
ระบบงบประมาณ การจดัทาํขอ้บญัญตังิบประมาณ 

และแนวทางการตอบขอ้หารอืทางการเงนิ การคลงั 

พสัดุและงบประมาณ ของ อปท. 
พงษศ์กัดิ  กวนีนัทชยั 

ผูอ้าํนวยการสว่นการจดัสรรเงนิอดุหนุนและพฒันาระบบงบประมาณ 



เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 65 ในการปฏบิตัหินา้ทตีามพระราชบญัญตันิี ใหส้มาชิกสภา

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  รองนายกองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และพนักงานสว่นตาํบลเป็น

เจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 48 เอกวสีต ิในการปฏบิตัหินา้ท ีใหน้ายกเทศมนตร ีรองนายก 

เทศมนตรแีละพนกังานเทศบาลเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 44 ในการปฏบิตัหินา้ทตีามพระราชบญัญตันิี ใหน้ายกองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปลดัองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดั รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและขา้ราชการองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดัเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 149 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน สมาชิกสภานิติ

บญัญตัแิหง่รฐั สมาชิกสภาจงัหวดั หรอืสมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์นืใด

สาํหรบัตนเองหรอืผูอ้นืโดยมิชอบ เพอืกระทาํการหรอืไม่

กระทาํการอย่างใดในตาํแหน่งไม่ว่าการนนัจะชอบ หรอืมิ

ชอบดว้ยหนา้ท ีตอ้งระวางโทษจาํคกุตงัแต่หา้ปีถงึยสีบิปี 

หรอืจาํคกุตลอดชีวติ และปรบัตงัแต่สองพนับาทถงึสหีมืน

บาท หรอืประหารชีวติ 3 



หลกัการปฏบิตัิราชการ 

“ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ”  

ฝ่ายปกครองจะกระทาํการใดๆ ไดก้ต็่อเมือมี

กฎหมายมอบอาํนาจใหใ้นการกระทาํการนนั 
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เรอืงเสรจ็ท ี1/2555 เรอืง ภาระหนีเงนิกูข้องเทศบาลตาํบล 

• อบต. กูเ้งนิจากธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 14,000,000 บาท เพอื

ดาํเนินการพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน  

• แมม้าตรา 83 แหง่พระราชบญัญตัิสภาตาํบลและ อบต.ฯ จะบญัญตัิให ้

อบต.อาจกูเ้งนิไดก้ต็าม แต่การกูเ้งนิของ อบต. จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสภา 

อบต. และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ตราบใดทยีงัไม่มกีาร

ออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยเพอืกาํหนดเรอืงการกูเ้งนิของ อบต.ไว ้อบต. 

จงึยงัไม่อาจกูเ้งนิได ้

• เป็นกรณีทนีายก อบต.ไปดาํเนินการในเรอืงท ีอบต.ไม่มีอาํนาจหนา้ททีจีะ

กระทาํได ้การดาํเนินการของนายก อบต. จงึย่อมไม่มีผลผูกพนั อบต. 
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การรกัษาราชการแทน / การปฏบิตัริาชการแทน 

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

รกัษาราชการแทน ปฏบิตัริาชการแทน 

- นายกไม่อาจปฏบิตัิหนา้ทไีด ้

- รองนายกตามลาํดบั/ปลดั

เป็นผูร้กัษาราชการแทน 

- ทาํไดท้กุเรอืงทเีป็นอาํนาจ

หนา้ทขีองนายก 

- นายกมอบอาํนาจใหร้อง

นายก/ปลดั/รองปลดั ปฏบิตัิ

ราชการแทนเฉพาะเรอืง 

- ทาํเป็นหนงัสอื 

- นายกกาํกบัดูแล 
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นโยบาย 

แผน/โครงการ 

งบประมาณ การบญัชี 

การพสัด ุ

การตรวจสอบ 

จดัหารายได ้เบกิจา่ย 

วงจรการทาํงานของ อปท. 



ระบบงบประมาณและการจดัทาํ

ขอ้บญัญตัิ/เทศบญัญตัิงบประมาณ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 
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การเลอืกกรรมการหาขอ้ยตุิ 

เรอืงเสรจ็ท ี155/2550  

- เลอืกกรรมการหาขอ้ยุติกรณีไม่รบัหลกัการ

งบประมาณรายจา่ย ไม่ถกูตอ้งตามระเบียบ มท.      

ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯ 

- เลอืกครงัเดียวไดก้รรมการฯตามจาํนวนทสีภา

กาํหนด 
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การเลอืกกรรมการระงบัขอ้พพิาทงบประมาณ (ขอ้ 48 ) 

- ในกรณีทสีภาทอ้งถนิมีมตไิม่รบัหลกัการแหง่ร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณ  

- ใหป้ระธานสภาทอ้งถนินําปรกึษาในทปีระชุมสภาทอ้งถนิ 

เพอืเลอืกสมาชิกสภาทอ้งถนิเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

หาขอ้ยุติ 

- ใหน้ําวธิีการเลอืกในขอ้ 12 แหง่ระเบยีบนีมาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม 
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การเลอืกรองประธานสภาทอ้งถนิ (ขอ้ 12 ) 

- ใหเ้ลอืกรองประธานสภาทอ้งถนิคนทหีนึงก่อน  

- แลว้จงึเลอืกรองประธานสภาทอ้งถนิในลาํดบั

ถดัไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจาํนวนทพีงึมี  
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การเลอืกคณะกรรมการของสภาฯ (ขอ้ 107 ) 

- ใหส้มาชิกสภาทอ้งถนิหรอืผูบ้รหิารทอ้งถนิเสนอชือสมาชิกสภา

ทอ้งถนิหรอืบคุคลทไีม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาทอ้งถนิแลว้แต่กรณี  

- ในกรณีทสีมาชิกสภาทอ้งถนิเป็นผูเ้สนอตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถนิ

รบัรองไม่นอ้ยกว่าสองคน  

- กรณีทผีูบ้รหิารทอ้งถนิเป็นผูเ้สนอไม่ตอ้งมีผูร้บัรอง 

- การเสนอชือใหเ้สนอไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน 

- ใหน้ําวิธีการเลอืกตามขอ้ 12 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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แปรญตัติงบประมาณ 

คาํสงั มท. ท ี467/2557 ลงวนัท ี25 สงิหาคม 2557 

- สมาชิกแปรญตัตงิบประมาณ 

• โครงการปรบัปรุงภมูิทศันร์มิถนน ตงัไว ้2,885,000 บาท แปรญตัติ

เหลอื 21,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง 12 ต่อ 5 เสยีง  

• โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลัตกิคอนกรตี ตงัไว ้502,000 

บาท แปรญตัตเิหลอื 21,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง 12 ต่อ 5 เสยีง 

- ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เหน็ชอบดว้ย 

- สภาใชม้ตสิภายนืยนั เพอืใหน้ายกเทศมนตรลีงนามประกาศใช ้

- ผูว้่าราชการจงัหวดัเสนอรฐัมนตรยีุบสภา 
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แปรญตัติงบประมาณ 

     ขอ้ 59  การแปรญตัตริ่างขอ้บญัญตังิบประมาณ จะกระทาํไดเ้ฉพาะ

การขอลดรายจา่ยหรอืการขอลดจาํนวนเงนิทขีออนุญาตจา่ย  

     ขอ้ 60  หา้มไม่ใหแ้ปรญตัติรายจา่ยขึนใหม่ หรอืเพมิเตมิรายจา่ย 

หรอืเปลยีนแปลงความประสงคข์องจาํนวนเงนิทขีออนุมตัจิา่ย เวน้แต่จะได้

รบัคาํรบัรองจากผูบ้รหิารทอ้งถนิ หรอืคาํแปรญตัตนินัผูบ้รหิารทอ้งถนิเป็น

ผูแ้ปรญตัต ิ

     ขอ้ 61  หา้มไม่ใหแ้ปรญตัตใินรายการและจาํนวนเงนิซึงมีขอ้ผูกพนั  

     (1) ดอกเบยีและเงนิสง่ใชต้น้เงนิกู ้ 

     (2) รายจา่ยซึงเป็นจาํนวนเงนิทตีอ้งจา่ยตามกฎหมาย 
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แปรญตัติงบประมาณ 

      พ.ร.บ. สภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 

2537 และ ทแีกไ้ขเพมิเติม (มาตรา  87 วรรคแปด)  

      ในการพจิารณาร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจา่ย

ประจาํปีหรอืร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจา่ยเพมิเติม 

สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลจะแปรญตัติเพมิเตมิ

รายการหรอืจาํนวนในรายการไม่ได ้แต่อาจแปรญตัตไิด ้

ในทางลดหรอืตดัทอนรายจา่ย ซงึมิไดเ้ป็นรายจา่ยทเีป็นเงนิ 

สง่ใชต้น้เงนิกู ้หรอืเงนิทกีาํหนดใหจ้า่ยตามกฎหมาย... 15 



แปรญตัติงบประมาณ 

 คดีหมายเลขแดงท ีอ.715/2554 คดีหมายเลขดําท ีอ.124/2550  

     - สมาชิกแปรญตัตงิบประมาณ ปรบัลดรายจา่ยรอ้ยละสบิ ในแผนงาน 

ดงันี (1) ดา้นบรหิารทวัไป 2 แผนงาน (2) ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

6 แผนงาน (3) ดา้นเศรษฐกจิ 2 แผนงาน (4) ดา้นการดําเนินงานอนื     

1 แผนงาน  

     - คณะกรรมการฯ มีมตวิ่า คาํแปรญตัตทิเีสนอไม่ปรากฏว่าจะขอแกไ้ข

เพมิเตมิตอนใด ขอ้ใด หากจะถอืว่าเป็นการแกไ้ขทกุตอน ทกุขอ้ 10 %   

มีรายการบางรายการเป็นรายจา่ยซึงเป็นจาํนวนเงนิทตีอ้งจา่ยตามกฎหมาย 

เช่น เงนิเดือนขา้ราชการ ฯลฯ ซึงตอ้งหา้มไม่ใหแ้ปรญตัต ิ จงึไม่สามารถ

รบัคาํแปรญตัตไิวพ้จิารณาได ้ 
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แปรญตัติงบประมาณ 

     - วาระท ี2 และ 3 สภาเสยีงขา้งมากมีมตเิหน็ดว้ยกบัคณะกรรมการ

แปรญตัต ิและใหค้วามเหน็ชอบใหต้ราเป็นเทศบญัญตั ิผูว้่าฯ อนุมตัิ 

     - ศาลปกครองพพิากษาว่า การทคีณะกรรมการแปรญตัต ิมีมตไิม่

รบัคาํแปรญตัตขิองผูฟ้้องคดีทงัหมดและไม่ใหโ้อกาสผูฟ้้องคดีซึงไดไ้ป

ประชมุกบัคณะกรรมการตามทนีดัหมาย ไดช้ีแจงคาํขอแปรญตัต ิเป็นการ

กระทาํทไีม่ชอบดว้ยระเบยีบ อนัขดัต่อเจตนารมณ์ของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยทมีุ่งประสงคใ์หค้วามคุม้ครองสทิธิของเสยีงขา้งนอ้ย 

ทจีะมีสว่นในการพจิารณาร่างเทศบญัญตัใินฐานะผูแ้ปรญตัตดิว้ย  

     - พพิากษาใหเ้พกิถอนเทศบญัญตังิบประมาณ 
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พ.ร.บ.วินยัการเงนิการคลงัภาครฐั พ.ศ. 2561  

  มาตรา ๒๐  การตงังบประมาณรายจา่ยประจาํปีตอ้งดาํเนินการตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 

  (๑) งบประมาณรายจา่ยลงทนุ ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละยสีบิ    

ของงบประมาณรายจา่ยประจาํปี และตอ้งไม่นอ้ยกว่าวงเงนิสว่นทขีาดดลุของ

งบประมาณประจาํปีนนั 

ฯลฯ 

  ในกรณีทกีารตงังบประมาณรายจา่ยไม่สามารถดาํเนินการตาม

หลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นวรรคหนึงได ้ใหแ้สดงเหตผุลความจาํเป็นและมาตรการ

ในการแกไ้ขต่อรฐัสภาพรอ้มกบัการเสนอรา่งพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจา่ย

ประจาํปีดว้ย 



จาํแนกประเภทรายจา่ยตาม

งบประมาณของ อปท. 

(ด่วนมาก ท ีมท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 

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

และ ด่วนทสีุด ท ีมท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559) 
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     งบกลาง หมายถงึ รายจา่ยทอีงคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถนิมีภาระผูกพนัตอ้งจา่ย

และเป็นรายจา่ยทตีงัไวเ้พอืจดัสรรให ้

หน่วยงานต่างๆ เบิกจา่ย ไดแ้ก ่รายจา่ย

ดงัต่อไปนี 
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งบกลาง  

(1) ค่าชําระหนีเงนิตน้    (2) ค่าชําระดอกเบยี 

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม   

(4) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 

(5) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานุบาล 

(6) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอนื 

(7) เบยียงัชีพผูสู้งอาย ุ    (8) เบยียงัชีพคนพกิาร 

(9) เบยียงัชีพผูป้่วยเอดส ์  (10) สาํรองจา่ย 

(11) รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั   (12) เงนิช่วยพเิศษ 
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บาํเหน็จ/บาํนาญ 

(1) เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ (กบท.)  

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพผูร้บับาํนาญ  (3) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญ 

(4) เงนิบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการถ่ายโอน  

(5) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญขา้ราชการถา่ยโอน 

(6) เงนิบาํเหน็จบาํนาญพนกังานครู (7) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญพนกังานครู (ชคบ.)  

(8) ค่ารกัษาพยาบาลผูร้บับาํนาญ    (9) เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ 

(10) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรผูร้บับาํนาญ 

(11) เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

(12) เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลยีงชีพ ลูกจา้งประจาํ (กสจ.) 

(13) โครงการเกษียณอายรุาชการกอ่นกาํหนด 
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แนวทางการใชจ้า่ยงบประมาณเพอืช่วยเหลอืประชาชน

กรณีเกดิสาธารณภยัของ อปท 

(ระเบียบ มท. ว่าดว้ยการช่วยเหลอืประชาชนฯ 2560

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

และท ีมท 0808.2/ว 3215 ลงวนัท ี6 มิถนุายน 2559) 
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1. จดัเตรยีมกอ่นเกดิเหต ุ

   1.1 ตงัเงนิสาํรองจา่ยใหเ้พยีงพอ และใหน้ําไปใชจ้า่ย

เพอืกรณีฉุกเฉินทมีีสาธารณภยัเกดิขึนหรอืบรรเทาความ

เดือดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเท่านนั 

   1.2 ตงังบประมาณป้องกนัสาธารณภยัไวล้ว่งหนา้ เช่น    

ขุดลอก จดัหาภาชนะเกบ็นํา นํามนัเชือเพลงิ ผา้หม่  

   1.3 จดัทาํแผนงาน/โครงการ เสนอคณะกรรมการ

ช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. ตามระเบียบ มท.ว่าดว้ย

การช่วยเหลอืประชาชนฯ 
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2. ช่วยเหลอืขณะเกดิเหต ุ

   2.1 นําเงนิสาํรองจา่ยมาใชเ้ป็นอนัดบัแรก หากไม่เพยีงพอ          

ใหโ้อนงบประมาณ ถา้งบประมาณไม่เพยีงพอ ใหจ้า่ยขาดเงนิ

สะสม 

   2.2 จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เพอืแจกจา่ยใหแ้กร่าษฎรตาม

ระเบียบพสัด ุอตัราค่าใชจ้า่ยตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

   2.3 การจดัหานําสะอาด วสัด ุอปุกรณ์ หรอืครุภณัฑ ์สาํหรบั

ผลตินําสะอาด กรณีหน่วยงานอนืนํานําหรอืเครอืงอปุโภค 

บรโิภค ไปแจกจา่ยราษฎร ใหพ้จิารณาสนบัสนุนนํามนัตามที

รอ้งขอ 
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   2.4 สามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอประกาศ   

ภยัพบิตัิ 

   2.5 ใหป้ระสานหน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้งเพอืมิใหเ้กดิความซาํซอ้น 

เมือช่วยเหลอืแลว้ใหร้ายงานผูว้่าฯ หรอืนายอาํเภอทราบ 

3. การช่วยเหลอืหลงัเกดิเหต ุ

   3.1 การเยยีวยาและฟืนฟหูลงัเกดิสาธารณภยั ใหเ้สนอ

คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. ใหค้วามเหน็ชอบกอ่น 

   3.2 กรณียงัมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการช่วยเหลอืต่อ ให ้

ตรวจสอบงบประมาณ หากไม่พอใหพ้จิารณาโอนงบประมาณ

โครงการทมีีความจาํเป็นนอ้ยกว่า 26 



งบบคุลากร (หมวดเงนิเดือน ค่าจา้งประจาํ และค่าจา้งชวัคราว) 

ฝ่ายการเมือง  

(1) เงนิเดือนนายก/รองนายก 

(2) เงนิค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 

(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 

(4) เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ ทปีรกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล 

(5) เงนิเดือนเลขานุการ/ทปีรกึษานายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

(6) เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ/เลขานุการ

สภา อบต. 

