ิม  ลด   
หรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้ตามความเหมาะสม 

และสอดคล้องกับฐานะการคลังของประเทศ  โดยแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงาน
ในสังกัดทราบล่วงหน้า 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเพ่ิม  ลด  หรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการตามวรรคสอง   
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานในสังกัด  แล้วแต่กรณี  ส่งรายงานการจ่ายเงินทดรอง
ราชการไปยังกรมบัญชีกลาง  ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่มีการลดหรือยกเลิกเงินทดรองราชการ  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณน าเงิน  

ทดรองราชการที่กระทรวงการคลังสั่งลดหรือยกเลิกส่งคืนคลังทันที  โดยกระทรวงการคลังอาจให้หักส่ง
จากเงินที่เบิกเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ 

ข้อ ๘ เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
ให้น าไปพิจารณาแบ่งสรรแก่หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม  แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ
ทุกครั้งที่มีการแบ่งสรรหรือมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งสรร 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  กระทรวงการคลังอาจอนุญาตให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณใดมีเงินทดรองราชการ  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะเร่ืองนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้
ในข้อ  ๑๔  ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๒ 
การเบิกเงนิทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๑๐ การเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 

้หนา   ๓๑
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ผู้เบิกเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง   

หมวด  ๓ 
การเกบ็รกัษาเงนิทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
เป็นเงินสด  ณ  ที่ท าการ  ไว้เพื่อส ารองจ่ายได้  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง  ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค  ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
(๓) หน่วยงานย่อย  ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดมีเงินทดรอง

ราชการจ านวนเกินกว่าที่อนุญาตให้เก็บรักษาเป็นเงินสด  ณ  ที่ท าการ  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๑   
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นหรือหน่วยงานในสังกัดน้ัน  น าเงินทดรองราชการจ านวนที่เกินกว่า
ที่ได้รับอนุญาตฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์ 

ดอกเบี้ยที่เกิดจากการน าเงินทดรองราชการฝากธนาคารตามวรรคหน่ึง  ให้น าส่งคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดิน 
ข้อ ๑๓ วิธีการเก็บรักษาเงินทดรองราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง 

หมวด  ๔ 
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๑๔ เงินทดรองราชการมีไว้ส าหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย  ดังต่อไปน้ี 
(๑) งบบุคลากร  เฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่จ าเป็น 

ต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
(๒) งบด าเนินงาน  ยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 
(๓) งบกลาง  เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  และเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(๔) งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ  (๑)  หรือ  (๒) 
ข้อ ๑๕ กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในระยะต้นปีงบประมาณ  แต่ส านักงบประมาณยังไม่ได้

อนุมัติเงินจัดสรร  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดจ่ายเ งินทดรองราชการ 

ไปก่อนได้รับอนุมัติเงินจัดสรรก็ได้ 
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ข้อ ๑๖ ในการจ่ายเงินให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัด 

จ่ายเงินทดรองราชการจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ  ๑๒  วรรคหน่ึง  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ไปเข้าบัญชีของเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน 

กรณีมีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามวรรคหน่ึงได้  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน 

ในสังกัดเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารที่ฝากเงินทดรองราชการไว้ตามข้อ  ๑๒  วรรคหน่ึง  
อีกหน่ึงบัญชีส าหรับการสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ  โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ตามข้อ  ๑๒  วรรคหน่ึงไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพ่ือจ่ายเงินตามเช็ค 

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินทดรองราชการต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
และเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ 

การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินทดรองราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง   

หมวด  ๕ 
การเบิกจ่ายเงินยืม 

 
 

ข้อ ๑๘ สัญญาการยืมเงินให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๑๙ การอนุมัติการจ่ายเงินยืมให้เป็นอ านาจของบุคคล  ดังต่อไปน้ี 
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางให้เป็นอ านาจของหัวหน้าสวนราชการระดับกรม  

หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ  
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการหรือประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันต ารวจโทขึ้นไป 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีส านักงานอยูในสวนภูมิภาค  หรือแยกต่างหาก 

จากกระทรวง  ทบวง  กรม  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานเป็นผู้อนุมตัิ
ส าหรับหน่วยงานน้ันก็ได้ 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค 
ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่ เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงิน  และผู้มีอ านาจ 

ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินน้ันแล้วเท่าน้ัน  โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)   
ข้อ ๒๑ การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ 

เทา่ที่จ าเป็น  และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 
ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินยืมจากเงินทดรองราชการจะจ่ายได้แต่เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาต

ตามข้อ  ๙  และงบรายจ่ายหรือรายการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๔ 
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ข้อ ๒๓ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับพร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษา
ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ 

ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้
ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน 

ข้อ ๒๕ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  (ถ้ามี)  ภายในก าหนด
ระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน  หรือการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน  รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว  ให้ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย  เพ่ือส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  ให้ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน  แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันที่ได้รับค าทักท้วง  หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามค าทักท้วงและไม่ได้ช้ีแจงเหตุผลให้ส่วนราชการ 

ผู้ให้ยืมทราบ  ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินโดยถือว่ าผู้ยืม 

ยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วงน้ัน 
ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม  (ถ้ามี)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน

บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  และ/หรือออกใบรับใบส าคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๒๗ ใหสวนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ช าระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้ใน 

ที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย  และเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐาน
การจ่าย 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้อ านวยการ 

กองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันครบก าหนด 

ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหน่ึงได้  ให้ผู้อ านวยการกองคลังรายงานใหหัวหน้าส่วนราชการ  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณีทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับให้ เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
ต่อไป 
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หมวด  ๖ 
การส่งคืนเงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่หมดความจ าเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ  ให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณน าเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่หมดความจ าเป็นต้องใช้  

เงินทดรองราชการ 

หมวด  ๗ 
การรายงานและการบัญชี 

 
 

ข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่ได้รับเงินทดรองราชการรายงานยอดเงินทดรอง
ราชการต่อกรมบัญชีกลางทุกสิ้นปีงบประมาณ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ข้อ ๓๑ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการ  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  

ให้มีเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
เป็นจ านวนเท่าใดไว้แล้ว  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณน้ันมีเงินทดรองราชการตามจ านวนที่ได้รับ
อนุญาตน้ัน  และให้ถือว่าเงินทดรองราชการดังกล่าวเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลังให้เก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด  ณ  ที่ท าการ  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ .ศ.  ๒๕๔๗  เป็นจ านวนสูงกว่าวงเงินเก็บรักษา 

ตามระเบียบนี้  ให้วงเงินเก็บรักษาเป็นไปตามจ านวนทีไ่ดรั้บอนุญาตน้ัน  และให้ถือว่าการอนญุาตดงักลา่ว
เป็นการอนุญาตตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๔ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้ใช้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะได้ก าหนด 

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉนิ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเพ่ือให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการในการ 

ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีจ าเป็นเร่ งด่วน 

ที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๑  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๖๒”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

กรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  

กรณีฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ข้อ ๔ ระเบียบน้ีไม่ใช้บังคับกับการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้   
“ภัยพิบัติ”  หมายความว่า  สาธารณภัยอันได้แก่  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแล้ง   

ภาวะฝนแล้ง  ฝนทิ้งช่วง  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจากไฟป่า  ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาด 

ของแมลง  หรือศัตรูพืชทุกชนิด  ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์  อากาศหนาวจัดผิดปกติ  
ภัยสงคราม  และภัยอันเน่ืองมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย  กองก าลังจากนอกประเทศ  ตลอดจน
ภัยอ่ืน ๆ  ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  
ร่างกายของประชาชน  หรือท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 

“ฉุกเฉิน”  หมายความว่า  เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น 

ในเวลาอันใกล้และจ าเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน 
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“ผู้ประสบภัยพิบัติ”  หมายความว่า  ผู้ ได้ รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน  แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

“การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร”  ให้หมายความรวมถึง  การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย 

“การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย”  หมายความว่า  การให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น  เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ันสามารถช่วยตนเองได้   
เช่น  การให้ความช่วยเหลือเด็ก  ผู้สูงอายุ  หรือคนพิการซึง่หวัหน้าครอบครัวเสียชีวติ  พิการหรือบาดเจบ็
จากภัยพิบัติ  การขนย้ายครอบครัว  และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ  
ตลอดจนการให้ค าปรึกษาแนะน าและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  อันเป็นการจ าเป็น
เพื่อให้การด ารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

“การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข”  หมายความว่า  การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต  ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน
และควบคุมโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการสาธารณสุขที่จ าเป็น  เพ่ือให้การด ารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยเร็ว 

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบน้ีและมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบน้ีไม่ได้ก าหนดไว้  หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด
ตามระเบียบนี้ให้ส่วนราชการขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๑ 
เงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 

(๑) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านักนายกรัฐมนตรี ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงกลาโหม   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๓) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคม 

 และความมั่นคงของมนุษย ์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๔) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทย ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๖) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๗) กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๘) ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  แหง่ละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ในการน้ี  ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ านาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม  (๒)  แก่หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามความจ าเป็นและเหมาะสม  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจจัดสรร  

เงินทดรองราชการตาม  (๘)  แก่อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอตามความจ าเป็นและเหมาะสม  ซึ่งแต่ละแห่ง 

ต้องมีวงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ทั้งน้ี  ในกรณีที่มีความจ าเป็น  จะจัดสรรเพ่ิมเติมให้อีกก็ได้   
และให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย 

กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจอนุมัติให้ส่วนราชการอ่ืน
มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ตามความเหมาะสมจ าเป็น   
และกรณีที่วงเงินทดรองราชการไม่พอ  ให้ส่วนราชการดังกล่าวหรือส่วนราชการตามวรรคหน่ึงสามารถ  

ขอขยายวงเงินทดรองราชการเพ่ิมโดยตรงต่อกระทรวงการคลังได้  แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าว  

ให้นายกรัฐมนตรีทราบ 
ข้อ ๙ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข้อ  ๘  ให้เป็นอ านาจของ 

ผู้ด ารงต าแหน่ง  ดังต่อไปน้ี   
(๑) นายกรัฐมนตรี  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๑)   
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๒) 
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๓) 
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๔)   
(๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๕) 
(๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๖) 
(๗) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๗) 
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัด  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๘)  เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ

ของอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให้  ให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ 

ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  แล้วแต่กรณี 
ผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามวรรคหน่ึง  อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนซึ่งเป็นข้าราชการ

ในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใดและมีความจ าเป็น 

ต้องเตรียมเงินสดไว้เพ่ือใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการ  ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดน้ันมีอ านาจเบิกเงินทดรองราชการตามข้อ  ๘  (๘)  ไว้เพื่อส ารองจ่ายได้ตามความเหมาะสมจ าเปน็  
และเมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงให้น าเงินที่เหลือส่งคืนคลัง 
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ข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการตามข้อ  ๘  ยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อน  ดังต่อไปน้ี   

(๑) เมื่อส่วนราชการตามข้อ  ๘  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว 

(๒) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

(๓) มีการประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอ าเภอ 

หรือกิ่งอ าเภอคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ”  เรียกโดยย่อว่า  
“ก.ช.ภ.อ.”  หรือ  “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอ าเภอ”  เรียกโดยย่อว่า  
“ก.ช.ภ.กอ.”  แล้วแต่กรณี  ประกอบด้วยนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ   
เป็นประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่คน  
ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหน่ึงคน  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่ึงคน  ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอน้ันหน่ึงคน  เป็นกรรมการ  และปลัดอ าเภอหัวหน้า  

ฝ่ายความมั่นคง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๑๒ ให้  ก.ช.ภ.อ.  หรือ  ก.ช.ภ.กอ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปน้ี   
(๑) ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ  แล้วแต่กรณี  

และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  ของผู้ประสบภัยพิบัติโดยจัดท าบัญชีเป็นประเภทไว้ 
(๒) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด   

(๓) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(๔) ประสานงานและร่วมด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ  ก.ช.ภ.อ.  หรือ  ก.ช.ภ.กอ.  อ่ืน

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอ าเภอหรือหลายกิ่งอ าเภอ   
(๕) รายงานผลการส ารวจตาม  (๑)  และการแก้ไขความเดอืดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแลว้

ให้  ก.ช.ภ.จ.  ทราบหรือเพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป   
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่  ก.ช.ภ.อ  หรือ  ก.ช.ภ.กอ.  มอบหมาย  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๑๓ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด
คณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”  เรียกโดยย่อว่า  
“ก.ช.ภ.จ.”  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหน่ึงคน  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย์หน่ึงคน  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่ึงคน  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
หนึ่งคน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หน่ึงคน  ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัภัยพิบัติกรณีฉกุเฉนิ
ไม่เกินสี่คน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  หรือประธานหอการค้าจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดน้ันหน่ึงคน  
เป็นกรรมการ  และหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๑๔ ให้  ก.ช.ภ.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปน้ี 
(๑) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่าง ๆ  ตามที่  

ก.ช.ภ.อ.  หรือ  ก.ช.ภ.กอ.  ได้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่  
ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

(๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด   
(๓) ระดมสรรพก าลัง  ควบคุม  เร่งรัด  และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ในการ 

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  
และไม่ซ้ าซ้อน 

(๔) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไมม่ีวงเงนิทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ  แต่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ  ก.ช.ภ.จ. 

(๕) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ก าลังคน  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้
ยานพาหนะ  และอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นจากส่วนกลาง  ในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกว่า
ความสามารถของจังหวัด 

(๖) ประสานงานและร่วมด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ  ก.ช.ภ.จ.  อ่ืน  ในกรณี 

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด 
(๗) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ เกิดขึ้นในจังหวัด  การแก้ไข 

ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจากส่วนกลาง  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป 

(๘) พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินร่วมกับ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ  ๑๑  หรือข้อ  ๑๓  ต้องมีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้   
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

หมวด  ๓ 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ

 
 

ข้อ ๑๖ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางหลักเกณฑ์
ส าหรับส่วนราชการในการด าเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิด  

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หน่ึงท้องที่ใด  โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  

ของผู้ประสบภัยพิบัติ  แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด 

ข้อ ๑๗ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบน้ี
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ  

เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้ 
ข้อ ๑๘ เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจ าเป็นต้อง

รีบด าเนินการโดยฉับพลัน  ให้ส่วนราชการดังต่อไปน้ีอาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน 

หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินน้ันได้โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
กรณีฉุกเฉิน  ภายในวงเงินไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๑) ในกรณีกรุงเทพมหานคร  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 

(๒) ในกรณีจังหวัดอ่ืน  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 

ท้ังน้ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

เมื่อด าเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้  
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ด าเนินการตามข้อ  ๒๐ 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ไม่ใช้บังคับกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

ที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการ
ตามข้อ  ๑๙ 
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ข้อ ๑๙ การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจากภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน  เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้ว
และงบประมาณไม่เพียงพอ  อาจใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามข้อ  ๘  (๔)  ได้ 

ข้อ ๒๐ เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่น้ัน
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปน้ี 

(๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร  ให้เป็นอ านาจของอธบิดกีรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอ่ืน  ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ  ก.ช.ภ.จ. 
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องก าหนดพ้ืนที่และระยะเวลา

ของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ันด้วย  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดอ่ืน ๆ   

หากไม่สามารถประชุม  ก.ช.ภ.จ.  ได้ทันท่วงที  และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ก็ให้มีอ านาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก  ก.ช.ภ.จ. 

ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวดน้ี 

ข้อ ๒๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปน้ี   

(๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกด้าน   
เว้นแต่การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย  การให้ความช่วยเหลือ  

ด้านการเกษตรหรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ให้เป็นอ านาจหน้าที่  
ของส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๓)  (๔)  และ  (๖)  แล้วแต่กรณี 

(๒) กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ  หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
ให้ขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เว้นแต่การให้ความช่ว ยเหลือ 

ด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย  การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร  หรือการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๓)  (๔)  และ  (๖)
แล้วแต่กรณี 
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(๓) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนเงินทดรองราชการ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแก่ส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  โดยไม่ต้อง
ให้ส่วนราชการดังกล่าวขอรับการสนับสนุนก่อนได้   

(๔) กรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอ
หรือถูกสั่งการ  หน่วยงานดังกล่าวสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง 

ข้อ ๒๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอ่ืน  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปน้ี   
(๑) ให้อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ  แล้วแต่กรณี  ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ  ก.ช.ภ.อ.  