(7) เงนิค่าตอบแทนอนื 
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การตงังบประมาณเงนิเดือน ค่าตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอนื  

ของฝ่ายการเมือง 

- อบจ./เทศบาล คณะกรรมการทสีภาตงัขึน ใหไ้ดร้บัเบยีประชมุ ครงัละ 

250 บาท ประธานฯ ไดเ้พมิ 1/4 ของอตัราเบยีประชมุ ถา้วนัหนึงมี

ประชมุหลายครงั ใหเ้บกิไดค้รงัเดียว 

- รบัค่าตอบแทนตาํแหน่งประธานสภา รองประธานสภา หรอืเลขานุการ

สภา อบต.แลว้ ไม่มีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนสาํหรบัตาํแหน่งสมาชิกอกี 

- เทศบาล/อบต. รายไดท้นีํามาคาํนวณเงนิเดือน ค่าตอบแทน ประโยชน์

ตอบแทนอนื หมายถงึ รายไดต้ามงบการเงนิประจาํปี ของปีงบประมาณ 

ทแีลว้มา ไม่รวมเงนิกู ้เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุประเภท 
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ค่าตอบแทนเลขานุการสภา 

     มาตรา 68 การจา่ยเงนิค่าตอบแทน

ใหแ้กป่ระธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการ

จา่ยเงนิค่าเบยีประชมุใหแ้กก่รรมการทสีภา

เทศบาลแต่งตงัขึน ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

มาตรา 48 จตวุสีต ิเงนิเดือนและประโยชน์

ตอบแทนอย่างอนืของนายกเทศมนตร ีรอง

นายกเทศมนตร ีทปีรกึษานายกเทศมนตร ี

และเลขานุการนายกเทศมนตร ีใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบทกีระทรวงมหาดไทยกาํหนด  

     มาตรา 86 เงนิค่าตอบแทนประธานสภา

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล รองประธานสภา

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล นายกองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล รองนายกองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล เลขานุการสภาองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

 

 

เทศบาล อบต. 



งบบคุลากร (หมวดเงนิเดือน ค่าจา้งประจาํ และค่าจา้งชวัคราว) 

ฝ่ายประจาํ 

(1) เงนิเดือนพนกังาน   (7) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 

(2) เงนิเพมิต่างๆ ของพนกังาน (8) เงนิเพมิต่างๆ ของพนกังานจา้ง 

(3) เงนิประจาํตาํแหน่ง  (9) เงนิเบยีกนัดาร 

(4) เงนิวทิยฐานะ   (10) เงนิเดือนพนกังานถ่ายโอน 

(5) ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ  (11) เงนิเพมิต่างๆ ของพนกังานถ่ายโอน 

(6) เงนิเพมิต่างๆ ของลูกจา้งประจาํ (12) เงนิอนืๆ 
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การตงังบประมาณเงนิเดือน ประโยชนต์อบแทนอนื และเงนิค่าจา้ง 

ของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิและลูกจา้ง 

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

- พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถนิ พ.ศ. 2542  

    มาตรา 35 ในการจา่ยเงนิเดือน ประโยชนต์อบแทนอนื และ

เงนิค่าจา้งของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิ และลูกจา้ง ที

นํามาจากเงนิรายไดท้ไีม่รวมเงนิอดุหนุนและเงนิกูห้รอืเงนิอนืใดนนั 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิแต่ละแห่งจะกาํหนด สูงกว่ารอ้ยละสสีบิ

ของเงนิงบประมาณรายจา่ยประจาํปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

นนัไม่ได ้
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การตงังบประมาณเงนิเดือน ประโยชนต์อบแทนอนื และเงนิค่าจา้ง 

ของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิและลูกจา้ง 

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

- เงนิงบประมาณรายจา่ยประจาํปี หมายถงึ งบประมาณรายจา่ยทสีภา

ทอ้งถนิใหค้วามเหน็ชอบและผูก้าํกบัดูแลอนุมตัิ 

- เงนิเดือนและค่าตอบแทนขา้ราชการครู ทรีฐัจดัสรรเป็นรายการเงนิ

อดุหนุนทวัไป มิใหน้ํามาคาํนวณรวมเป็นภาระค่าใชจ้า่ย 

- ใหต้งังบประมาณตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี 

- คดิเฉพาะขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง ทไีดร้บั

เงนิเดือน ค่าจา้ง จาก อปท. ในหมวดเงนิเดือน และค่าจา้ง 
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งบดาํเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด)ุ 

ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถนิ 

  - เงนิตอบแทนผูป้ฏบิตังิานดา้นการรกัษาความเจบ็ป่วยนอกเวลา

ราชการ และในวนัหยุดราชการ (แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย)์ 

 - เงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็นกรณีพเิศษ 

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

 - ค่าตอบแทน อปพร. 

 - เงนิตอบแทนเจา้หนา้ทใีนการเลอืกตงั 

 - เงนิรางวลั 

 - เงนิทาํขวญัฝ่าอนัตรายเป็นครงัคราว 
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4. ระยะเวลาการใชร้าคากลาง 

   - กรณีทหีวัหนา้หน่วยงานของรฐัไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงาน

กอ่สรา้งทคีณะกรรมการกาํหนดราคากลางไดค้าํนวณไวแ้ลว้ และยงัไม่

ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ประกาศร่าง

ขอบเขตของงาน ภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัทหีวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงานกอ่สรา้งนนั  

   - ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํหนดราคา

กลางทคีาํนวณราคากลางงานกอ่สรา้งนนัพจิารณาทบทวนราคากลาง ใหม้ี

ความเป็นปจัจบุนั แลว้นําเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบกอ่นการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

ประกาศร่างขอบเขตของงาน 



งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ) 

ค่าตอบแทน 

(2) ค่าเบยีประชมุ 

(3) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 

(4) ค่าเช่าบา้น 

(5) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร 

(6) เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล 

(7) เงนิช่วยเหลอืบตุร 
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     ค่าใชส้อย หมายถงึ  

     - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซึงบรกิาร (ยกเวน้บรกิาร

สาธารณูปโภค สอืสารและโทรคมนาคม)  

     - รายจา่ยทเีกยีวกบัการรบัรองและพธิีการ  

     - รายจา่ยทเีกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการ        

ทไีม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยอนืๆ  

     - ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 
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(1) รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 

- ค่าถา่ยเอกสาร    - ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนงัสอื 

- ค่าซกัฟอก    - ค่ากาํจดัสงิปฏกิูล 

- ค่าระวางบรรทกุ   - ค่าเช่าทรพัยส์นิ (ยกเวน้ ค่าเช่าบา้น) 

- ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกยีวกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง

วทิย ุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรอืสงิพมิพต์่างๆ 

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ   - ค่าเบยีประกนั 

- ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินคดตีามคาํพพิากษา  - ค่าจา้งเหมาบรกิาร 

- ค่าตดิตงัโทรศพัท ์

  ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในการตดิตงัโทรศพัท ์ยกเวน้ ค่าตูส้าขา ค่าเครอืง โทรศพัทพ์ว่ง

ภายใน และเครอืง โทรศพัทภ์ายใน  

- ค่าตดิตงัเครอืงรบัสญัญาณต่าง ๆ 
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- ค่าตดิตงัไฟฟ้า  

  (1) ค่าปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทรีาชการเพอืใหร้าชการไดใ้ชบ้รกิารไฟฟ้า 

รวมถงึค่าตดิตงัหมอ้แปลง เครอืงวดัและอปุกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสทิธขิองการ

ไฟฟ้า 

  (2) ค่าจา้งเหมาเดนิสายและตดิตงัอปุกรณ์ไฟฟ้าเพมิเตมิ ค่าธรรมเนียม รวมถงึ

การปรบัปรุงระบบไฟฟ้า การเพมิกาํลงัไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบาํรุงรกัษา 

หรอืซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 

- ค่าตดิตงัประปา 

   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทรีาชการ เพอืใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

ไดใ้ชบ้รกิารนําประปา รวมถงึค่าตดิตงัมาตรวดันําและอปุกรณ์ประปา ซึงเป็น

กรรมสทิธิของการประปา 

  (2) ค่าจา้งเหมาเดนิท่อประปาและตดิตงัอปุกรณ์ประปาเพมิเตมิ รวมถงึ       

การปรบัปรุงระบบประปา การบาํรุงรกัษาหรอืซ่อมแซมระบบประปาและอปุกรณ์ 
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การประกนัภยัรถราชการ  
 ท ีมท 0808.2/ ว 2633 ลว. 14 ส.ค. 52    

1. เป็นรถราชการ ทไีดม้าจากการซือ หรอืรบับรจิาค และขึน

ทะเบยีนครุภณัฑ ์จดัทาํประกนัภยัได ้ดงันี 

    1.1 ภาคบงัคบั อปท. สามารถทาํประกนัภยัภาคบงัคบัได ้

    1.2 ภาคสมคัรใจ ใหน้ายกอนุมตัิ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละ

เงอืนไข ดงันี 

         ก. หลกัเกณฑ ์ เป็นรถสว่นกลาง / มีความเสยีงต่อ

การเกดิอบุตัิเหต ุ/ มีงบประมาณเพยีงพอ 
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การประกนัภยัรถราชการ  
 ท ีมท 0808.2/ ว 2633 ลว. 14 ส.ค. 52    

  ข. เงอืนไข   

            กลุม่ 1 สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อาํเภอของ  

จ.สงขลา 

     กลุม่ 2 รถสว่นกลางทมีีความเสยีงมากกว่าปกติ  

                    - รถใชง้านฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล รถดบัเพลงิ 

              - รถบรรทกุนํามนั กา๊ซ 

          - รถโดยสาร 20 ทนีงัขึนไป 

      กลุม่ 3 นอกจากกลุม่ 2  40 



 
การประกนัภยัรถราชการ  

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

     2.1 กลุม่ 1 – 2 ใหน้ายกฯ พจิารณา 

     2.2 กลุม่ 3 ใหท้าํประเภทท ี3 ในวงเงนิคุม้ครอง 

3 แสนบาท ต่อคน 

3. ตงัไวใ้นหมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ

ประเภทรายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซึงบรกิาร  
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     ค่าจา้งเหมาบรกิารเพอืใหผู้ร้บัจา้งทาํการอย่างหนึงอย่างใด ซึง

มิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รอื สงิกอ่สรา้ง

อย่างใด และอยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง เช่น  

        - ค่าจา้งเหมาสูบนํา  

        - ค่าจา้งแบกหามสมัภาระ  

        - ค่าออกของ  

        - ค่าบรกิารกาํจดัปลวก  

        - ค่าจา้งผูแ้สดงแบบ  

        - ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ 
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               หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน  

                   (นิติบคุคล หรอืบคุคลธรรมดา) 

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

    (1) ไม่มีตาํแหน่งขา้ราชการ ลูกจา้ง หรอืพนกังานจา้ง ซึงเป็นงาน

หรอืโครงการใหม่ หรอืมีตาํแหน่งแต่ไม่สามารถปฏบิตัิงานใหแ้ลว้เสรจ็

ตามกาํหนดเวลาเนืองจากปรมิาณงานมาก หรอืมีตาํแหน่ง ต่อมา

ตาํแหน่งว่างลงหรอืถกูยบุเลกิ 

    (2) ลกัษณะงานจา้งควรเป็นงานทซีือบรกิารจากผูร้บัจา้งเป็นรายชิน 

เช่น รกัษาความปลอดภยั รกัษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนาม

หญา้ สวนหย่อม งานบนัทึกขอ้มูล งานสาํรวจออกแบบ  เป็นตน้ 
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    (3) หา้มจา้งงานทเีกยีวขอ้งกบัความลบั หรอืหากมีการ

เผยแพร่ขอ้มูลจะเกดิความเสยีหายต่อราชการ หรอืงานทมีี

ลกัษณะของการบงัคบัใชก้ฎหมายทมีีผลกระทบต่อประชาชน 

    (4) ดําเนินการตามกฎหมายหรอืระเบียบว่าดว้ยการพสัดุ 

ลกัษณะงานมุ่งถงึความสาํเรจ็ของงานภายในกาํหนด

ระยะเวลาตามสญัญา อปท.ผูว้่าจา้ง ไม่มีอาํนาจบงัคบับญัชา

หรอืสงัการ มีเพยีงอาํนาจสงัใหป้รบัปรุง แกไ้ข เมืองาน

ผิดพลาด หากเอกชนไม่มาปฏบิตัิงาน อาจหาผูอ้นืมาทาํแทน

ได ้และ อปท. อาจกาํหนดค่าปรบักรณีเกดิความเสยีหายได ้
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    (5) ทาํสญัญาไดไ้ม่เกนิรอบปีงบประมาณ เรมิปีงบประมาณใหม่  

ใหด้าํเนินการจดัหาใหม่ 

    (6) เมือครบกาํหนดตามสญัญา ไม่ว่าจะทาํสญัญากบัผูร้บัจา้ง    

รายเดิม หรอืรายใหม่ จะตอ้งเรมิกระบวนการจดัหาใหม่ 

    (7) กรณีไม่สามารถลงนามในสญัญาไดท้นัในช่วงเรมิตน้ปี

เนืองจากงบประมาณรายจา่ยยงัไม่ประกาศใช ้สามารถทาํสญัญา  

ใหม้ีผลยอ้นหลงั ตงัแต่วนัท ี1 ตลุาคม หรอืวนัทจีา้งจรงิได ้

    (8) อตัราค่าจา้ง ไม่จาํเป็นตอ้งจา้งตามวฒุกิารศึกษา ใหค้าํนึงถงึ

ค่าแรงขนัตาํ หรอืราคามาตรฐานของทางราชการ หากไม่มีใหใ้ช้

อตัราตลาด และจะจา่ยไดเ้มือมีการตรวจรบังานจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ 
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    (9) เนืองจากเป็นงานจา้งเหมาบรกิาร อปท.จงึไม่ตอ้งสง่

เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม แต่ผูร้บัจา้งอาจสมคัรเขา้

กองทนุประกนัสงัคมเองได ้

- การเบิกจา่ยเงนิ ใหเ้บิกในหมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และ

วสัด ุประเภท รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 
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         การจา้งเหมาเอกชนเกบ็ค่านําประปา 

 

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิจะมอบใหส้ว่นราชการ 

รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิอนื จดัเกบ็ภาษี

อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรอืรายได้

อนืใด เพอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนินนักไ็ด ้ทงันี โดยให ้

คิดค่าใชจ้า่ยไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธิีการและอตัราทกีาํหนด   

ในกฎกระทรวง 

[พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์ร

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



จา้งเหมาบรกิารตอ้งจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม หรอืไม่ 

- การจา้งแรงงาน  มีวตัถปุระสงคใ์หลู้กจา้งทาํงานใหแ้ก่นายจา้งเป็นสาํคญั

และนายจา้งตกลงใหส้นิจา้งตลอดเวลาทลีูกจา้งทาํงานใหโ้ดยไม่คาํนึงถงึ

ผลสาํเรจ็ของงานททีาํ ผลสาํเรจ็ของงานจงึไม่เป็นสาระสาํคญัในการจา่ยค่าจา้ง 

และในระหว่างการทาํงานนายจา้งมีอาํนาจสงัการหรอืบงัคบับญัชาลูกจา้งได ้ 

- การจา้งทาํของ มีวตัถปุระสงคใ์หผู้ร้บัจา้งทาํการงานสงิหนึงสงิใดใหแ้ก่ผูว้่า

จา้งจนเป็นผลสาํเรจ็และผูว้่าจา้งตกลงจะใหส้นิจา้งเพอืผลสาํเรจ็ในการททีาํนนั 

ผลสาํเรจ็ของการงานทรีบัจา้งจงึเป็นสาระสาํคญัในการรบัสนิจา้งและใน

ระหว่างทาํการงานทรีบัจา้ง  ผูว้่าจา้งไม่มีอาํนาจสงัการหรอืบงัคบับญัชา     

ผูร้บัจา้งได ้ 
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จา้งเหมาบรกิารขบัรถยนต ์

- ขอ้กาํหนดในสญัญา การจา่ยค่าจา้งมิใช่เพอืผลสาํเรจ็ของการงาน   

ททีาํ คอื การขบัรถยนตเ์ท่านนั แต่เป็นการจา่ยค่าจา้งตลอดเวลา  

- การปฏบิตัิงานขบัรถยนต ์ไม่ไดม้ีการตรวจรบังานจากคณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัด ุ 

- การปฏบิตัิงานอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูแ้ทนผูว้่าจา้ง 

- สญัญาจงึเป็นสญัญาจา้งแรงงาน มิใช่สญัญาจา้งทาํของ  

- การทผีูว้่าจา้งทาํสญัญาโดยมิไดข้ึนทะเบยีนลูกจา้ง ไม่ไดจ้า่ยเงนิ

สมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม จงึเป็นการละเลยต่อหนา้ที 

คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ อ.349/2556 
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(2) รายจา่ยเกยีวกบัการรบัรองและพธิีการ 

- ค่ารบัรอง (รายจา่ยในการรบัรองหรอืเลยีงรบัรอง     

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ) 

- พธิีเปิดอาคารต่างๆ 

- ค่าใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา/รฐัพธิี  

                        ฯลฯ 
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ค่ารบัรอง    

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

การตงังบประมาณ 

9 ค่ารบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคลไม่เกนิรอ้ยละ 1 

ของรายไดจ้รงิในปีทลีว่งมาไม่รวมเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู ้

เงนิสะสม เงนิทมีีผูอ้ทุศิให ้ 

9 ค่าเลยีงรบัรองในการประชมุสภาทอ้งถนิหรอืคณะกรรมการ 

หรอืคณะอนุกรรมการทไีดร้บัแต่งตงัตามกฎหมาย หรอืตาม

ระเบยีบ หรอืหนงัสอืสงัการของกระทรวงมหาดไทย เท่าทจีา่ย

จรงิอยู่ในดุลยพนิิจผูบ้รหิาร  51 



 

ค่ารบัรอง    

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

9 ค่ารบัรอง ค่าอาหาร เครอืงดืม ของขวญั พมิพเ์อกสาร 

ค่าใชจ้า่ยเกยีวเนืองรวมค่าบรกิาร ค่าใชจ้า่ยอนืๆทจีาํเป็นในการ

รบัรองบคุคล คณะบคุคลทมีานิเทศงาน ตรวจงาน หรอืเยยีมชม 

หรอืทศันศึกษาดูงาน และเจา้หนา้ททีเีกยีวขอ้งทรี่วมตอ้นรบั 

9 ค่าเลยีงรบัรอง เลยีงรบัรองในการประชมุ รวมถงึผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุอนืๆ และเจา้หนา้ทผีูเ้กยีวขอ้งซึงเขา้ร่วมประชมุ 
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ค่ารบัรอง    

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

หลกัฐานการจา่ยเงนิ 

9 ค่ารบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล ใช้

หลกัฐานตามรายการค่าใชจ้า่ยทเีกดิขึนจรงิ เจา้หนา้ที

ผูเ้กยีวขอ้งรบัรองการจา่ย 

9 ค่าเลยีงรบัรอง ใชล้ายมือชือผูเ้ขา้รว่มประชมุ และรายงาน

การประชุม เจา้หนา้ทผีูเ้กยีวขอ้งรบัรองการจา่ย  
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การเบกิจา่ยค่าดอกไมเ้พอืมอบใหบ้คุคลต่างๆ ค่าพวงมาลา  

และพานประดบัพุม่ดอกไม ้

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

1. ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้สาํหรบัมอบใหผู้ม้ีเกยีรติ  

ชาวต่างประเทศและคู่สมรสทเีดินทางเขา้มาหรอืออกจากประเทศไทย 

ตลอดจนผูไ้ดร้บัแต่งตงัเป็นผูแ้ทนรฐับาลเดินทางไปต่างประเทศ คนละ

ไม่เกนิ 300 บาท 

2. ค่าพวงมาลา หรอืพานประดบัพุม่ดอกไม ้สาํหรบัวาง ณ อนุสาวรยี ์  

ผูป้ระกอบคุณงามความดีแกป่ระเทศชาต ิครงัละไม่เกนิ 1,000 บาท 

3. ค่าพวงมาลาสาํหรบัวางศพผูม้ีเกยีรติ พวงละไม่เกนิ 400 บาท 
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(3) รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ  

- ค่าใชจ้า่ยในการเลอืกตงั 

- ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน จดันิทรรศการ ประกวด การแข่งขนั 

- ค่าใชจ้า่ยในการแข่งขนักฬีานกัเรยีนเยาวชนและประชาชน 

- ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา 

- ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เช่น   

ค่าเบยีเลยีงเดนิทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทพีกั ค่าบรกิารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน       

ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 

- ค่าเบยีเลยีงพยาน    

- ค่าของรางวลั หรอืเงนิรางวลั 

- ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา 

- ค่าชดใชค้่าเสยีหาย หรอืค่าสนิไหมทดแทน 
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(4) ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพอืซ่อมแซมบาํรุงรกัษา เพอืให ้

สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ   

- ค่าซ่อมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิ เพอืใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

- กรณีเป็นการจา้งเหมาทงัค่าสงิของและค่าแรงงาน ใหจ้า่ยจากค่าใชส้อย  

- กรณีทอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิเป็นผูด้ําเนินการซ่อมแซมบาํรุงรกัษา

ทรพัยส์นิเองใหป้ฏบิตั ิดงันี  

  1. ค่าจา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกใหจ้า่ยจากค่าใชส้อย 

  2. ค่าสงิของทซีือมาใชใ้นการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิใหจ้า่ยจาก  

ค่าวสัด ุ

  3. ค่าจา้งแรงงานบคุคลทอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิจา้งเป็นการชวัคราว

ทมีิใช่จา้งเหมาแรงงาน ใหเ้บกิจา่ยในค่าจา้งชวัคราว 
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- มีของเดิม - มีของเดิม

- ชํารุด - ไม่จาํเป็นตอ้งชํารุด

- ซ่อมเฉพาะทชีํารุด - ทาํใหด้ีกว่าเดิม

- คา่ใชส้อย - ทดีินสงิกอ่สรา้ง

ซ่อมแซม ปรบัปรุง

57 



หมวดเงนิอดุหนุน (งบเงนิอดุหนุน)  

หมายถงึ เงนิทจีา่ยใหห้น่วยงานอนืนําไปดาํเนินการตาม

อาํนาจหนา้ทขีอง อปท. ตามกฎหมาย โดย อปท. มิได ้

ดําเนินการเอง 

 (1) เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 

 (2) เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 

 (3) เงนิอดุหนุนรฐัวสิาหกจิ 

 (4) เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน 

 (5) เงนิอดุหนุนองคก์รการกศุล 
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หมวดค่าสาธารณูปโภค 

(1) ค่าไฟฟ้า 

(2) ค่านําประปา ค่านําบาดาล 

(3) ค่าบรกิารโทรศพัท ์

(4) ค่าบรกิารไปรษณีย ์

(5) ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 
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หมวดรายจา่ยอนื (งบรายจา่ยอนื)  

หมายถงึ รายจา่ยทไีม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจา่ยใดงบ

รายจา่ยหนึง หรอืรายจา่ยทกีาํหนดใหใ้ชจ้า่ยในงบรายจา่ยนี 

 - ค่าจา้งทปีรกึษา วจิยัประเมินผลหรอืพฒันาระบบ 

ต่าง ๆ ซงึมิใช่การจดัหาหรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์ทดีิน และหรอื

สงิก่อสรา้ง 

                               ฯลฯ  
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ค่าวสัดุ  

หมายถงึ รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซึงสงิของทมีีลกัษณะโดยสภาพ ไม่คงทน

ถาวร หรอืตามปกตอิายกุารใชง้านไม่ยนืนาน สนิเปลอืง หมดไป หรอื

เปลยีนสภาพไปในระยะเวลาอนัสนั รวมถงึรายจา่ย ดงัต่อไปนี 

   1. รายจา่ยเพอืประกอบ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงวสัดุ 

   2. รายจา่ยเพอืจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรท์มีีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุ  

ไม่เกนิ 2 หมืนบาท 

   3. รายจา่ยเพอืจดัหาสงิของทใีชใ้นการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิ      

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

   4. รายจา่ยทตีอ้งชําระพรอ้มกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี           

ค่าประกนัภยั ค่าตดิตงั เป็นตน้  
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   สงิของทจีดัเป็นวสัดุ ใหแ้บ่งการพจิารณาเป็น 3 ประเภท ดงันี 

   1. ประเภทวสัดุคงทน ไดแ้ก่ สงิของทโีดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่

ตามปกตมิีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน หรอืเมือนําไปใชง้านแลว้เกดิความ

ชํารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมหรอืซ่อมแซมแลว้   

ไม่คุม้ค่า 

   2. ประเภทวสัดุสนิเปลอืง ไดแ้ก ่สงิของทโีดยสภาพมีลกัษณะเมือใชแ้ลว้

ย่อมสนิเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรอืเปลยีนสภาพไปในระยะเวลาอนัสนั 

หรอืไม่คงสภาพเดิม 

   3. ประเภทวสัดุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก่ สงิของทใีชเ้ป็น

อปุกรณ์ประกอบหรอือะไหล่สาํหรบัการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิให ้

กลบัคนืสภาพดงัเดิมทมีีลกัษณะเป็นการซ่อมบาํรุงปกตหิรอืค่าซ่อมกลาง 
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ค่าครุภณัฑ ์ 

หมายถงึ รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซึงสงิของทมีลีกัษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรอื

ตามปกตอิายกุารใชง้านยนืนาน ไม่สนิเปลอืง หมดไป หรอืเปลยีนสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัสนั เมือชํารุดเสยีหายแลว้สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิรวมถงึ

รายจา่ย ดงัต่อไปนี 

   1. รายจา่ยเพอืประกอบ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์

   2. รายจา่ยเพอืจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุ เกนิกว่า    

2 หมืนบาท 

   3. รายจา่ยเพอืซ่อมแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น เครอืงบนิ 

เครอืงจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซึงไม่รวมถงึค่าซ่อมบาํรุงปกตหิรอืค่าซ่อมกลาง 

   4. รายจา่ยเพอืจา้งทปีรกึษาในการจดัหาหรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์

   5. รายจา่ยทตีอ้งชําระพรอ้มกบัค่าครุภณัฑ ์เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกนัภยั    

ค่าตดิตงั เป็นตน้ 
63 



ค่าทดีินและสงิกอ่สรา้ง  

หมายถงึ รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซึงทดีนิและหรอืสงิกอ่สรา้ง รวมถงึสงิต่างๆ ทตีดิตรงึ

กบัทดีินและหรอืสงิกอ่สรา้ง ดงัต่อไปนี 

   1. รายจา่ยเพอืจดัหาทดีนิ สงิกอ่สรา้ง 

   2. รายจา่ยเพอืปรบัปรุงทดีิน รวมถงึรายจา่ยเพอื ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุง

สงิกอ่สรา้ง ซึงทาํใหท้ดีนิ สงิกอ่สรา้ง มีมูลค่าเพมิขึน 

   3. รายจา่ยเพอืตดิตงัระบบไฟฟ้าหรอืระบบประปา รวมถงึอปุกรณ์ต่างๆ ซึงเป็น

การตดิตงัครงัแรกในอาคาร ทงัทเีป็นการดาํเนินการพรอ้มกนัหรอืภายหลงัการ

กอ่สรา้งอาคาร รวมถงึการตดิตงัครงัแรกในสถานทรีาชการ 

   4. รายจา่ยเพอืจา้งออกแบบ จา้งควบคมุงานทจีา่ยใหแ้กเ่อกชนหรอืนิตบิคุคล 

   5. รายจา่ยเพอืจา้งทปีรกึษาในการจดัหาหรอืปรบัปรุงทดีนิและหรอืสงิกอ่สรา้ง 

   6. รายจา่ยเกยีวเนืองกบัทดีนิและหรอืสงิกอ่สรา้ง เช่น ค่าเวนคนืทดีนิ ค่าชดเชย

กรรมสทิธิทดีนิ ค่าชดเชยผลอาสนิ (ตน้ไม/้ไมผ้ล/พชืลม้ลกุ) เป็นตน้ 64 



การเขียนคาํชีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

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

1. ค่าใชส้อย รายจา่ยเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทไีม่เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอนื ๆ  

   - ระบชุือโครงการ จาํนวนเงนิ..............บาท 

   - เพอืจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ...........โดยมคี่าใชจ้า่ย

ประกอบดว้ย...(ระบรุายการค่าใชจ้า่ยโดยสรุป....) 

   - เป็นไปตาม..........(ระบกุฎหมาย ระเบยีบ หรอืหนงัสอืสงัการทเีป็นฐานใน

การตงังบประมาณ)...... 

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

พ.ศ. ....) หนา้ท.ี....ลาํดบัท.ี.... 
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การเขียนคาํชีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

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

2. ค่าครุภณัฑ ์ 

   - ระบปุระเภทครุภณัฑ ์ ระบชุนิดครุภณัฑ ์จาํนวนเงนิ..............บาท 

   - เพอืจา่ยเป็นค่าจดัซือ.....(ระบชุนิดครุภณัฑ)์..... จาํนวน.....(รุบปุรมิาณ).....

โดยมีคณุลกัษณะ ดงันี....(ระบคุณุลกัษณะครุภณัฑ)์..... 

   - เป็นไปตาม..........(ระบกุฎหมาย ระเบยีบ หรอืหนงัสอืสงัการทเีป็นฐานใน

การตงังบประมาณ)...... 

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

พ.ศ. ....) หนา้ท.ี....ลาํดบัท.ี.... 
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การเขียนคาํชีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

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

3. ทดีินและสงิกอ่สรา้ง  

   - ระบปุระเภท  โครงการ...(ระบชุือโครงการ)..... จาํนวนเงนิ..............บาท 

   - เพอืจา่ยเป็นค่ากอ่สรา้ง.....(ระบสุถานท ีลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพ).....  

   - เป็นไปตาม..........(ระบกุฎหมาย ระเบยีบ หรอืหนงัสอืสงัการทเีป็นฐานใน

การตงังบประมาณ)...... 

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

พ.ศ. ....) หนา้ท.ี....ลาํดบัท.ี.... 
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หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปี 

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

1. ค่าใชส้อย 

   1.1 ค่าเช่าอาคารและทดีิน 

       (1) การเช่าอาคารเพอืใชป้ฏบิตังิาน เกบ็เอกสารหรอืพสัดอุนื ๆ ใหเ้บกิเท่าท ี   

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

       (2) การเช่าทดีินเพอืใชใ้นราชการ ใหเ้บกิเท่าทจีา่ยจรงิ ไม่เกนิ 50,000 บาท/เดือน 

   1.2 ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารสถานทรีาชการ 

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

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

 - อตัราไม่เกนิ 6.15 บาท/ตารางเมตร/เดอืน 

 - อตัราไม่เกนิ 19,600 บาท/คน/เดือน 

   1.4 ค่าเช่าเครอืงถา่ยเอกสาร         

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

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

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

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

หมายเหต ุ - หากใชต้าํกว่า 5,000 แผ่น/เดอืน ใหใ้ชเ้ครอืงถา่ยฯรว่มกนั 

             - เช่ามากกว่า 1 เครอืง คาํนึงถงึสว่นลด 

             - รวมทกุอย่างแลว้ ยกเวน้กระดาษ  
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   1.5 ค่าซ่อมแซมบาํรุงรกัษารถยนต ์    

       (1) การซ่อมปกต ิ

           (1.1) ยานพาหนะใหม่ทมีีอายกุารใชง้านระหว่าง 4-6 ปี หรอืระยะทาง 

60,000-120,000 กม. 

           (1.2) ยานพาหนะเดิมทมีีการซ่อมกลางเรยีบรอ้ยแลว้ และมีอายกุารใชง้าน

หลงัจากการซ่อมกลาง ไม่เกนิ 6 ปี หรอืใชง้านไม่เกนิ 120,000 กม. 

       (2) การซ่อมกลาง 

           (2.1) ยานพาหนะใหม่ทมีีอายกุารใชง้านครบ 6 ปี หรอืระยะทางครบ 

120,000 กม. 