หรือ  ก.ช.ภ.กอ.  แล้วแต่กรณี  ภายในวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรให้  และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือด าเนิ นการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติมากกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร  ให้อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรง  

จากจังหวัด  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดังกล่าวหรือด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ  ก.ช.ภ.จ 

ในกรณีที่ไม่สามารถประชุม  ก.ช.ภ.อ.  ก.ช.ภ.กอ.  หรือ  ก.ช.ภ.จ.  แล้วแต่กรณี  ได้ทันท่วงที  
ถ้านายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิง่อ าเภอหรือผู้วา่ราชการจังหวดั  แล้วแต่กรณี  เห็นวา่
ความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบนี้  ก็ให้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว 

(๒) ในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ  หรือถูกสั่ งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
ให้ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด 

(๓) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  และกรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยหรือกระทรวงกลาโหม  แล้วแต่กรณี  ได้รับการร้องขอหรือถูกสั่งการ  ให้หน่วยงานดังกล่าว
สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง  และรายงานให้  ก.ช.ภ.อ.  ก.ช.ภ.กอ.  หรือ  ก.ช.ภ.จ.  
ทราบต่อไป  เว้นแต่ในกรณีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  
ยานพาหนะและสิ่งอ่ืน ๆ  เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องร้องขอ 

(๔) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หรือกระทรวงสาธารณสุข  มีอ านาจ 

โอนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดเพ่ือใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติได้ตามภารกิจของส่วนราชการเจ้าของเงิน  โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้ 
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(๕) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจโอนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดโดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้ 

การโอนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่ จังหวัด 

ให้ด าเนินการตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๒๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหมทั้งในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอ่ืน  ให้ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงกลาโหม  หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ที่ได้รับมอบหมาย  ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม  
กรุงเทพมหานคร  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงสาธารณสุข  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ
เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ข้อ ๒๕ การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  ให้ท า 

เป็นหนังสือ  ซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการ  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

(๒) วัน  เดือน  ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  และวัน  เดือน  ปีที่เกิดความเสียหาย 

(๓) สถานที่เกิดเหตุ  (ให้ระบุช่ือถนน  หมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ) 
(๔) จ านวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ 

(๕) ความเสียหายโดยประมาณ  เช่น  จ านวนบ้านเรือนที่เสียหาย  ทรัพย์สินที่เสียหาย  
รวมทั้งมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ  จ านวนผู้บาดเจ็บ  ผู้เสียชีวิต  เป็นต้น 

(๖) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

(๗) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ 

กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือได้  ให้ขอรับการสนับสนุน
การให้ความช่วยเหลือโดยเคร่ืองมือสื่อสารใด ๆ  หรือโดยวิธีอ่ืนใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลัง
โดยด่วนที่สุด 

การขอรับการสนับสนุนระหว่างส่วนราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้ส่วนราชการ 

ท าสัญญายืมเงินตามระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๒๖ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ส่วนราชการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐด้วยกันกับเอกชนและองค์กรการกุศล 

ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อนกัน 
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หมวด  ๔ 
การจ่ายและการชดใช้เงนิทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่าย  

เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
หากมีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ตามวรรคหน่ึง  ต้องได้รับอนุมัติจาก

กระทรวงการคลังก่อน 
ข้อ ๒๘ เมื่อผู้มีอ านาจตามข้อ  ๙  อนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว  ให้ส่วนราชการตามข้อ  ๘  เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ 

เพื่อจ่ายไปพลางก่อนตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 
ข้อ ๒๙ ในการจ่ายเงินรายใด  ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ 

ลงลายมือช่ือไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ  ให้ผู้รับเงินท าใบส าคัญ 

รับเงินตามระเบียบของทางราชการ 
ข้อ ๓๐ กรณีส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ได้จ่ายเงิน 

ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว  ให้ด าเนินการขอรับโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ  ดังนี้ 

(๑) รวบรวมใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพ่ือส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน
สามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง  เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจ่ายเงินแล้วให้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าว  เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เบิกเงิน
งบประมาณรายจ่ายโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการให้แก่ส่วนราชการโดยเร็ว 

(๒) เมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว  ให้จัดท า
รายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบส าคัญต้นฉบับไว้ที่ส่วนราชการน้ัน
เพื่อให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

ข้อ ๓๑ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโอน  

เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากส่วนราชการตามข้อ  ๘  ให้ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐดังกล่าวส่งใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส่วนราชการ
เจ้าของเงินภายในสี่สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน  และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินด าเนินการ  

ตามวิธีการในข้อ  ๓๐  ทั้งน้ี  ระยะเวลาในการด าเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้ 

เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในเจ็ดสิบห้าวันท าการ   
กรณีกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ให้แก่หน่วยงานในสังกัด  หรือกรณีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะขอรับโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ  ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือส านักงาน
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส านักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงกลาโหม  หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แล้วแต่กรณี  ภายใน 

สี่สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน  และให้ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงกลาโหมหรือกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ด าเนินการตามวิธีการในข้อ  ๓๐  ทั้งน้ี  ระยะเวลาในการด าเนินการขอ 

รับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในเจ็ดสิบห้าวันท าการ  
โดยเมื่อส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
มายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว  ให้ส าเนาหนังสือแจ้งส านักงานคลังจั งหวัดทราบด้วย  
เพื่อให้ส านักงานคลังจังหวัดตรวจสอบ 