           (2.2) ยานพาหนะเดมิทหีลงัจากการซ่อมกลางแลว้ และมีอายกุารใชง้าน

หลงัจากการซ่อมกลาง ครบ 6 ปี หรอืระยะทาง 120,000 กม.     
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ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ย วธิีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถนิ  พ.ศ. 2541  



คาํนิยาม 

"งบประมาณรายจา่ย” หมายความว่า งบประมาณทสีภาทอ้งถนิ

ใหค้วามเหน็ชอบ และผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืนายอาํเภออนุมตั ิ

ทงันี รวมทงังบประมาณรายจา่ยเพมิเตมิและการโอนการแกไ้ข

เปลยีนแปลงคาํชีแจงงบประมาณดว้ย 

"เงนินอกงบประมาณ” หมายความว่า เงนิทงัปวงทอียู่ในความ

รบัผิดชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ นอกจากเงนิที

ปรากฏตามงบประมาณรายจา่ย 



การใชจ้า่ยเงนิทไีม่ตอ้งตราเป็นเทศบญัญตัิ/ขอ้บญัญตัิ 

(ขอ้ 36 วรรค 2 ) 

- การใชจ้า่ยเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู ้ เงนิจา่ยขาดจาก

เงนิสะสม หรอืเงนิอดุหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรอื

หน่วยงานอนืใด ทมีีลกัษณะใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

ดาํเนินการตามทรีะบไุวเ้ป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงอืนไข  

- ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิพจิารณาดาํเนินการตามที

ระบไุวโ้ดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจา่ยตามระเบยีบนี 



ขอยกเวน้การปฏบิตัติามระเบยีบ (ขอ้ 4 ) 

- ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการ ตามระเบยีบนี  และมี

อาํนาจตคีวามวินิจฉยัปญัหา  ยกเวน้การปฏบิตักิารตามระเบยีบ

ทกีาํหนดหลกัเกณฑ ์ และวธิปีฏบิตัเิพอืดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบนี 

- ปลดักระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอาํนาจเรอืงใดเรอืงหนึง

ตามวรรคแรกใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัได ้

(คาํสงั มท ที 393/2541 ลว. 19 ส.ค. 2541 ปมท. มอบอาํนาจให ้ผวจ. ปฏบิตัิราชการแทน) 



งบประมาณรายจา่ยประจาํปีออกใชไ้ม่ทนั (ขอ้ 7) 

- ในกรณีทงีบประมาณรายจา่ยประจาํปีออกใชไ้ม่ทนั ใหใ้ช้

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณทลีว่งแลว้ไปพลางกอ่น 

- การเบกิจา่ยเงนิโดยอาศยังบประมาณรายจา่ยประจาํปีทลีว่ง

มาแลว้นนั ใหน้ําเงนิงบประมาณรายจา่ยเพมิเตมิและทไีดม้ีการ

โอนเพมิหรอืโอนลดรวมเขา้ไปดว้ย  โดยใหถ้อืเป็นยอดเงนิสูงสดุ

จะพงึถอืจา่ยได ้  

- ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะรายจา่ยในหมวดเงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 

หมวดค่าจา้งชวัคราว หมวดค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ  และหมวด

ค่าสาธารณูปโภค 



อาํนาจหนา้ทเีจา้หนา้ทงีบประมาณ (ขอ้ 8) 

- ใหเ้จา้หนา้ทงีบประมาณมีอาํนาจหนา้ทีจดัทาํงบประมาณกบั

ปฏบิตักิารอนืตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนีและใหม้ีอาํนาจหนา้ที

เกยีวกบังานงบประมาณ  ดงัต่อไปนีดว้ย 

     (1)  เรยีกใหห้น่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรบัและ

รายจา่ย 

     (2)  วิเคราะหง์บประมาณและการจา่ยเงนิของหน่วยงานต่างๆ 

     (3)  สงัการ ควบคมุ กาํกบั ดูแล เจา้หนา้ทจีดัทาํเอกสาร

งบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 



งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ (ขอ้ 10-12) 

- งบประมาณรายจา่ยประจาํปีของ อปท. อาจจาํแนกเป็น

งบประมาณรายจา่ยทวัไปและงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 

(ขอ้ 10)  

- อปท. อาจจดัทาํงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการไดโ้ดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสภาทอ้งถนิ (ขอ้ 11)  

- งบประมาณรายจา่ยทวัไป และงบประมาณรายจา่ยเฉพาะ

การ อาจตงัจา่ยเงนิช่วยเหลอืระหว่างกนัได ้(ขอ้ 12)  



จาํแนกลกัษณะและระบปุระเภทของเงนิ (ขอ้ 15 ) 

- งบประมาณรายจา่ยซึงตงัจา่ยจากเงนิอดุหนุนทวัไป  

หรอืเงนิประเภทอนืทตีอ้งนํามาตงังบประมาณรายจา่ย-  

- ใหจ้าํแนกลกัษณะรายจา่ยและใหร้ะบปุระเภทของเงนิ

นนัในคาํชีแจงประมาณการรายรบัและงบประมาณ

รายจา่ยดว้ย 



การตงังบประมาณรายจา่ย (ขอ้ 16 ) 

- การตงังบประมาณรายจา่ยเพอืเป็นค่าใชจ้า่ยของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิใหก้ระทาํตามทมีี

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสงั หรอืหนงัสอืสงั

การกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 



งบประมาณรายจา่ยเพมิเติม (ขอ้ 21 ) 

- การตรางบประมาณรายจา่ยเพมิเตมิจะกระทาํไดต้่อเมือ   

  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี ทไีดร้บัอนุมตัิแลว้ไม่พอแกก่าร  

ใชจ้า่ย หรอื   

  (2) มีความจาํเป็นตอ้งตงัรายจา่ยขึนใหม่   

- แสดงใหป้รากฏในงบประมาณรายจา่ยดงักลา่วดว้ยว่าจะจา่ยจาก 

  (1) เงนิรายไดท้มีิไดต้งัรบัไวใ้นประมาณการรายรบั หรอื 

  (2) เงนิรายไดท้เีกนิยอดรวมทงัสนิของประมาณการรายรบัประจาํปี 



การจดัทาํงบประมาณรายจา่ย (ขอ้ 22 ) 

- ใหใ้ชแ้ผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิเป็น

แนวทางในการจดัทาํงบประมาณ  

- ใหห้วัหนา้หน่วยงานจดัทาํประมาณการรายรบั และ

ประมาณการรายจา่ย  

- ใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัรวบรวมรายงานการเงนิและ

สถติติ่างๆ ของทกุหน่วยงานเพอืใชป้ระกอบการคาํนวณ

ขอตงังบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ทงีบประมาณ 



การเสนองบประมาณ (ขอ้ 23 ) 

- ใหเ้จา้หนา้ทงีบประมาณทาํการพจิารณาตรวจสอบ วเิคราะห ์และ

แกไ้ขงบประมาณในชนัตน้แลว้เสนอต่อผูบ้รหิารทอ้งถนิ 

- เมือผูบ้รหิารทอ้งถนิไดพ้จิารณาอนุมตัใิหต้งัเงนิงบประมาณยอดใด

เป็นงบประมาณประจาํปีแลว้ 

- ใหเ้จา้หนา้ทงีบประมาณรวบรวมและจดัทาํเป็นร่างงบประมาณ

รายจา่ยเสนอต่อคณะผูบ้รหิารทอ้งถนิอกีครงัหนึง 

- ผูบ้รหิารทอ้งถนิ นําเสนอต่อสภาทอ้งถนิ ภายในวนัท ี15 สงิหาคม 



การขยายเวลาเสนองบประมาณ (ขอ้ 24)  

- ในกรณีทคีณะผูบ้ริหารทอ้งถนิพจิารณาแลว้เหน็วา่ไม่สามารถทจีะนํารา่ง

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีเสนอต่อสภาทอ้งถนิไดท้นัภายในระยะเวลาที

กาํหนดไว ้ 

- ใหเ้สนอขออนุมตัิต่อสภาทอ้งถนิ แลว้รายงานใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัทราบ 

สาํหรบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใหร้ายงานนายอาํเภอ 

- สาํหรบัเทศบาล หากนายกเทศมนตรีพจิารณาแลว้เหน็ว่าจะไม่สามารถนํา

ร่างงบประมาณรายจา่ยประจาํปีถดัไปเสนอต่อสภาเทศบาลไดท้นัภายใน

ระยะเวลาทกีาํหนดไวใ้หช้ีแจงเหตผุลความจาํเป็นต่อประธานสภาเทศบาล

กอ่นวนัท ี15 สงิหาคม 



การโอนงบประมาณ 

หลกั การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยต่างๆ ใหเ้ป็น

อาํนาจอนุมตัิของคณะผูบ้รหิารทอ้งถนิ (ขอ้ 26)  

ขอ้ยกเวน้ การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่า

ครุภณัฑ ์ทดีินและสงิกอ่สรา้ง ททีาํใหล้กัษณะ ปรมิาณ 

คุณภาพเปลยีน หรอืโอนไปตงัจา่ยเป็นรายการใหม่   

ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมตัิของสภาทอ้งถนิ (ขอ้ 27)  



การแกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจง 

หลกั การแกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจงประมาณการรายรบั

หรอืงบประมาณรายจา่ย ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมตัขิองคณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถนิ (ขอ้ 28) 

ขอ้ยกเวน้ การแกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจงงบประมาณ

รายจา่ยในหมวดค่าครุภณัฑ ์ทดีินและสงิก่อสรา้งทีทาํให ้

ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลยีน หรอืเปลยีนแปลงสถานที

ก่อสรา้ง ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถนิ (ขอ้ 29) 



การโอน แกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจง(ขอ้ 31 ) 

- การโอน การแกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจง

งบประมาณรายการทไีดเ้บิกตดัปี หรอืขยายเวลา  

ใหเ้บิกตดัปีไว ้ 

- จะกระทาํไดต้่อเมือไดร้บัอนุมตัจิากผูม้ีอาํนาจให ้

เบิกตดัปีได ้หรอืขยายเวลาเบิกตดัปี 



รายงานการโอน แกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจง(ขอ้ 32 ) 

- การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย หรอืการแกไ้ขเปลยีนแปลง

คาํชีแจงประมาณการรายรบัและงบประมาณรายจา่ย  

- เมือไดร้บัอนุมตัจิากผูม้ีอาํนาจแลว้  

- ใหป้ระกาศโดยเปิดเผย เพอืใหป้ระชาชนทราบ  

- แลว้แจง้การประกาศใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเพอืทราบภายใน

สบิหา้วนั สาํหรบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใหแ้จง้แก่นายอาํเภอ 



การควบคุมงบประมาณ (ขอ้ 33 ) 

- ใหผู้บ้รหิารทอ้งถนิและเจา้หนา้ทงีบประมาณ 

รบัผิดชอบร่วมกนัในการควบคุมงบประมาณรายจา่ยและเงนิ

นอกงบประมาณ เพอืปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสงัหรอืหนังสอืสงัการกระทรวงมหาดไทย   

- โดยมีหวัหนา้หน่วยงานคลงัเป็นผูช้่วยเหลอื ... 



การจา่ยเงนิ หรอืกอ่หนีผูกพนั (ขอ้ 34 ) 

- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิจะจา่ยเงนิหรอืกอ่หนีผูกพนัได้

ตามขอ้ความทกีาํหนดไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 

หรอืงบประมาณรายจา่ยเพมิเติม  

- ทงันี  ตอ้งมีกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสงัหรอืหนงัสอื

สงัการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจ้า่ย และมีเงนิรายได้

เพยีงพอทจีะเบกิจา่ยได ้



การกอ่หนีผูกพนัขา้มปีงบประมาณ (ขอ้ 38) 

     - การกอ่หนีผูกพนังบประมาณรายจา่ยเกนิกว่าหนึงปีงบประมาณ    

ใหก้ระทาํไดโ้ดยความเหน็ชอบของสภาทอ้งถนิ  

     - ไม่อาจแยกงบประมาณตงัจา่ยและดําเนินการในแต่ละปีได ้ 

     - เป็นโครงการประเภททดีินและสงิก่อสรา้งทไีม่อาจแยกการจดัซือ

จดัจา้งไดเ้ป็นสว่น ๆ  

     - มีรายไดไ้ม่เพยีงพอทจีะดําเนินการในปีงบประมาณเดียว   

     - ใหก้อ่หนีผูกพนัไดไ้ม่เกนิปีงบประมาณถดัไป 

     - งบประมาณทจีะกอ่หนีผูกพนั จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของ

งบประมาณรายจา่ยเพอืการลงทนุของงบประมาณปีทผี่านมา 



การจดัสง่สาํเนางบประมาณ (ขอ้ 39 ) 

     - ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ จดัสง่สาํเนางบประมาณ

รายจา่ยประจาํปีและงบประมาณรายจา่ยเพมิเตมิทไีดร้บัอนุมตัใิห ้

ประกาศใชแ้ลว้ไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดั  

     - องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใหส้ง่นายอาํเภอ 

     - ภายในระยะเวลาไม่เกนิสบิหา้วนันบัแต่วนัสนิสดุการประกาศ

โดยเปิดเผยเพอืใหป้ระชาชนทราบ ณ สาํนกังานองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถนิ 



               มี 3 ขนัตอน 

 

ขนัตอนท ี1 การจดัทาํและการเสนองบประมาณ 

ขนัตอนท ี2 การพจิารณางบประมาณ(สภาฯ) 

ขนัตอนท ี3 การอนุมตัิงบประมาณ(ผูก้าํกบัดูแล) 

 การจดัทาํงบประมาณรายจา่ยของ อปท. 
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1. การจดัทาํและการเสนอ 

ปลดั 

เจา้หนา้ท ี 

งบประมาณ 

คลงั 

รวบรวมสถติิ 

รบั-จา่ย 

หวัหนา้สว่น 

จดัทาํงบประมาณ

รายจา่ย 

นายก 

ประธานสภา สมาชิกสภา 

- นายกยนืญตัตกิอ่นวนัประชมุ 

ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั (ขอ้ 38) 

- ประธานฯสง่ใหส้มาชิกกอ่นวนั 

ประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั(ขอ้ 43) 
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2. การพจิารณา 

- แบ่งการพจิารณาออกเป็น 3 วาระ (ขอ้ 45) 

 วาระท ี1  รบัหลกัการ 

 วาระท ี2  แปรญตัต ิ

 วาระท ี3  ใหค้วามเหน็ชอบ 

- พจิารณาสามวาระรวดไม่ได ้
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รวดกบัไม่รวด ต่างกนัอย่างไร 

            รวด (ขอ้ 45) 

• รบัหลกัการ 

• สภามีมตใิหพ้จิารณา 3 วาระรวด 

(ผูบ้รหิาร หรอืสมาชิก 1 ใน 3 เสนอ) 

• สมาชิกทกุคน เป็นกรรมการแปร

ญตัตเิตม็สภา 

• ประธานทปีระชมุ เป็นประธาน

กรรมการแปรญตัต ิ

• พจิารณาวาระท ี2 และวาระท ี3 

ต่อไปไดเ้ลย 

           ไม่รวด (ขอ้ 49) 

• รบัหลกัการ 

• สภาตงัคณะกรรมการแปรญตัต ิ3-7 

คน 

• สภากาํหนดระยะเวลาแปรญตัต ิ       

(ไม่นอ้ยกว่า 24 ชม.) 

• สมาชิก และนายกฯ ยนืคาํขอแปร

ญตัตติ่อประธานกรรมการฯ 

• คณะกรรมการพจิารณาฯ 
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วาระท ี1 รบัหลกัการ 

นายก หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็น

หนังสอืเสนอญตัติ (ขอ้ 56) 

สมาชิกอภปิรายในหลกัการ 

ลงมต ิ

รบัหลกัการ ไม่รบัหลกัการ 
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กรณีรบัหลกัการ 

•สภาเลอืกคณะกรรมการแปรญตัติ 3 - 7 คน (ขอ้ 103) 

•สภากาํหนดเวลาในการแปรญตัติ (ขอ้ 49 ว.1) 

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

•เลขานุการสภานดัประชมุคณะกรรมการฯ ครงัแรก เพอืเลอืกประธานและเลขาฯ 

(ขอ้ 109) 

•สมาชิก และนายก ยนืคาํแปรญตัตติ่อคณะกรรมการฯ (ขอ้ 49 ว.2) 

•คณะกรรมการฯนัดประชมุพจิารณา(แจง้ผูแ้ปรญตัติลว่งหนา้ 24 ชวัโมง)       

(ขอ้ 115) 

•คณะกรรมการฯ ประชมุและทาํรายงานเสนอประธานสภา (ขอ้ 50) 

•ประธานสง่รายงานใหส้มาชิกตรวจดูลว่งหนา้กอ่นประชมุวาระท ี2 ไม่นอ้ยกว่า    
24 ชม. (ขอ้ 50) 
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วาระท ี2 แปรญตัต ิ

- พจิารณาเฉพาะทมีีการแปรญตัต ิหรอืแกไ้ข 

- ลงมตเิป็นรายขอ้จนจบ 

วาระท ี3  ใหค้วามเหน็ชอบ 

- ลงมตวิ่าจะใหค้วามเหน็ชอบหรอืไม่  

- ไม่มีการอภปิราย 
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3. การอนุมตัิ อบต. 

ประธานสภา นายอาํเภอ 

พจิารณาภายใน 15 วนั 

อนุมตัิ/ไม่เสรจ็ 

สง่นายกประกาศใช ้

ไม่อนุมตั ิ

สง่คืนใหส้ภาทบทวน 

- ไม่ยืนยนัตกไป  

- ยนืยนัสง่นายอาํเภอเพอืสง่ ผวจ.

พจิารณา ภายใน 15 วนั 

- ผวจ. พจิารณาภายใน 15 วนั หาก

เหน็ดว้ยกบัสภา สง่นายอาํเภออนุมตัิ 

แลว้สง่นายกประกาศใช ้

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

ประธานสภา (ภายใน 7 วนั) 
ผูว้่าราชการจงัหวดั 

พจิารณาภายใน 15 วนั 

อนุมตัิ/ไม่เสรจ็ 

สง่นายกประกาศใช ้

ไม่อนุมตัิ 

สง่คืนใหส้ภาทบทวน 

• ไม่ยืนยนัภายใน 30 วนั หรอื  

  ยืนยนัไม่ถงึ 2/3  ตกไป 

• ยืนยนัดว้ยมติ 2/3 ของ   

  สมาชิกทงัหมดเท่าทมีีอยู่      
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กรณีไม่รบัหลกัการ 

• นายอาํเภอ/ผูว้่าฯ ตงัคณะกรรมการหาขอ้ยตุฯิ จาํนวน 7/15 คน         

   - จากการเสนอของสภา และนายก ฝ่ายละ 3/7 คน ภายใน 7 วนั  

   - กรรมการฯ เสนอคนกลางเป็นประธาน ภายใน 7 วนั  

• กรรมการฯ พจิารณาแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืยนืยนัสาระสาํคญั ใหแ้ลว้

เสรจ็ ภายใน 15 วนั 

• ประธานกรรมการฯ รายงานนายอาํเภอ/ผูว้่าฯ 

• นายอาํเภอ/ผูว้่าฯ สง่ใหน้ายกฯ 

• นายกฯ เสนอต่อสภา ภายใน 7 วนั ถา้ไม่เสนอภายในกาํหนด สงัใหพ้น้ 

• สภาพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั ถา้พจิารณาไม่แลว้เสรจ็ หรอื         

ไม่เหน็ชอบ สงัยุบสภา 
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การจดัซือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั  



การออกแบบงานกอ่สรา้งโดยผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 

ใหป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 



พระราชบญัญตัิวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 

   มาตรา 15 หา้มมิใหผู้ใ้ดเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคมุ เพอืแสวงหาประโยชน ์สนิจา้ง หรอื

บาํเหน็จรางวลั ทงันี เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตเป็น    

ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุจาก กว. 

(คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพวศิวกรรม) 
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พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 

   มาตรา 45 หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมหรอืแสดงดว้ยวธิีใด ๆ ใหผู้อ้นืเขา้ใจ

ว่าตนพรอ้มจะประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมสาขา

ใด   เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตในสาขานนัจากสภา

วศิวกร 
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กฎกระทรวง 

กาํหนดสาขาวชิาชีพวศิวกรรมและวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

พ.ศ. 2550 

งานในวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุแต่ละสาขา มีดงัต่อไปนี (ขอ้ 3)   

 (1) งานใหค้าํปรกึษา  

 (2) งานวางโครงการ 

 (3) งานออกแบบและคาํนวณ 

 (4) งานควบคมุการสรา้งหรอืการผลติ 

 (5) งานพจิารณาตรวจสอบ 

 (6) งานอาํนวยการใช ้
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ประเภทและขนาดของงานวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมสาขาวศิวกรรมโยธา

(ขอ้ 4)   

 (1) อาคารทมีีความสูงตงัแต่ 3 ชนัขึนไป หรอืโครงสรา้งของอาคารทชีนั

ใดชนัหนึงมีความสูงตงัแต่ 4 เมตรขึนไป หรอือาคารทมีีช่วงคานตงัแต่ 5 เมตร

ขึนไป 

 (2) อาคารสาธารณะทกุขนาด 

 (3) คลงัสนิคา้ ไซโล หอ้งเยน็ หรอืยุง้ฉางทมีีความจุตงัแต่ 100 

ลูกบาศกเ์มตร  ขึนไป 

 (4) โครงสรา้งทมีีลกัษณะเป็นหอ ปลอ่ง หรอืศาสนวตัถ ุเช่น 

พระพทุธรูปหรอืเจดียท์มีีความสูงตงัแต่ 6 เมตรขึนไป 

 (5) โครงสรา้งสะพานทมีีช่วงระหว่างศูนยก์ลางตอม่อช่วงใดช่วงหนึง

ยาวตงัแต่ 10 เมตรขึนไป 
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 (6) ท่าเทยีบเรอืหรอือูเ่รอืสาํหรบัเรอืทมีีระวางขบันําตงัแต่ 50 

เมตรกิตนัขึนไป 

 (7) ชินสว่นโครงสรา้งคอนกรตีหลอ่สาํเรจ็หรอืคอนกรตีอดัแรงหลอ่

สาํเรจ็ทกุชนิดทมีีความยาวตงัแต่ 5 เมตรขึนไป 

 (8) เสาเข็มคอนกรตีทมีีความยาวตงัแต่ 6 เมตรขึนไป หรอืทรีบันําหนกั

บรรทกุปลอดภยัตงัแต่ 3 เมตรกิตนัขึนไป 

 (9) งานเสรมิความมนัคงของฐานรากทกุขนาด 

 (10) นงัรา้นหรอืคาํยนัชวัคราวทมีีความสูงตงัแต่ 4 เมตรขึนไป 

 (11) แบบหลอ่คอนกรตีสาํหรบัเสาทมีีความสูงตงัแต่ 4 เมตร หรอืคาน

ทมีีช่วงคานตงัแต่ 5 เมตรขึนไป 

 (12) โครงสรา้งใตด้นิ สงิกอ่สรา้งชวัคราว กาํแพงกนัดิน คนัดินป้องกนั

นํา หรอืคลองสง่นําทมีีความสูงหรอืความลกึตงัแต่ 1.50 เมตรขึนไป 
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 (13) โครงสรา้งของระบบขนสง่สาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรอืทาง

วงิสนามบินทกุขนาด 

 (14) ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรอื

ทางวงิสนามบิน  ทกุขนาด 

 (15) เขือน ฝาย อโุมงค ์ท่อระบายนํา หรอืระบบชลประทานทมีี

ความสูงตงัแต่ 1.50 เมตรขึนไป หรอืมีความจุตงัแต่ 50 ลูกบาศกเ์มตรขึน

ไป หรอืทมีีอตัราการไหลของนําตงัแต่ 1 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาทขีึนไป 

 (16) โครงสรา้งทมีีการกกัของไหล เช่น ถงัเกบ็นํา ถงัเกบ็นํามนั 

อโุมงคส์ง่นํา หรอืสระว่ายนําทมีีความจุตงัแต่ 50 ลูกบาศกเ์มตรขึนไป 

 (17) ท่อสง่นํา ท่อระบายนํา หรอืช่องระบายนําทมีีเสน้ผ่าศูนยก์ลาง

ตงัแต่ 0.80 เมตรขึนไป หรอืพนืทหีนา้ตดัตงัแต่ 0.50 ตารางเมตรขึนไป

และมีโครงสรา้งรองรบั หรอืมีความยาวตงัแต่ 100 เมตรขึนไป 
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 (18) ระบบชลประทานทมีีพนืทชีลประทานตงัแต่ 500 ไรต่่อโครงการ

ขึนไป 

 (19) ป้ายหรอืสงิทสีรา้งขึนสาํหรบัตดิหรอืตงัป้ายทมีีพนืทตีงัแต่ 50 

ตารางเมตรขึนไปและมีความสูงจากพนืดินตงัแต่ 15 เมตรขึนไป หรอืป้าย

หรอืสงิทสีรา้งขึนสาํหรบัตดิหรอืตงัป้ายทมีีพนืทตีงัแต่ 25 ตารางเมตรขึนไปที

ตดิตงัอยู่บนหลงัคา ดาดฟ้า หรอืกนัสาด หรอืทตีดิกบัสว่นใดสว่นหนึงของ

อาคาร 

 (20) อฒัจนัทรท์มีีพนืทตีงัแต่ 1,000 ตารางเมตรขึนไป 

 (21) โครงสรา้งสาํหรบัใชใ้นการรบัสง่หรอืตดิตงัอปุกรณ์รบัสง่วทิยุ

หรอืโทรทศันท์มีีความสูงจากระดบัฐานของโครงสรา้งตงัแต่ 25 เมตรขึนไป 

หรอืทมีีนําหนกัตงัแต่ 200 กโิลกรมัขึนไป 
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“งานกอ่สรา้ง” หมายความว่า  

งานกอ่สรา้งอาคาร งานกอ่สรา้งสาธารณูปโภค  

หรอืสงิปลูกสรา้งอนืใด และการซ่อมแซม ต่อเตมิ 

ปรบัปรุง รอืถอน หรอืการกระทาํอนืทมีีลกัษณะ

ทาํนองเดียวกนัต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรอืสงิ

ปลูกสรา้งดงักลา่ว รวมทงังานบรกิารทรีวมอยู่ใน

งานกอ่สรา้งนนัดว้ย แต่มูลค่าของงานบรกิารตอ้ง 

ไม่สูงกว่ามูลค่าของงานกอ่สรา้งนนั 



- มีของเดิม - มีของเดิม

- ชํารุด - ไม่จาํเป็นตอ้งชํารุด

- ซ่อมเฉพาะทชีํารุด - ทาํใหด้ีกว่าเดิม

- คา่ใชส้อย - ทดีินสงิกอ่สรา้ง

ซ่อมแซม ปรบัปรุง



งานกอ่สรา้ง 

- หนงัสอืด่วนทสีดุ ท ีกค (กวจ.) 0405.2/ว 112 ลงวนัท ี       

5 มีนาคม 2561  

- การซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รอืถอน ทถีอืเป็นงานกอ่สรา้ง  

- ตอ้งเป็นงานทมีีความจาํเป็นตอ้งมีแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง 

ทผี่านการรบัรองจากผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  

- จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมดูแลการปฏบิตัิงานตลอดระยะเวลา 
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งานกอ่สรา้ง 

- หนงัสอืด่วนทสีุด ท ีกค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวนัท ี4 

มิถนุายน 2561  

- หากการดาํเนินการการซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รอืถอน  

- ไม่มีผลกระทบต่อโครงสรา้งหลกั หรอื 

- ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภยั หรอื 

- ไม่มีความจาํเป็นตอ้งมีการควบคมุดูแลการปฏบิตังิานตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ  

-  ไม่ถอืเป็นงานก่อสรา้ง 
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งานกอ่สรา้ง 

• ในกรณีท ีอปท. ใชแ้บบแปลนมาตรฐานของสว่นราชการ ไม่ตอ้งมีผู ้

ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพรบัรองอกี เนืองจากไดผ้่านการ

รบัรองจากผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ มาแลว้ 

• ขอความร่วมมือโยธาธิการจงัหวดั องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หรอื

หน่วยงานอนืทมีีผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ใหอ้อกแบบให ้

• จา้งออกแบบ ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือจดัจา้ง

ฯ 

• ในระยะยาว สถ. ไดป้ระสานกบัสภาวิศวกรในการจดัฝึกอบรมช่าง

ของ อปท. ทมีีวฒุ ิปวช. ปวส. หรอืปรญิญาตรสีาขาวิศวกรรม ทยีงั

ไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ เพอืสอบขอใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพต่อไป 
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พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 

   มาตรา 46 ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  

แต่ละสาขามี 4 ระดบั คือ 

 (1) วฒุวิศิวกร 

 (2) สามญัวศิวกร 

 (3) ภาคีวศิวกร 

 (4) ภาคีวศิวกรพเิศษ 
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ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมระดบัภาคีวศิวกรพเิศษ 

พ.ศ. 2543 
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  ขอ้ 5 ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัภาคีวศิวกรพเิศษ สามารถ

ยนืเรอืงขอรบัใบอนุญาตไดค้รงัละไม่เกนิหนึงลกัษณะงานเท่าทมีี

ความรูค้วามชํานาญในดา้นนนั ๆ ถา้ประสงคจ์ะขอรบัใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุระดบัภาคีวศิวกรพเิศษใน

ลกัษณะงานอนื ๆ อกี ใหย้นืคาํขอใหม่ 
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 ขอ้ 6 ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัภาควีศิวกรพเิศษ จะตอ้งมีความรูแ้ละ

ประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะงานทขีอดงันี 

 (1) มีวฒุกิารศึกษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวศิวกรรมศาสตรห์รอืเทียบเท่า

ขึนไปและจะตอ้งมีผลงานในลกัษณะงานทยีนืคาํขอไม่นอ้ยกวา่สองปี 

 (2) วฒุปิระกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง (ปวส.) หรอืเทียบเท่าทเีกยีวกบั

วชิาชีพวศิวกรรมทผีูข้อยนืคาํขอจะตอ้งมีผลงานและประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะ

งานทขีอ ไม่นอ้ยกวา่สปีี 

 (3) วฒุปิระกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบเท่าทเีกยีวกบัวชิาชีพ

วศิวกรรมทผีูข้อยนืคาํขอจะตอ้งมีผลงานและประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะงานทขีอ   

ไม่นอ้ยกวา่หกปี 

 (4) วฒุปิระกาศนียบตัรประโยควชิาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบเท่าในสาขาอนื  

ทไีม่เกยีวกบัวชิาชีพวศิวกรรม หรอืวฒุิตาํกวา่ระดบัประกาศนียบตัรประโยควชิาชีพ 

(ปวช.) จะตอ้งมีผลงานในลกัษณะงานทยีนืคาํขอไม่นอ้ยกวา่สบิปี 



หลกัเกณฑ ์

การเบกิจา่ยค่าตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ 

(ด่วนทสีดุ ท ีกค 0402.5/ว 85 ลงวนัที 6 กนัยายน 2561) 

 



1. บคุคลหรอืคณะกรรมการจดัซือจดัจา้ง  

   (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลทไีดร้บัแต่งตงัใหร้บัผิดชอบจดัทาํรา่งขอบเขต 

ของงาน หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุจีะซือหรอืจา้ง รวมทงั

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ตามขอ้ 21) 

   (2) คณะกรรมการหรอืบคุคลทไีดร้บัแต่งตงัใหร้บัผิดชอบการจดัทาํแบบรูป

รายการงานกอ่สรา้ง (ตามขอ้ 21) 

   (3) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้ 55-58) 

   (4) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา (ขอ้ 68-71) 

   (5) คณะกรรมการซือหรอืจา้งโดยวธิีคดัเลอืก (ขอ้ 74-76) 

   (6) คณะกรรมการซือหรอืจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78) 

   (7) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานซือหรอืงานจา้ง (ขอ้ 175) 

   (8) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานซือหรอืงานจา้งกอ่สรา้ง (ขอ้ 176-177) 

   (9) ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ 178) 



2. บคุคลหรอืคณะกรรมการดําเนินการจา้งทปีรกึษา 

    (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลทไีดร้บัแต่งตงัใหร้บัผิดชอบจดัทาํ 

ร่างขอบเขตของงานจา้งทปีรกึษา รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑก์าร

พจิารณาคดัเลอืก (ขอ้ 103) 

    (2) คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทปีรกึษาโดยวธิีประกาศเชิญชวน

ทวัไป (ขอ้ 113-115) 

    (3) คณะกรรมการดาํเนินงานจา้งทปีรกึษาโดยวธิีคดัเลอืก       

(ขอ้ 119-1121) 

    (4) คณะกรรมการดาํเนินงานจา้งทปีรกึษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

(ขอ้ 124) 

    (5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งทปีรกึษา (ขอ้ 179) 



3. บคุคลหรอืคณะกรรมการดาํเนินงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง 

   (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลทไีดร้บัแต่งตงัใหร้บัผิดชอบจดัทาํร่างขอบเขตของงาน

จา้งออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสรา้ง รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก

ขอ้เสนอแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง (ขอ้ 139) 

   (2) คณะกรรมการดาํเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิีประกาศ

เชิญชวน (ขอ้ 146-147) 

   (3) คณะกรรมการดาํเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิีคดัเลอืก 

(ขอ้ 149-150) 

   (4) คณะกรรมการดาํเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง (ขอ้ 152) 

   (5) คณะกรรมการดาํเนินการจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโดยวธิีประกวดแบบ (ขอ้ 155) 

   (6) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง  

(ขอ้ 180) 

 



     4. คณะกรรมการกาํหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง ทไีดร้บัแต่งตงั 

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

เรอืง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกาํหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง (เบิกได ้

ตงัแต่ 15 พ.ย. 2560)  

     5. บคุคลหรอืคณะกรรมการผูไ้ดร้บัการแต่งตงัตาม ขอ้ 1-4 

ยกเวน้ ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทน ดงันี 

       (1) บคุคล ในอตัราไม่เกนิคนละ 1,200 บาท ต่องาน 

       (2) คณะกรรมการในอตัรา ประธานกรรมการไม่เกนิ 1,500 

บาท กรรมการไม่เกนิคนละ 1,200 บาท ต่อครงัท ีมาประชมุ  

      



 

     6. คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งกอ่สรา้ง และผูค้วบคมุ

งานก่อสรา้ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนกรณีทอีอกตรวจงานจา้ง ณ 

สถานททีกีาํหนดไวใ้นสญัญาหรอืทตีกลงใหท้าํงานจา้ง ดงันี 

 6.1 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งกอ่สรา้ง ในอตัรา 

350 บาทต่อคนต่อวนั 

 6.2 ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง 

      (1) หวัหนา้ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง ในอตัราไม่เกนิ 350 

บาทต่อวนัต่องาน 

      (2) ผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง (ผูป้ฏบิตักิาร) ในอตัราไม่เกนิ 

300 บาทต่อวนัต่องาน 



7. การจา่ยเงนิค่าตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการใหป้ฏบิตั ิดงันี 

  7.1 สว่นราชการ 

 (1) จา่ยค่าตอบแทนโดยโอนเงนิผ่านระบบ KTB Corporrate Online เพอื

เขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารของบคุคลหรอืคณะกรรมการ ดงักลา่ว 

     - กรณีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานราชการในหน่วยงาน ใหโ้อนเงนิ

เขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารทใีชส้าํหรบัรบัเงนิเดือน ค่าจา้ง หรอืค่าตอบแทนแลว้แต่

กรณี หรอืบญัชีเงนิฝากธนาคารอนื 

     - กรณีเป็นบคุคลต่างสงักดัหรอืบคุคลภายนอก ใหโ้อนเงนิเขา้บญัชีเงนิ

ฝากธนาคารตามทผีูม้ีสทิธิรบัเงนิแจง้ความประสงคไ์ว ้

 (2) ใหใ้ชร้ายงานสรุปผลการโอนเงนิ ทไีดจ้ากระบบ KTB Corporrate 

Online เป็นหลกัฐานการจา่ยและเกบ็รกัษาไวใ้ห ้สตง. ตรวจ  

   7.2  หน่วยงานของรฐัอนื ใหถ้อืปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัทหีน่วยงาน

ของรฐันนั ๆ กาํหนด 



 

 

     8. หวัหนา้หน่วยงานของรฐัสามารถกาํหนดหลกัเกณฑ์

เกยีวกบัอตัราการจา่ยค่าตอบแทนเพอืเป็นการควบคมุการเบกิจา่ย

และการบรหิารงบประมาณไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม 

     9. การเบกิจา่ยค่าตอบแทนทนีอกเหนือหรอืแตกต่างจากที

กาํหนดใหข้อทาํความตกลงกบัประทราวงการคลงั  



แนวทางการปฏบิตัใินการดาํเนินการจดัหาพสัด ุ 

ทเีกยีวกบัค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน ค่าใชจ้า่ย 

ในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชมุ   

ของหน่วยงานของรฐั 

(ด่วนทสีดุ ท ีกค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มี.ค. 2561) 



หนงัสอื ด่วนทสีุด ท ีกค (กวจ) 0405.2 /ว 119 ลว. 7 มีนาคม 2561 

ตาราง 1 โดยปกตติอ้งดาํเนินการจดัซือจดัจา้ง 

1. ใชก้บัการจดัซือจดัจา้งทเีกยีวกบัการบรหิารงานทมีีวงเงนิการจดัซือจดั

จา้งครงัหนึง ไม่เกนิ 1 หมืนบาท 

2. ใหเ้จา้หนา้ท ีหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายดาํเนินการจดัซือจดัจา้งไปกอ่น 

แลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบพรอ้มหลกัฐานการจดัซือจดัจา้ง เสนอ

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ภายใน 5 วนัทาํการถดัไป 

3. เมือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงาน  

ขอความเหน็ชอบดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดยอนุโลม 

ตาราง 2 เป็นค่าใชจ้า่ยทไีม่ตอ้งดาํเนินการจดัซือจดัจา้ง 
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ตาราง 1 ปกตติอ้งจดัซือจดัจา้ง 

 1. ค่าใชจ้า่ยในการเตรยีมการระหวา่งการรบัเสด็จ หรอืเกยีวเนืองกบั

การ รบัเสด็จ สง่เสด็จพระมหากษตัรยิ ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ ์

 2. - ค่าพานพุม่ดอกไม ้พานประดบัพุม่ดอกไม ้พานพุม่เงนิพุม่ทอง 

กรวยดอกไมพ้วงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้หรอืพวงมาลา สาํหรบัวาง

อนุสาวรยี ์หรอืใชใ้นการจดังานการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติในวโรกาสต่างๆ 

       - ค่าหรดีหรอืพวงมาลา 

  3. ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ สมัมนา จดังานและให ้

หมายความรวมถงึการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทยีม ตามทจีาํเป็น เช่น 

ค่าเสอืมสถานทอีบรม ค่าเช่ารถ ค่ากระเป๋า ค่าเอกสาร และอปุกรณ์เครอืงเขียน 

ค่าดอกไม ้ค่าตกแต่งสถานท ีค่าป้ายไวนิล ค่าของทีระลกึวทิยากร 
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 4. - ค่าของขวญัหรอืของทรีะลกึทมีอบใหช้าวต่างประเทศ กรณีเดินทาง

ไปราชการต่างประเทศชวัคราวกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ใน

นามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม 

       - ค่าของขวญัหรอืของทรีะลกึทมีอบใหก้รณีหน่วยงานทใีหค้วาม

ช่วยเหลอืหน่วยงานของรฐั หรอืกรณีการเยยีมชมหน่วยงานของรฐัในนามของ

หน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม 

  5. ค่าของขวญัหรอืของทรีะลกึเพอืแสดงความยนิดีหรอืเนืองในเทศกาล

ต่างๆ ในนามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม เช่น กระเชา้ของขวญั กระเชา้

ผลไม ้กระเชา้ดอกไม ้ช่อดอกไม ้ของชํารว่ย 

  6. ค่าโล ่ใบประกาศเกยีรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกยีรติคุณ ของขวญั 

ของรางวลัของทรีะลกึ สาํหรบัขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ หรอืพนักงานของหน่วยงาน

ของรฐัทเีกษียณอายุ หรอืผูใ้หค้วามช่วยเหลอื หรอืควรไดร้บัการยกย่องจากทาง

ราชการ 
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 7. ค่าใชจ้า่ยในการประดบั ตกแต่งอาคารสถานทขีองหน่วยงานของรฐั 

 8. ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้า่ยเกยีวกบัการกาํจดัแมลง แมง หนู หรอืสตัว ์

ทอีาจเป็นพาหะนําโรครา้ยมาสูค่น และใหห้มายความรวมถงึการกาํจดัเชือโรค

หรอืเชือราตามหน่วยงานของรฐัหรอืบา้นพกัททีางราชการจดัไวใ้ห ้

 9. ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาอาหารสาํหรบัผูป้่วยสามญั ผูป้่วยโรคเรอืนของ

สถานบรกิารของหน่วยงานของรฐั หรอืสาํหรบัผูถู้กควบคุม คุมขงั กกัขงั คมุ

ความประพฤต ิหรอืผูท้ถีูกใชม้าตรการอนืใดอนัมีลกัษณะเป็นการจาํกดัสทิธิ

เสรภีาพซงึตอ้งหาว่ากระทาํความผิด หรอือาหาร นม อาหารเสรมิสาํหรบัเด็กที

อยู่ในสงเคราะหข์องทางราชการ หรอืหน่วยงานของทางราชการ 

 10. ค่าใชจ้า่ยในการเป็นสมาชิก หรอืการจดัซือหนงัสอื จุลสาร วารสาร 

หนงัสอืพมิพ ์หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พอืใชใ้นราชการโดยสว่นรวม 
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 11. ค่าบรกิารในการกาํจดัสงิปฏกิูล จดัเกบ็ขยะของหน่วยงานของรฐั 

ค่าบรกิาร   ในการกาํจดัสงิปฏกิูลบา้นพกัของทางราชการกรณีไม่มีผูพ้กัอาศยั 

 12. ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทเีกดิจากการใชพ้สัดทุยีมืจากหน่วยงานอนื เพอืใช ้ 

ในการปฏบิตัิราชการหรอืปฏบิตัิงานกรณีจาํเป็นเรง่ด่วนเป็นการชวัคราว 

 13. ค่าวสัดทุใีชเ้พอือาํนวยความสะดวกแกผู่ป้ฏบิตังิาน 

 14. ค่ารบัรองและค่าใชจ้า่ยทเีกยีวเนืองในการรบัรองบคุคลภายนอก 

 15. ค่านําดืม 
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ตาราง 2 ไม่ตอ้งจดัซือจดัจา้ง 

  1. ค่าอาหารวา่งและเครอืงดืม ค่าอาหารในกรณีทมีีการประชมุคาบเกยีว 

มืออาหาร ค่าตอบแทนวทิยากรทงัภายในและภายนอก และค่าเช่าทพีกั สาํหรบั  

การจดัประชุมราชการ และใหห้มายความรวมถงึการประชุมราชการทางไกลผ่าน

ดาวเทยีม การจดัสมัมนา การจดังานทงัในและนอกสถานทขีองหน่วยงานของรฐั 

  2. ค่าอาหารวา่งและเครอืงดืมสาํหรบักรณีหน่วยงานอนืหรอื

บคุคลภายนอกเขา้ดูงาน หรอืเยยีมชมหน่วยงานของรฐั หรอืกรณีการตรวจเยยีม

หรอืตรวจราชการตามภารกจิปกตขิองบคุลากรภายในหน่วยงานของรฐั การแถลง

ข่าวของหน่วยงานของรฐั การมอบเงนิหรอืสงิของบรจิาค 

  3. ค่าธรรมเนียมในการคนืบตัร เปลยีนบตัรโดยสารพาหนะในการ

เดินทางไปราชการ หรอืค่าบตัรโดยสารทไีม่สามารถคนืหรอืเปลยีนแปลงไดก้รณี

เลอืนการเดินทางไปราชการ กรณีหน่วยงานของรฐัใหง้ดหรอืเลอืนการเดินทางไป

ราชการ และใหร้วมถงึกรณีเหตสุดุวสิยัอนื ๆ ททีาํใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้
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  4. ค่าธรรมเนียมอนืๆ ทมีิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคารเกยีวกบัการทาํธุรกรรม

ทางการเงนิเพอืความสะดวกของสว่นราชการทมีิใช่เป็นการรอ้งขอของผูม้ีสทิธิรบัเงนิ 

  5. ค่าใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตของผูเ้ดินทางไปราชการเพอืประโยชน์ของทาง

ราชการ 

  6. ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดินทางไปปฏบิตัิราชการ 

สาํหรบัรถยนตข์องสว่นราชการหรอืหน่วยงานของรฐัตามระเบยีบว่าดว้ยรถราชการ

หรอืระเบยีบอนืทเีกยีวขอ้งของหน่วยงานของรฐัซึงหน่วยงานของรฐัไดม้าโดยวธิีการ

ซือ การยมื หรอืรบับรจิาค หรอืไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐับาลต่างประเทศหรอื

องคก์ารระหวา่งประเทศและขึนทะเบยีนเป็นครุภณัฑข์องสว่นราชการหรอืหน่วยงาน

ของรฐันนั การเช่า หรอืรถสว่นตวัของขา้ราชการหรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐั 

ผูเ้ลอืกรบัเงนิค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่งสาํหรบั

ขา้ราชการผูม้ีสทิธิไดร้บัรถประจาํตาํแหน่งทไีดจ้ดัหามาใชใ้นการปฏบิตัิราชการหรอื

ปฏบิตัิงานของหน่วยงาน 
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  7. ค่าพาหนะกรณีไดร้บัมอบหมายใหเ้ดินทางไปปฏบิตัิราชการ ซึง

หน่วยงานของรฐัไม่สามารถจดัรถยนตส์ว่นกลางได ้

  8. ค่าตรวจสอบเพอืการรบัรองระบบการทาํงานหรอืมาตรฐานการทาํงาน 

  9. ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่หรอืพสัดุภณัฑข์องหน่วยงานของรฐั ยกเวน้ 

ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่พสัดุ หรอื 

พสัดุภณัฑใ์นการฝึกอบรม การจดังาน และการประชมุระหวา่งประเทศ 

  10. ค่าตรวจรา่งกายของบคุลากรเพอืตรวจหาสารกมัมนัตภาพรงัส ีและ  

เชือเอชไอวจีากการปฏบิตังิานตามภารกจิปกต ิและไม่ถอืเป็นสวสัดิการการ

รกัษาพยาบาล ทขีา้ราชการ ลูกจา้งประจาํหรอื พนักงานของหน่วยงานของรฐัทจีะ 

ใชส้ทิธิเบิกจา่ยตามกฎหมายเกยีวกบัการเบกิจา่ยค่ารกัษาพยาบาล 

  11 ค่ารกัษาพยาบาลสตัวแ์ละค่าตรวจสขุภาพสตัว ์สาํหรบัหน่วยงานที

ภารกจิปกติในการดูแลสตัว ์
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  12. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํา ค่าโทรศพัท ์ของหน่วยงาน  

ของรฐัและบา้นพกัราชการ ค่าบรกิารไปรษณีย ์ค่าฝากไปรษณีย ์ค่าบรกิาร

ไปรษณียต์อบรบั ค่าดวงตราไปรษณีย ์หรอืค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ค่าธรรมเนียม

ธนาคารเกยีวกบัการทาํธุรกรรมทางการเงนิเพอืความสะดวกของสว่นราชการที

มิใช่เป็นการรอ้งขอ ของผูม้ีสทิธิรบัเงนิ 

  13. การบรจิาคหรอืการดาํเนินการเพอืการกศุล เช่น บตัรการกศุล 

  14. ค่าสมาชิกหรอืค่าบาํรุงประจาํปีของสถาบนั องคก์ร หรอืสโมสรต่างๆ 

  15. ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนในการจา้งใหบ้รกิารสนัทนาการ 

หรอืค่าตอบแทนอนืในลกัษณะเดียวกนั 



พระราชบญัญตัิและระเบียบ  

การจดัซือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั  

พ.ศ. 2560 

 



 

 

     มาตรา 3 ใหย้กเลกิบทบญัญตัเิกยีวกบัพสัด ุการจดัซือ 

จดัจา้ง หรอืการบรหิารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ประกาศ ขอ้บญัญตัิ และขอ้กาํหนดใด ๆ ของหน่วยงานของ

รฐั ทอียู่ภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตันิี 



     “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ราชการ

สว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นทอ้งถนิ 

รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิีการงบประมาณ 

องคก์ารมหาชน องคก์รตามรฐัธรรมนูญ หน่วย

ธุรการของศาล มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐั 

หน่วยงานสงักดัรฐัสภาหรอืในกาํกบัของรฐัสภา 

หน่วยงานอสิระของรฐั และหน่วยงานอนืตามที

กาํหนดในกฎกระทรวง 



การอทุศิพสัดใุห ้อปท. (ขอ้ ๙)  

     - มีผูอ้ทุศิพสัดใุหเ้ป็นกรรมสทิธแิก ่อปท. หรอื  

     - ใหส้ทิธิอนัเกยีวกบัพสัดหุรอื 

     - มอบใหเ้ป็นผูดู้แลพสัดนุนั  

     - ถา้การกระทาํดงักลา่วมีเงอืนไขหรอืมีภาระ

ตดิพนั อปท.จะรบัเอาพสัดหุรอืสทิธนินั ๆ ได ้

ต่อเมือไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา อปท. 

                          ฯลฯ 



การใหใ้ชป้ระโยชน์หรอืสทิธิทดีินสงิกอ่สรา้ง     

(ขอ้ ๑๕๕)     

     การใหบ้คุคลใดใชป้ระโยชน์หรอืไดร้บั

สทิธิใด ๆ อนัเกยีวกบัพสัดปุระเภททดีินหรอื

สงิกอ่สรา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่น

ทอ้งถนิ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา

หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถนินนั 



“ราคากลาง” หมายความว่า  

ราคาเพอืใชเ้ป็นฐานสาํหรบัเปรยีบเทยีบราคา  ทผีูย้นืขอ้เสนอไดย้นืเสนอ

ไวซ้ึงสามารถจดัซือจดัจา้งไดจ้รงิตามลาํดบั ดงัต่อไปนี 

(1) ราคาทไีดม้าจากการคาํนวณตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการราคากลาง

กาํหนด 

(2) ราคาทไีดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งองิของพสัดทุกีรมบญัชีกลางจดัทาํ 

(3) ราคามาตรฐานทสีาํนกังบประมาณหรอืหน่วยงานกลางอนืกาํหนด 

(4) ราคาทไีดม้าจากการสบืราคาจากทอ้งตลาด 

(5) ราคาทเีคยซือหรอืจา้งครงัหลงัสดุภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

(6) ราคาอนืใดตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ หรอืแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงาน

ของรฐันนั ๆ 



แนวทาง วธิีปฏบิตัิ และรายละเอยีดประกอบการถอดแบบ

คาํนวณราคากลางงานก่อสรา้ง (ใชบ้งัคบั 15 พฤศจกิายน 2560) 

1. งานก่อสรา้งทตีอ้งคาํนวณราคากลางตามหลกัเกณฑ ์

   - กจิกรรม การกระทาํ การประกอบ การตดิตงั และหรอื

การดาํเนินการอนืใด เพอืกอ่ใหเ้กดิเป็นสงิกอ่สรา้ง ไดแ้ก ่

อาคาร โครงสรา้ง ระบบสาธารณูปโภค หรอืสงิอนืใด ซึงมี

ลกัษณะคงทน ถาวร และ ใชป้ระโยชน์ได ้ 

   - ใหห้มายความรวมถงึ การปรบัปรุง การรอืถอน      การ

ต่อเติม และการซ่อมแซมสงิทกี่อสรา้งดงักล่าวดว้ย  



2. องคป์ระกอบคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง 

   - ในการจา้งกอ่สรา้งแต่ละครงั ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