ทั้งน้ี  ให้ส านักงานคลังจังหวัดตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส านักงานป้องกัน  

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิ งหาคมและกันยายน  และได้ 

จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว  แต่ไม่สามารถขอรับโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได้ทัน  ให้น าไปขอรับโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายชดใช้ในปีงบประมาณถัดไป  โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน
เกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ข้อ ๓๓ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเร่ืองใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบน้ีให้ถือปฏิบัติ  
ตามระเบียบของทางราชการ 

หมวด  ๕ 
การจดัหาและการควบคุมพสัดุ 

 
 

ข้อ ๓๔ การจัดหาพัสดุ  การตรวจรับพัสดุ  และการบริหารพัสดุ  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

หมวด  ๖ 
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๓๕ การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส่วนราชการตามข้อ  ๘   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้ผู้มีอ านาจ 

ตามข้อ  ๙  มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น ๆ  ด าเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวทราบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 
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(๒) กรณีส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๘)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของจังหวัดด าเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ  แล้วรายงานผลการตรวจสอบ 

ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวทราบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 

ให้ส านักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด 

ข้อ ๓๖ ให้ส่วนราชการและจังหวัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ตามข้อ  ๓5  ไปยังกรมบัญชีกลาง  ตามแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด  ภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว 

ข้อ ๓๗ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง  
ประกอบด้วย  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นกรรมการ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้กรมบัญชีกลางเป็นศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง  

มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปน้ี 

(๑) รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ   เกี่ยวกับปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นธรรม  หรือไม่เป็นไปตามระเบียบน้ี  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร  และเมื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแล้ว  ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม 

การใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบด้วย 

(๒) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย 

เงินทดรองราชการกระทรวงการคลังมอบหมาย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๙ การด าเนินการและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินส าหรับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ  เว้นแต่การด าเนินการขั้นตอนใดที่ยังไม่ได้เร่ิม
ด าเนินการ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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ข้อ ๔๐ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราในการจ่าย  

เงินทดรองราชการตามระเบียบน้ี  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด  เพี่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔๑ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดแบบและเงื่อนไขของรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่าย 

เงินทดรองราชการตามระเบียบน้ี  ให้ใช้แบบและเงื่อนไขของรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการก าหนดแบบและเงื่อนไขของรายงาน  

ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวย  ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  (ตาดีกา)  ในจังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด  (ตาดีกา)  ในจังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  ตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เร่ือง   
การรับโอนภารกิจในการดูแลสงเสริมตาดีกา  ใน  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต  กระทรวงศึกษาธิการ   
จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยศูนยการศึกษาอิสลาม 

ประจํามัสยิด  (ตาดีกา)  ในจังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปนตนไป 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังอื่นใดที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ศูนย”  หมายความวา  ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  (ตาดีกา) 
“จังหวัดชายแดนภาคใต”  หมายความวา  จังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส 

“ผูสอน”  หมายความวา  ผูใหการอบรมหรือสอนในศูนย 
“ผูเรียน”  หมายความวา  ผูเขารับการอบรมหรือเรียนในศูนย 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  แลวแตกรณีหรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

“นายทะเบียน”  หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  
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“เขตตรวจราชการ”  หมายความวา  เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  เขตที่  ๑๘  

ประกอบดวยจังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา  และจังหวัดนราธิวาส  โดยมีสํานักผูตรวจราชการประจําเขต
ตรวจราชการ  ที่  ๑๒  เปนที่ต้ังสํานักงาน 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด  
ปญหาหรือขอขัดแยงที่เกิดข้ึนจากการใชระเบียบนี้ 

 

หมวด  ๑ 
การจัดต้ังและดําเนนิการ 

 

 

ขอ ๕ การจัดต้ังศูนย  มีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) เปนมัสยิด ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายวาดวยการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม  

(๒) มีคณะกรรมการบริหารศูนย 
(๓) มีอาคาร  สถานที่  และบริเวณในเขตชุมชนนั้นที่เหมาะสมในการดําเนินการ 
ขอ ๖ ใหศูนยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดการศึกษาอบรม  จริยธรรมตลอดจนจัดกิจกรรมดานศาสนาและประเพณีที่ดีงาม 

ของผูนบัถือศาสนาอิสลามตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
(๒) จัดทําขอมูลเก่ียวกับศูนย  อิหมามประจํามัสยิด  ผูสอน  ผูเรียน 

(๓) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนประจําปตอสํานักงาน 

ขอ ๗ ใหอิหมามประจํามัสยิดย่ืนขอจัดต้ังศูนยตอนายทะเบียนโดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตการจัดต้ังศนูย  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับคํารองพรอมเอกสาร
ที่ครบถวน  ตามแบบที่กําหนด 

ขอ ๘ การเลิกศูนย  ใหอิหมามประจํามัสยิดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมัสยิด   
ย่ืนคําขอตอนายทะเบียน  และรายงานใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทราบ 

ทรัพยสินของศูนยใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของมัสยิด 
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หมวด  ๒ 

การบริหาร 
 

 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับเขตตรวจราชการ  โดยมีผูตรวจราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการเปนที่ปรึกษา  และมีกรรมการจํานวน  ๑๙  คน  ประกอบดวย 

(๑) ประธานศูนยประสานงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
เปนประธานกรรมการ 

(๒) ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจํานวน  ๒  คน 

(๓) ประธานศูนยประสานงานชมรมตาดีกาสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
(๔) ประธานชมรมตาดีกา  ระดับจังหวัดจํานวน  ๓  คน 

(๕) ประธานชมรมอิหมามจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน  ๓  คน 

(๖) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน  ๑  คน 

(๗) ผูแทนสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน  ๑  คน 

(๘) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน  ๖  คน 

(๙) ผูอํานวยการสํานักผูตรวจประจําเขตตรวจราชการเขตที่  ๑๒  เปนกรรมการและเลขานุการ 
ขอ ๑๐ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับเขตตรวจราชการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ  และติดตามประเมินผล 
(๒) จัดทําหลักสูตรตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
(๓) ใหคําแนะนําสนับสนุนสงเสริมการสอนอิสลามศึกษาของศูนยรวมกับคณะกรรมการบรหิาร

ศูนยระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  และระดับตําบล 
(๔) เสนอแนะการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของศูนยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

ตอสํานักงาน 

(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา  

ก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุม  หรือไมอยูในที่ประชุม  ใหกรรมการที่มาประชมุเลอืกประธานคนหนึง่  
เปนประธานที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับจังหวัด  จํานวน  ๑๑  คนประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย

เปนประธานกรรมการ 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๔) ผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  จํานวน  ๑  คน 

(๕) ผูแทนชมรมตาดีการะดับจังหวัด  จํานวน  ๒  คน 

(๖) ผูแทนชมรมอิหมามระดับจังหวัด  จํานวน   ๒   คน 

(๗) ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
(๘) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต  ๑  ที่รับผิดชอบการศึกษาเอกชน   

เปนกรรมการและเลขานุการ 
ใหบุคคลตาม  (๒),  (๓),  (๔),  (๕),  (๖)  และ  (๗)  เปนกรรมการ  และใหคณะกรรมการ

อิสลามประจําจังหวัด  ชมรมอิหมามระดับจังหวัด  ชมรมตาดีการะดับจังหวัด  แลวแตกรณีคัดเลือก
ผูแทน  ตามวรรคหนึ่ง  (๔),  (๕)  และ  (๖) 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาศูนยใหสอดคลองกับแนวทางที่คณะกรรมการบริหารศูนย

ระดับเขตตรวจราชการกําหนด 

(๒) ระดมทรัพยากรและประสานงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศูนย 
(๓) แนะนํา  สนับสนุน  สงเสริมศูนยรวมกับคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอและระดับตําบล 
(๔) นิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยและรายงานตอคณะกรรมการบริหาร

ระดับเขตตรวจราชการ 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ จํานวน  ๙  คน  ประกอบดวย 
(๑) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
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(๒) ผูแทนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดในพื้นที่  จํานวน  ๑  คน 

(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่  จํานวน  ๒  คน 

(๔) ผูแทนกรรมการอิสลามจังหวัด  จํานวน  ๑  คน 

(๕) ประธานชมรมอิหมามระดับอําเภอ 
(๖) เจาหนาที่วัฒนธรรมระดับอําเภอ 
(๗) เจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 
(๘) ประธานชมรมตาดีการะดับอําเภอ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ใหบุคคลตาม  (๒),  (๓),  (๔),  (๕)  และ  (๖)  เปนกรรมการ 
ใหนายอําเภอดําเนินการคัดเลือกผูแทน  (๒)  และ  (๓)  ในพื้นที่  และคณะกรรมการอิสลาม

ประจําจังหวัดเลือกผูแทนตาม  (๔) 

ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ระดมทรัพยากรและประสานงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศูนย 
(๒) นิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยและรายงานตอคณะกรรมการบริหารศูนย

ระดับจังหวัด 

(๓) กําหนดแนวทางการพัฒนาศูนยในระดับอําเภอใหสอดคลองกับระดับจังหวัด 

(๔) กํากับดูแลการใชจายเงินของศูนย 
(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับตําบล  จํานวน  ๗  คน  ประกอบดวย 
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดตําบล 
(๓) กํานัน 

(๔) ผูแทนอิหมามระดับตําบล จํานวน  ๑  คน 

(๕) ผูแทนผูสอนตาดีกา  จํานวน  ๑  คน 

(๖) ผูบริหารสถานศึกษา ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเปนกรรมการ
และเลขานุการ 

(๗) ผูแทนชมรมตาดีกา  ระดับตําบล  จํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หน้าที่ 639

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 หนา   ๑๐ 

เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ใหบุคคลตาม  (๒),  (๓),  (๔)  และ  (๕)  เปนกรรมการ 
ใหคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ  คัดเลือกกรรมการตาม  (๔),  (๕),  (๗) 

ขอ ๑๗ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ประสานสงเสริมการพัฒนาศูนยในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๒) ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนย 
(๓) นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานตอคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ 
(๔) ปฏิบติังานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนย ประกอบดวยอิหมามประจํามัสยิดเปนประธานโดยตําแหนง  

และกรรมการอื่น  จํานวนไมนอยกวา  ๖  คน  แตไมเกิน  ๑๒  คน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจํามัสยิด  โดยมีผูสอนตาดีกาที่อิหมามแตงต้ังเปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารศูนยตามวรรคหนึ่ง  มีวาระการดํารงตําแหนง  ๔  ป  พนวาระแลวอาจไดรับ
การแตงต้ังอีกได 

ขอ ๑๙ คณะกรรมการบริหารศูนย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการบริหารศูนยใหสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริหารศูนยในทุกระดับ 

(๒) จัดการศึกษาอบรมใหแกผูเรียนตามหลักสูตร 
(๓) สงเสริมและพัฒนาผูสอนใหจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังและถอดถอนผูสอน 

(๕) รายงานผลการดําเนินงานของศูนยตอหนวยงานที่เก่ียวของ 
(๖) ดําเนินงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ  ๑๑  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๔  

ขอ  ๑๖  และขอ  ๑๘  โดยอนุโลม 

 

หมวด  ๓ 

ผูสอน 
 

 

ขอ ๒๑ ผูสอนมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

หน้าที่ 640

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 หนา   ๑๑ 

เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) มีอายุต้ังแต  ๑๘  ปบริบูรณข้ึนไป 

(๓) มีความรูวิชาสามัญ  ไมตํ่ากวาการศึกษาภาคบังคับ  หรือเทียบเทาตามที่กําหนดในแผน 

การศึกษาแหงชาติ  หรือตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับแลวแตกรณี  และมีความรูดานศาสนา
อิสลามไมตํ่ากวาชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปที่  ๓  ของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง  (มุตาวัชซีเตาะฮ)  
หรือเทียบเทา  หรือมีประสบการณสอนศาสนาไมนอยกวา  ๓  ป  โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด 

(๔) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ขอ ๒๒ ใหอิหมามประจํามัสยิดแตงต้ังถอดถอนผูสอน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารศูนย  และรายงานการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียน 

 

หมวด  ๔ 

การสงเสริมและสนับสนนุ 
 

 

ขอ ๒๓ ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับงบประมาณ  การพัฒนา
บุคลากร  การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการของศูนย  และกิจกรรมขององคกรตาดีกาทุกระดับ 

การสงเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ใหสํานักงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) รวมกับสํานักผูตรวจประจําเขตตรวจราชการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ

ของศูนย 
(๒) ทําหนาที่สํานักทะเบียนกลาง  รวบรวมขอมูลเก่ียวกับศูนย อิหมามประจํามัสยิด  ผูสอน  

ผูเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๕ ใหหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีน  ประจํามัสยิด  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ที่ใชอยูกอนระเบียบนี้
ใชบังคับ  เปนหลักสูตรตามระเบียบนี้ 

หน้าที่ 641

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



 หนา   ๑๒ 

เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๖ ใหสถานสอนจริยศึกษา  (ตาดีกา)  ที่จดทะเบียนกับกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
กอนระเบียบนี้ใชบังคับ เปนศูนยตามระเบียบนี้ 

ขอ ๒๗ ใหผูสอนที่ทําหนาที่อยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  เปนผูสอนตามระเบียบนี้ 
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารสถานสอนจริยศึกษา  (ตาดีกา)  ที่ดําเนินการอยูกอน

ระเบียบนี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยตามระเบียบนี้  
ทั้งนี้ไมเกิน  ๖๐  วัน  นับแตระเบียบนี้ประกาศใช 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จาตุรนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

หน้าที่ 642

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน 

เฉพาะสว่นทีไ่ด้ยนิยอมให้ทางราชการจดัให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  8  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 

ให้ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ได้รับยกเว้น
จากการจัดเก็บภาษี  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ทรัพย์สินที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  ต้องเป็นทรัพย์สิน
ที่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

ข้อ ๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันจัดท าข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สิน
เพ่ือสาธารณประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือช่ือทั้งสองฝ่าย  โดยต้องตกลงยินยอมให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี 

ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะ  
ณ  ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  และในที่ซึ่งทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติตามประกาศฉบับน้ี
ตั้งอยู่ 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒

หน้าที่ 643

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  ยกเว้นภาษีทีด่นิหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ 

หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  8  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศ  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือ 

สถานสาธารณกุศล  ตามรายช่ือที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)   
แห่งประมวลรัษฎากร  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ทั้งนี้  เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒

หน้าที่ 644

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยูอ่าศัยและมีชือ่อยู่ในทะเบียนบ้าน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  4๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ื อ 

อยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร  ให้น ามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน้ัน 

หักด้วยห้าสิบล้านบาท  หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์   
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

ข้อ ๒ กรณีสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร  ให้น ามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างน้ันหักด้วยสิบล้านบาท  หากมูลค่าของ
ฐานภาษีท่ีค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์  ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗๔  (๔)  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๔)  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕  (๔)  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  
ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดท่ีกําหนดไว้แล้ว

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนตําบล   
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือพนักงานจ้าง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
“ค่าอาหาร”  หมายความว่า  ค่าอาหารมื้อเช้า  อาหารมื้อกลางวัน  และอาหารมื้อเย็นและ

รวมถึงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
“การจัดงาน”  หมายความว่า  การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ 

ตามกฎหมาย  โดยกําหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  ทั้งในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเอง 
หรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น   
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“การจัดการแข่งขันกีฬา”  หมายความว่า  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยกําหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  ทั้งในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดเองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  และให้รวมถึง 
การแข่งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย   

“การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา”  หมายความว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการ
ส่งนักกีฬาของตนเข้าแข่งขันกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของตนจัดเอง  หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินอื่นเป็นผู้จัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดร่วมกันหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น   
และใหร้วมถึงการแข่งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย   

“ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาที่จําเป็น 
ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะของงานทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  
กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  โดยเบิกจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ได้  
ไม่เกินอัตราส่วนของรายไดจ้ริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ทั้งนี้  ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้   

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไม่เกินร้อยละสิบ 
(๒) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล  ไม่เกินร้อยละห้า 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกินอัตราตามวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการดําเนินการ  โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราส่วน
ตามวรรคหน่ึงและให้ระบุเหตุผลความจําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

หมวด  ๑ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

 

 

ข้อ ๗ การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีจําเป็นต้องมีพิธีทางศาสนาในการจัดงานคร้ังนั้น  ให้เบิกค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 

ได้คร้ังเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นต้องมีการทําพิธีทางศาสนา
ตั้งแต่  ๒  ศาสนาขึ้นไป  ให้เบิกจ่ายได้คร้ังเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท   

(๒) ค่ารับรอง  ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์   
 (ก) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๕๐  บาทต่อวัน 
 (ข) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๑๐๐  บาทต่อวัน 
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(๓) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
ดังนี้ 

 (ก) ค่าสถานท่ีจัดงาน  เช่น  ค่าเช่าหรือค่าบํารุง 
 (ข) ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน  รวมค่าติดตั้งและค่าร้ือถอน  

เช่น  เครื่องโปรเจคเตอร์  เคร่ืองเสียง  เต็นท์  เวที   
 (ค) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย  เช่น  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  

หรืออื่น ๆ  ในกรณีที่ขอความร่วมมือกับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นจะต้องไม่ซ้ําซ้อน
กับค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเบิกจ่ายให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ 

 (ง) ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
 (จ) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  จัดสถานที่ 
 (ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น  กระแสไฟฟ้า  นํ้าประปา  โทรศัพท์  รวมถึงค่าติดตั้ง  

ค่าเช่าอุปกรณ์  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 (ช) ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน   
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
  ๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่ได้ รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินและไม่มีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว  ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
  ๒) บุคคลท่ีมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน   

ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๘๐๐  บาทต่อวัน 
 (ข) ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ  

ให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท 
 (ค) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก  (ข)  ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 

ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  ๓๐  ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
(๕) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด 
(๖) ค่ามหรสพ  การแสดง  และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  เช่น  ค่าโฆษณา

ทางวิทยุ  โทรทัศน์  และสื่อประเภทส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ  โทรทัศน์  
ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  ๒๐  ของประมาณการค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการ 

(๗) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จาํเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ใหเ้บิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด   
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หมวด  ๒ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
 

 

ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ  ดังนี้ 
(๑) กรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ก) ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
 (ข) ค่าอุปกรณ์กีฬา  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด 
 (ค) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม  ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาทต่อวัน  

เฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา 
 (ง) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
 (จ) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน   
  ๑) เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ   ที่ ได้ รับแต่งตั้ ง เ ป็นกรรมการตัดสินและไม่ มีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
  ๒) บุคคลที่ มิ ได้ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ที่ ได้ รับแต่งตั้ ง เ ป็นกรรมการตัดสิน   

ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๘๐๐  บาทต่อวัน 
  ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความจําเป็นต้องใช้กรรมการตัดสินกีฬาประเภทใด  

เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่สมาคมกีฬาประเภทน้ันกําหนด  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินนั้นทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการดําเนินการ  ทั้งนี้  สามารถเบิกค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬาประเภทน้ันได้ไม่เกินอัตราที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด 

 (ฉ) ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (ช) ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ  
ให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท 

 (ซ) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก  (ช)  เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ให้เบิกจ่าย 
ได้ไม่เกินร้อยละ  ๓๐  ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ   

 (ฌ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เช่น  การจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา  ร้ิวขบวน  กีฬาสาธิต   
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจําเป็น  เหมาะสมและประหยัด 

(๒) กรณีการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  กีฬาสําหรับเยาวชน  หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของนักกีฬาได้  ดังนี้ 

 (ก) ค่าชุดกีฬา  ในอัตราชุดละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท    
 (ข) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในอัตราคนละไม่เกิน  ๕๐  บาทต่อวัน 
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 (ค) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๑๐๐  บาทต่อวัน 
 (ง) ค่าใช้จ่ายอื่นให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ในตาม  (๑) 

(๓) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี  เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๗  (๓) 

หมวด  ๓ 

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 

 

ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ  ดังนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุม  หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และนักกีฬาให้เบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงตามสิทธิที่กําหนดไว้ในระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   

(๒) ค่าตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่องค์กรครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จําเป็น  ในอัตราคนละไม่เกิน  ๘๐๐  บาทต่อวัน 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เห็นว่ามีความจําเป็น 
ต้องฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละคร้ัง  จะเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า   
๔  ชั่วโมงต่อวัน  และใหเ้บิกจ่ายได้ไม่เกิน  ๗  วัน  รายการค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาในอัตรา
คนละไม่เกิน  ๑๐๐  บาทต่อวัน  และค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ 
ไม่เกิน  ๔  คน  ในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน   

 (ก) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  สําหรับนักกีฬา  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๑๐๐  บาทต่อวัน 
 (ข) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน  ๔  คน  

ในอัตราไม่เกินคนละ  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
(๔) กรณีมีความจําเป็นต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง  ให้กระทําได้ไม่เกิน  

๓๐  วัน  ในกรณีน้ีให้เบิกค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  ตามสิทธิที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  และใหง้ดเบิกค่าใช้จ่ายตาม  (๓) 

(๕) ค่าอุปกรณ์การกีฬา  ค่าชุดวอร์ม  ค่าชุดกีฬา  พร้อมรองเท้า  ถุงเท้า  ของผู้ควบคุม 
หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด 

(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด   
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์น้ันต่อไปจนกว่าจะแลว้เสร็จ 
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ข้อ ๑๑ เม่ือระเบียบใช้บังคับ  ในการคิดคํานวณอัตราส่วนตามข้อ  ๖  ให้นําค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับในปีงบประมาณน้ันมารวมคํานวณด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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