แต่งตงัคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง ประกอบดว้ย 

   - ประธานซงึเป็นขา้ราชการหรอืเทยีบเท่า 1 คน และกรรมการ

อย่างนอ้ย 2 คน ควรแต่งตงัจากขา้ราชการหรอืเทยีบเท่า โดย

คาํนึงถงึลกัษณะงาน หนา้ท ีและความรบัผิดชอบของผูท้ไีดร้บัการ

แต่งตงัเป็นสาํคญั และควรมีผูม้ีความรูเ้กยีวกบัการประมาณราคา

ร่วมเป็นกรรมการดว้ย  

     กรณีจาํเป็นหรอืเพอืประโยชนข์องทางราชการ จะแต่งตงั

บคุคลภายนอกซึงไม่มีสว่นได ้สว่นเสยีกบัการกอ่สรา้งนนัร่วมเป็น

กรรมการดว้ยกไ็ด ้ 



 

3. อาํนาจหนา้ทคีณะกรรมการกาํหนดราคากลาง 

   - มีอาํนาจหนา้ทแีละรบัผิดชอบ คาํนวณราคากลางงานกอ่สรา้งครงันนั

ใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานกอ่สรา้ง 

   - แลว้นําเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทพีจิารณา

ใหค้วามเหน็ชอบ กอ่นการจดัทาํรายงานขอซือหรอืขอจา้ง และหรอืกอ่น

การจดัทาํเอกสารประกาศสอบราคาหรอืเอกสารประกาศประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืประกาศรา่งขอบเขตของงาน 

   - ในกรณีทรีาคาของผูเ้สนอราคารายทเีหน็สมควรจา้งแตกต่างจากราคา

กลางทคีณะกรรมการกาํหนดราคากลางคาํนวณไวต้งัแต่รอ้ยละ 15 ขึนไป 

ใหค้ณะกรรมการกาํหนดราคากลางหรอืผูท้เีกยีวขอ้งแจง้รายละเอยีดการ

คาํนวณราคากลางงานกอ่สรา้งนนัให ้สตง.ทราบโดยเรว็  

   - ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง ใหเ้ป็นไปตามที

กระทรวงการคลงักาํหนด  



 

4. ระยะเวลาการใชร้าคากลาง 

   - กรณีทหีวัหนา้หน่วยงานของรฐัไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงาน

กอ่สรา้งทคีณะกรรมการกาํหนดราคากลางไดค้าํนวณไวแ้ลว้ และยงัไม่

ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ประกาศรา่ง

ขอบเขตของงาน ภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัทหีวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงานกอ่สรา้งนนั  

   - ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํหนดราคา

กลางทคีาํนวณราคากลางงานกอ่สรา้งนนัพจิารณาทบทวนราคากลาง ใหม้ี

ความเป็นปจัจุบนั แลว้นําเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

ประกาศรา่งขอบเขตของงาน 



“เจา้หนา้ท”ี หมายความว่า  

- ผูม้ีหนา้ทเีกยีวกบัการจดัซือจดัจา้งหรอืการ

บรหิารพสัด ุหรอื 

- ผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากผูม้ีอาํนาจใหป้ฏบิตัิ

หนา้ทเีกยีวกบัการจดัซือจดัจา้งหรอืการบรหิาร

พสัดุของหน่วยงานของรฐั 



“หวัหนา้เจา้หนา้ท”ี หมายความว่า  

- ผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้สายงานซึงปฏบิตังิานเกยีวกบั

การจดัซือจดัจา้งหรอืการบรหิารพสัดตุามทกีฎหมาย

เกยีวกบัการบรหิารงานบคุคลของหน่วยงานของรฐันนั

กาํหนด หรอื 

- ผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้หน่วยงานของรฐัให ้

เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท ี



หลกัการจดัซือจดัจา้งและการบรหิารพสัด ุ(มาตรา 8)   

 - การจดัซือจดัจา้งและการบรหิารพสัดขุองหน่วยงาน

ของรฐัตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชนส์ูงสดุแกห่น่วยงานของรฐั 

และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการ ดงัต่อไปนี 

 (1) คุม้ค่า  

 (2) โปร่งใส  

 (3) มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

 (4) ตรวจสอบได ้ 



การกาํหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ(มาตรา 9)   

- ใหค้าํนึงถงึคณุภาพ เทคนิค และวตัถปุระสงคข์อง

การจดัซือจดัจา้งพสัดนุนั  

- หา้มมิใหก้าํหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดใุห ้

ใกลเ้คยีงกบัยหีอ้ใดยหีอ้หนึง หรอืของผูข้ายรายใด   

รายหนึงโดยเฉพาะ เวน้แต่พสัดทุจีะทาํการจดัซือจดั

จา้งตามวตัถปุระสงคน์นัมียหีอ้เดียวหรอืจะตอ้งใช้

อะไหล ่



การจดัทาํแผนการจดัซือจดัจา้งประจาํปี  (มาตรา 11)   

- ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและ   

ของหน่วยงาน และใหป้ิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทปีิดประกาศ     

ของหน่วยงาน เวน้แต ่

(1) มีความจาํเป็นเรง่ด่วนหรอืเป็นพสัดทุใีชใ้นราชการลบั   

(2) มีวงเงนิในการจดัซือจดัจา้งตามทกีาํหนดในกฎกระทรวงหรอืมีความ

จาํเป็นตอ้งใชพ้สัดโุดยฉุกเฉินหรอืเป็นพสัดทุจีะขายทอดตลาด  

(3) เป็นงานจา้งทปีรกึษาทมีีวงเงนิคา่จา้งตามทกีาํหนดในกฎกระทรวงหรอื   

ทมีีความจาํเป็นเรง่ด่วนหรอืทเีกยีวกบัความมนัคงของชาติ   

(4) เป็นงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสรา้งทมีีความจาํเป็นเรง่ด่วน 

หรอืทเีกยีวกบัความมนัคงของชาติ 



การจดัทาํแผนการจดัซือจดัจา้งประจาํปี(ขอ้ 11)  

- เมือไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณทจีะใช้

ในการจดัซือจดัจา้งจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้งหรอืผูม้ี

อาํนาจในการพจิารณางบประมาณแลว้  

- ใหเ้จา้หนา้ทหีรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายในการ

ปฏบิตังิานนนัจดัทาํแผนการจดัซือจดัจา้งประจาํปี

เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพอืขอความเหน็ชอบ 

ต่อ 



การจดัทาํแผนการจดัซือจดัจา้งประจาํปี(ขอ้ 11)  

- แผนการจดัซือจดัจา้งประจาํปีใหป้ระกอบดว้ย

รายการอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี 

(1) ชือโครงการทจีะจดัซือจดัจา้ง 

(2) วงเงนิทจีะจดัซือจดัจา้งโดยประมาณ 

(3) ระยะเวลาทคีาดว่าจะจดัซือจดัจา้ง 

(4) รายการอนืตามทกีรมบญัชีกลางกาํหนด 

ต่อ 



การจดัทาํแผนการจดัซือจดัจา้งประจาํปี(ขอ้ 11)  

- เมือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแผนการ

จดัซือจดัจา้งประจาํปีแลว้ 

- ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทีประกาศเผยแพรแ่ผนในระบบ

เครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงาน

ของรฐัและใหป้ิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรฐันนั 

- หากไม่ไดป้ระกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซือจดัจา้งโครงการ

ใดจะไม่สามารถดาํเนินการจดัซือจดัจา้งในโครงการนนัได ้



การเปลยีนแปลงแผน (ขอ้ 13)  

- ในกรณีทมีีความจาํเป็นตอ้งเปลยีนแปลงแผนการจดัซือจดั

จา้งประจาํปี 

- ใหเ้จา้หนา้ทหีรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายในการปฏบิตัิงานนนั

จดัทาํรายงานพรอ้มระบเุหตผุลทขีอเปลยีนแปลงเสนอ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพอืขอความเหน็ชอบ และเมือไดร้บั

ความเหน็ชอบแลว้ใหด้ําเนินการจดัซือจดัจา้ง 



ดาํเนินการจดัซือจดัจา้ง (ขอ้ 12)  

- หลงัจากทไีดป้ระกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซือ

จดัจา้งประจาํปีแลว้ 

- ใหร้บีดาํเนินการจดัซือจดัจา้งใหเ้ป็นไปตาม

แผนและขนัตอนเพอืใหพ้รอ้มทจีะทาํสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงไดท้นัทเีมือไดร้บัอนุมตัทิางการเงนิแลว้ 



บนัทกึรายงานผลการพจิารณา (มาตรา 12)   

- หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ีการบนัทกึรายงานผล

การพจิารณา รายละเอยีดวธิกีารและขนัตอนการจดัซือ

จดัจา้งและจดัเกบ็ไวอ้ย่างเป็นระบบ เพอืประโยชนใ์น

การตรวจดูขอ้มูลเมือมีการรอ้งขอ 

 



การจดัทาํบนัทกึรายงานผลการพจิารณา ขอ้ 16  

- เมือสนิสดุกระบวนการจดัซือจดัจา้งในแต่ละโครงการ ใหจ้ดัใหม้ี 

การบนัทกึรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวธิกีารและขนัตอน

การจดัซือจดัจา้งพรอ้มทงัเอกสารประกอบ ตามรายการดงัต่อไปนี 

(1) รายงานขอซือหรอืขอจา้ง 

(2) เอกสารเกยีวกบัการรบัฟังความคดิเหน็ร่างขอบเขตของงาน

หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุจีะซือหรอืจา้ง และ

ผลการพจิารณาในครงันนั (ถา้มี) 

(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรอืหนงัสอืเชิญชวน และ

เอกสารอนืทเีกยีวขอ้ง 



 

(4) ขอ้เสนอของผูย้นืขอ้เสนอทกุราย 

(5) บนัทึกรายงานผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 

(6) ประกาศผลการพจิารณาคดัเลอืกผูช้นะการจดัซือจดัจา้งหรอื  

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 

(7) สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื รวมทงัการแกไ้ขสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื (ถา้มี) 

(8) บนัทึกรายงานผลการตรวจรบัพสัดุ 

- การจดัซือจดัจา้งทไีดด้าํเนินการผ่านระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐั

ดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์สามารถใชเ้อกสารทจีดัทาํในระบบจดัซือจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเอกสารประกอบบนัทึกรายงาน

ผลการพจิารณาได ้



“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการ

จดัซือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั (อสถ.กรรมการ) 

“คณะกรรมการวนิิจฉยั” หมายความว่า คณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหา

การจดัซือ จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั (ผูแ้ทน สถ. กรรมการ) 

“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมกาํรราคากลาง

และ ขึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ  

“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความรว่มมอื

ป้องกนัการทจุรติ  

“คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการ

พจิารณาอทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน (ผูแ้ทน สถ. กรรมการ) 

คณะกรรมการ 

ตาม พ.ร.บ.การจดัซือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 



เจา้หนา้ทพีสัดไุดร้บัเงนิเพมิ (มาตรา 49)  

     เจา้หนา้ททีผี่านการฝึกอบรมจาก

กรมบญัชีกลางและไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งทมีีหนา้ทเีกยีวกบัการจดัซือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดุ เป็นตาํแหน่งทมีีเหตุ

พเิศษและมีสทิธิไดร้บัเงนิเพมิ 



ขึนทะเบยีนผูข้าย/ผูร้บัจา้ง (มาตรา 51)    

     คณะกรรมการราคากลางอาจกาํหนดให ้

ผูป้ระกอบการงานกอ่สรา้งหรอืผูป้ระกอบการ

พสัดอุนืจะเขา้รว่มเป็นผูย้นืขอ้เสนอต่อ

หน่วยงานของรฐัได ้ตอ้งขึนทะเบยีนไวก้บั

กรมบญัชีกลาง 



     มาตรา 55 การจดัซือจดัจา้งพสัดอุาจกระทาํ

ไดโ้ดยวธิ ีดงัต่อไปนี   

     (1) วธิีประกาศเชิญชวนทวัไป ไดแ้ก ่การที

หน่วยงานของรฐัเชิญชวนผูป้ระกอบการทวัไปที

มีคณุสมบตัติรงตามเงอืนไขทหีน่วยงานของรฐั

กาํหนด ใหเ้ขา้ยนืขอ้เสนอ  



วธิีประกาศเชิญชวนทวัไป (ขอ้ 29)  
- การซือหรอืจา้งโดยวธิปีระกาศเชิญชวนทวัไป 

กระทาํได ้3 วธิ ีดงันี 

(1) วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

(3) วธิีสอบราคา 
 

 



วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์(e - market) (ขอ้ 30)  

- การซือหรอืจา้งทมีีรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุ ี   

ไม่ซบัซอ้นหรอืเป็นสนิคา้หรอืงานบรกิารทมีีมาตรฐาน และได ้

กาํหนดไวใ้นระบบขอ้มูลสนิคา้(e - catalog) โดยใหด้าํเนินการ  

ในระบบตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Market : e - market) 

ซึงสามารถกระทาํได ้2 ลกัษณะ ดงันี 

(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คอื การซือหรอืจา้งครงัหนึง 

ซึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท 

(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส ์คอื การซือหรอืจา้ง

ครงัหนึง ซึงมีวงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท 



รายการสนิคา้ในระบบ e-catalog 

1. กระดาษถา่ยเอกสารหรอืพมิพง์านทวัไป  

2. ตลบัผงหมึก  

3. แฟ้มแอกสาร 

4. ซองเอกสาร  

5. เทปปิดสาํหรบัการเขา้เล่ม  

6. ยารกัษาต่อมลูกหมาก (Doxazosin) 

7. ยาป้องกนัโรคกระดูกพรุน(Calcium Carbonate) 

8. โตะ๊สาํนกังาน 



9. เกา้อสีาํนกังาน 

10. ลวดเยบ็กระดาษ ใชใ้นสาํนกังาน  

12. คลปิดาํหนีบกระดาษ ใชใ้นสาํนกังาน  

13. ไมโครโฟน 

14. ตูล้อ็กเกอร ์

15. ตูเ้กบ็เอกสาร 

16. โทรทศัน์ 

17. ลาํโพงหอ้งประชมุ 

18. เครอืงเยบ็กระดาษ สาํหรบัใชใ้นสาํนกังาน 



19. เครอืงถา่ยเอกสาร 

20. เครอืงขยายเสยีง 

21. เครอืงปรบัอากาศ 

22. เครอืงทาํนําเยน็แบบต่อท่อประปา 

23. เครอืงอบผา้แบบอตุสาหกรรม 

24. เครอืงซกัผา้แบบอตุสาหกรรม 

25. สแกนเนอร ์

26. เครอืงพมิพ ์

27. เครอืงพมิพ ์Laser Printer แบบ ขาว-ดาํ 

28. เครอืงคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล แบบตงัโตะ๊ 

29. เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ สาํหรบัสาํนกังาน 

30. เครอืงสาํรองไฟฟ้า 



31. เครอืงมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร ์

32. เครอืงทาํลายเอกสาร  

33. เครอืงโทรสาร 

34. เครอืงเจาะกระดาษและเขา้เลม่ 

35. เครอืงฉายภาพ 3 มิต ิ

36. เครอืงพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ส ี

37. จอภาพโปรเจคเตอร ์ 

38. ปากกามารค์เกอร ์ 

39. ปากกาไวทบ์อรด์ 

40. กลอ้งจุลทรรศน์ 



42. กลอ้งถา่ยภาพดิจติอล 

43. เครอืงทาํนํารอ้น-นําเยน็ แบบต่อท่อ 

44. พดัลม 

45. หลอดไฟฟ้า 

46. กลอ้ง CCTV 

47. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครอืข่าย (Network Video 

Recorder) 

48. อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE  

49. เครอืงตดัหญา้  



วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e - bidding) (ขอ้ 31)  

- การซือหรอืจา้งครงัหนึงซึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท 

และเป็นสนิคา้หรอืงานบรกิารทไีม่ไดก้าํหนดรายละเอยีด

คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดไุวใ้นระบบขอ้มูลสนิคา้   

(e - catalog) โดยใหด้าํเนินการในระบบประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Bidding :  e - bidding)  



วธิีสอบราคา (ขอ้ 32)  

- การซือหรอืจา้งครงัหนึง ซึงมีวงเงนิเกนิ 5 แสนบาท    

แต่ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ใหก้ระทาํไดใ้นกรณีทหีน่วยงาน  

ของรฐันนัตงัอยู่ในพนืททีมีีขอ้จาํกดัในการใชส้ญัญาณ

อนิเตอรเ์น็ต ทาํใหไ้ม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาด

อเิลก็ทรอนิกสห์รอืระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ 

- ใหเ้จา้หนา้ทรีะบเุหตผุลความจาํเป็นทไีม่อาจดาํเนินการซือ

หรอืจา้งดว้ยวธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิีประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกสไ์วใ้นรายงานขอซือหรอืขอจา้งดว้ย 



     (2) วธิีคดัเลอืก ไดแ้ก่ การทหีน่วยงานของรฐัเชิญชวน

เฉพาะผูป้ระกอบการ ทมีีคุณสมบตัิตรงตามทกีาํหนดซึงตอ้ง  

ไม่นอ้ยกว่าสามรายใหเ้ขา้ยนืขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนนัมี

ผูป้ระกอบการทมีีคุณสมบตัิตรงตามทกีาํหนดนอ้ยกว่าสามราย  

     (3) วธิีเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การทหีน่วยงานของรฐัเชิญ

ชวนผูป้ระกอบการ ทมีีคุณสมบตัิตรงตามทกีาํหนดรายใด 

รายหนึง ใหเ้ขา้ยนืขอ้เสนอ หรอืใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา 

รวมทงัการจดัซือจดัจา้งพสัดกุบัผูป้ระกอบการโดยตรงใน

วงเงนิเลก็นอ้ยตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง 



 มาตรา 56  การจดัซือจดัจา้งพสัด ุใหห้น่วยงานของรฐัเลอืกใชว้ธิี

ประกาศเชิญชวนทวัไปกอ่น เวน้แต่ 

 (1) กรณีดงัต่อไปนี ใหใ้ชว้ธิีคดัเลอืก 

    (ก) ใชว้ธิีประกาศเชิญชวนทวัไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้นืขอ้เสนอ 

หรอืขอ้เสนอนนัไม่ไดร้บัการคดัเลอืก 

    (ข) พสัดทุตีอ้งการจดัซือจดัจา้งมีคณุลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษ 

หรอืซบัซอ้น หรอืตอ้งผลติ จาํหน่าย กอ่สรา้ง หรอืใหบ้รกิารโดยผูป้ระกอบการทมีี

ฝีมือโดยเฉพาะ  หรอืมีความชํานาญเป็นพเิศษ หรอืมีทกัษะสูง และ

ผูป้ระกอบการนนัมีจาํนวนจาํกดั 

    (ค) มีความจาํเป็นเรง่ด่วนทตีอ้งใชพ้สัดนุนัอนัเนืองมาจากเกดิ

เหตกุารณ์ทไีม่อาจคาดหมายได ้



 (ง) เป็นพสัดุทโีดยลกัษณะของการใชง้าน หรอืมี

ขอ้จาํกดัทางเทคนิคทีจาํเป็นตอ้งระบยุหีอ้เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพสัดุทจีาํเป็นตอ้งซือโดยตรงจากต่างประเทศ 

หรอืดําเนินการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ 

 (ฉ) เป็นพสัดุทีใชใ้นราชการลบั หรอืเป็นงานทตีอ้ง

ปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรฐั หรอืทเีกยีวกบัความ

มนัคงของประเทศ 

 (ช) เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุทจีาํเป็นตอ้งถอดตรวจใหท้ราบ

ความชํารุดเสยีหายเสยีกอ่นจงึจะประมาณค่าซ่อมได ้ 

 (ซ) กรณีอนืตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง 



 (2) กรณีดงัต่อไปนี ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง 

     (ก) ใชท้งัวธิปีระกาศเชิญชวนทวัไปและวธิคีดัเลอืก หรอื 

ใชว้ธิีคดัเลอืกแลว้ แต่ไม่มีผูย้นืขอ้เสนอ หรอืไม่ไดร้บัการคดัเลอืก 

     (ข) การจดัซือจดัจา้งพสัดทุมีีการผลติ จาํหน่าย กอ่สรา้ง 

หรอืใหบ้รกิารทวัไป และมีวงเงนิในการจดัซือจดัจา้งครงัหนึงไม่เกนิ

วงเงนิตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง (5 แสนบาท) 

     (ค) การจดัซือจดัจา้งพสัดทุมีีผูป้ระกอบการซึงมี

คณุสมบตัโิดยตรงเพยีงรายเดียว หรอืการจดัซือจดัจา้งพสัดจุาก

ผูป้ระกอบการซึงเป็นตวัแทนจาํหน่ายหรอืตวัแทนผูใ้หบ้รกิารโดย

ชอบดว้ยกฎหมายเพยีงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพสัดุอนืที

จะใชท้ดแทนได ้



 (ง) มีความจาํเป็นตอ้งใชพ้สัดนุนัโดยฉุกเฉิน เนืองจากเกดิ

อบุตัภิยัหรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเกดิโรคตดิต่ออนัตราย 

 (จ) พสัดทุจีะทาํการจดัซือจดัจา้งเป็นพสัดทุเีกยีวพนักบั

พสัดุทไีดท้าํการจดัซือจดัจา้งไวก้อ่นแลว้ และมีความจาํเป็นตอ้งทาํ

การจดัซือจดัจา้งเพมิเติมเพอืความสมบูรณ์หรอืต่อเนืองในการใช้

พสัดนุนั โดยมูลค่าของพสัดุจะตอ้งไม่สูงกว่าเดิม 

 (ฉ) เป็นพสัดุทจีะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรฐั 

องคก์ารระหว่างประเทศ หรอืหน่วยงานของต่างประเทศ 

 (ช) เป็นพสัดทุเีป็นทดีินหรอืสงิปลูกสรา้งซึงจาํเป็นตอ้งซือ

เฉพาะแหง่ 

 (ซ) กรณีอนืตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง 



วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78)  

- เมือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบรายงานขอซือขอจา้งแลว้ 

ใหค้ณะกรรมการซือหรอืจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(๑) จดัทาํหนงัสอืเชิญชวนผูป้ระกอบการทมีีคณุสมบตัติรงตามเงอืนไขที

กาํหนดรายใดรายหนึงใหเ้ขา้ยนืขอ้เสนอหรอืใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา 

โดยใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี 

    (ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง (๒) (ก) ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการทมีี

อาชีพขายหรอืรบัจา้งนนัโดยตรงหรอืจากผูย้นืขอ้เสนอในการซือหรอืจา้ง

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทวัไปหรอืวธิีคดัเลอืก ซึงถกูยกเลกิไป (ถา้ม)ี ใหม้า

ยนืเสนอราคา ทงันี หากเหน็ว่าผูป้ระกอบการรายทเีหน็สมควรซือหรอืจา้ง

เสนอราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรอืราคาทีประมาณได ้หรอืราคาที

คณะกรรมการเหน็สมควรใหต้่อรองราคาลงเท่าทจีะทาํได ้



วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78)  

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

ทมีีอาชีพขายหรอืรบัจา้งนนัโดยตรงมายนืเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาที

เสนอนนัยงัสูงกว่าราคาในทอ้งถนิ หรอืราคาทปีระมาณได ้หรอืราคาที

คณะกรรมการเหน็สมควร ใหต้่อรองราคาลงเท่าทจีะทาํได ้

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

รายเดิมตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงซึงยงัไม่สนิสดุระยะเวลาสง่มอบ เพอื

ขอใหม้ีการซือหรอืจา้งตามรายละเอยีดและราคาทตีาํกว่าหรอืราคาเดมิ

ภายใตเ้งอืนไขทดีีกว่าหรอืเงอืนไขเดิม โดยคาํนึงถงึราคาต่อหน่วยตาม

สญัญาเดิม (ถา้ม)ี เพอืใหเ้กดิประโยชนส์ูงสดุต่อหน่วยงานของรฐั 

 



วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78)  

    (จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง (๒) (ช) ใหเ้ชิญเจา้ของทดีินหรอื

สงิปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาทเีสนอนนัยงัสูงกว่า

ราคาในทอ้งตลาด หรอืราคาทคีณะกรรมการเหน็สมควร ใหต้่อรองราคา

ลงเท่าทจีะทาํได ้

(๒) จดัทาํรายงานผลการพจิารณา โดยใหน้ําความในขอ้ ๕๕ (๔) มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 

    มาตรา ๕๕ (๔) จดัทาํรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทีไดร้บัไวท้งัหมดเสนอหวัหนา้หน่วยงานของ

รฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีเพอืพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ทงันี รายงานผลการพจิารณาดงักลา่ว ใหป้ระกอบดว้ยรายการอยา่งนอ้ย 

ดงัต่อไปนี 

       (ก) รายการพสัดุทีจะซือหรอืจา้ง 

       (ข) รายชือผูย้นืขอ้เสนอ ราคาทีเสนอ และขอ้เสนอของผูย้นืขอ้เสนอทกุราย 

       (ค) รายชือผูย้นืขอ้เสนอทีผ่านการคดัเลอืกว่าไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์รว่มกนั 

       (ง) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

       (จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้นืขอ้เสนอทกุรายพรอ้มเหตผุลสนับสนุนในการ

พจิารณา 



วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 79)  

- กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง (๒) (ข) ใหเ้จา้หนา้ทีเจรจาตกลงราคา

กบัผูป้ระกอบการทมีีอาชีพขายหรอืรบัจา้งนนัโดยตรง แลว้ใหห้วัหนา้

เจา้หนา้ทซีือหรอืจา้งไดภ้ายในวงเงนิทไีดร้บัความเหน็ชอบจากหวัหนา้

หน่วยงานของรฐั ตามขอ้ ๒๔ 

- ในกรณีทีมีความจาํเป็นเรง่ด่วนทเีกดิขึนโดยไม่ไดค้าดหมายไวก้อ่น 

และไม่อาจดาํเนินการตามปกติไดท้นั ใหเ้จา้หนา้ทหีรอืผูท้รีบัผิดชอบใน

การปฏบิตังิานนนัดาํเนินการไปกอ่นแลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบต่อ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั และเมือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วาม

เหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดย

อนุโลม 

 



การประกาศผลผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

(ขอ้ ๘๑)  

- ใหน้ําความในขอ้ ๔๒ มาใชบ้งัคบักบัการประกาศผลผูไ้ดร้บัการ

คดัเลอืกโดยวธิีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม 

 

  [ขอ้ ๔๒ เมือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการ

พจิารณาและผูม้ีอาํนาจอนุมตัสิงัซือหรอืสงัจา้งแลว้ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที

ประกาศผลผูช้นะการซือหรอืจา้งในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั และใหป้ิดประกาศโดยเปิดเผย 

ณ สถานทปีิดประกาศของหน่วยงานของรฐันนั และแจง้ใหผู้เ้สนอราคา  

ทกุรายทราบผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e - mail)] 



จดัใหม้ีการรบัฟังความคดิเหน็ (มาตรา 59)   

- เพอืประโยชนใ์นการจดัทาํร่างขอบเขตของงานหรอื

รายละเอยีดของพสัดทุจีะทาํการจดัซือจดัจา้งและรา่ง

เอกสารเชิญชวน  

- กอ่นทาํการจดัซือจดัจา้งพสัดดุว้ยวธิีประกาศเชิญชวน

ทวัไป หน่วยงานของรฐัอาจจดัใหม้ีการรบัฟงัความ

คิดเหน็ร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดของพสัดุ ที

จะทาํการจดัซือจดัจา้งและรา่งเอกสารเชิญชวนจาก

ผูป้ระกอบการกอ่นกไ็ด ้



หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีการรบัฟังความคดิเหน็ (ขอ้ ๔๕) 

 (๑) การซือหรอืจา้งครงัหนึงซึงมีวงเงนิเกนิ ๕ 

แสนบาท แต่ไม่เกนิ ๕ ลา้นบาท ใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัทจีะใหม้ีการเผยแพรเ่พอืรบัฟงั

ความคิดเหน็หรอืไม่กไ็ด ้

 (๒) การซือหรอืจา้งครงัหนึงซึงมีวงเงนิเกนิ ๕ 

ลา้นบาท ใหห้น่วยงานของรฐันําร่างประกาศและร่าง

เอกสารซือหรอืจา้งดว้ยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

เผยแพร่เพอืรบัฟงัความคดิเหน็ 



การจดัทาํร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคุณลกัษณะ 

เฉพาะของพสัดุหรอืแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง (ขอ้ 21)  

- ในการซือหรอืจา้งทมีิใช่การจา้งกอ่สรา้ง ใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการ

ขึนมาคณะหนึง หรอืจะใหเ้จา้หนา้ทหีรอืบคุคลใดบคุคลหนึง

รบัผิดชอบในการจดัทาํร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุ

ลกัษณะเฉพาะของพสัดทุจีะซือหรอืจา้ง รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑ์

การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอดว้ย 

- หากพสัดทุจีะซือหรอืจา้งมีมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมแลว้ให ้

กาํหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุจีะซือหรอืจา้ง หรอื

รายการในการกอ่สรา้งตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม หรอื

เพอืความสะดวกจะระบเุฉพาะหมายเลขมาตรฐานกไ็ด ้



 

- กรณีพสัดทุจีะซือหรอืจา้งใดยงัไม่มีมาตรฐานผลติภณัฑ ์

อตุสาหกรรม แต่มีผูไ้ดร้บัการจดทะเบียนผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวง

อตุสาหกรรมแลว้ ใหก้าํหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดทุจีะซือหรอืจา้งหรอืรายการในการกอ่สรา้งใหส้อดคลอ้งกบั

รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะตามทรีะบใุนคู่มือหรอืใบแทรกคู่มือ 

ผูซ้ือทกีระทรวงอตุสาหกรรมจดัทาํขึน 

- ในการจา้งกอ่สรา้ง ใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการขึนมาคณะหนึงหรอื 

จะใหเ้จา้หนา้ทหีรอืบคุคลใดบคุคลหนึงจดัทาํแบบรูปรายการงาน

กอ่สรา้ง หรอืจะดาํเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งกไ็ด ้

- องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพจิารณา และการประชมุของ

คณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามทหีวัหนา้หน่วยงานของรฐักาํหนด 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (มาตรา 61)   

- ในการจดัซือจดัจา้งพสัดแุต่ละครงั ใหแ้ต่งตงั

ผูร้บัผิดชอบการจดัซือจดัจา้งนนั ซึงจะกระทาํโดย

คณะกรรมการการจดัซือจดัจา้งหรอืเจา้หนา้ทคีนใด

คนหนึงกไ็ด ้

- ค่าตอบแทนผูร้บัผิดชอบการจดัซือจดัจา้งให ้

เป็นไปตามทกีระทรวงการคลงักาํหนด 



การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (มาตรา 65)  

     ใหห้น่วยงานของรฐัดาํเนินการโดยพจิารณาถงึประโยชน์ของ

หน่วยงานของรฐั และวตัถปุระสงคข์องการใชง้านเป็นสาํคญั โดยให ้

คาํนึงถงึเกณฑร์าคาและพจิารณาเกณฑอ์นืประกอบดว้ย ดงัต่อไปนี  

     (1) ตน้ทนุของพสัดนุนัตลอดอายกุารใชง้าน    

     (2) มาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร  

     (3) บรกิารหลงัการขาย    

     (4) พสัดทุรีฐัตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน    

     (5) การประเมินผลการปฏบิตัิงานของผูป้ระกอบการ  

     (6) ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรอืขอ้เสนออนื 

     (7) เกณฑอ์นืตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง  



ประกาศผูช้นะการเสนอราคา/ลงนามสญัญา (มาตรา 66)  

- ใหห้น่วยงานของรฐัประกาศผลผูช้นะการจดัซือจดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บั

การคดัเลอืกและเหตผุลสนบัสนุนในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั...และใหป้ิดประกาศโดย

เปิดเผย ณ สถานทปีิดประกาศของหน่วยงานของรฐันนั 

- การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต้่อเมือลว่งพน้ระยะเวลาอทุธรณ์

และไม่มีผูใ้ดอทุธรณ์... ในกรณีทมีีการอทุธรณ์ เมือไดร้บัแจง้จาก

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ใหท้าํการจดัซือจดัจา้งต่อไปได ้ 

- เวน้แตก่ารจดัซือจดัจา้งทมีีความจาํเป็นเรง่ด่วนตามมาตรา 56 (1) 

(ค) หรอืการจดัซือจดัจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง หรอืการจดัซือจดัจา้ง 

ทมีีวงเงนิเลก็นอ้ยตามมาตรา 96 วรรคสอง 



อาํนาจในการสงัซือหรอืสงัจา้ง (ขอ้ 84)  

การสงัซือหรอืสงัจา้งโดยวธิปีระกาศเชิญชวนทวัไป 

ครงัหนึง ใหเ้ป็นอาํนาจของผูด้าํรงตาํแหน่งและ

ภายในวงเงนิ ดงัต่อไปนี 

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท 

(2) ผูม้ีอาํนาจเหนือขึนไปหนึงชนั เกนิ 200 ลา้นบาท 



อาํนาจในการสงัซือหรอืสงัจา้ง (ขอ้ 85 ) 
การสงัซือหรอืสงัจา้งโดยวธิีคดัเลอืกครงัหนึง ใหเ้ป็นอาํนาจ

ของผูด้าํรงตาํแหน่งและภายในวงเงนิ ดงัต่อไปนี 

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท 

(2) ผูม้ีอาํนาจเหนือขึนไปหนึงชนั เกนิ 100 ลา้นบาท 

 



อาํนาจในการสงัซือหรอืสงัจา้ง (ขอ้ 86)  

การสงัซือหรอืสงัจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจงครงัหนึง  

ใหเ้ป็นอาํนาจของผูด้าํรงตาํแหน่งและภายในวงเงนิ 

ดงัต่อไปนี 

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

(2) ผูม้ีอาํนาจเหนือขึนไปหนึงชนั เกนิ 50 ลา้นบาท 



สญัญา (ขอ้ 161)  

- การลงนามในสญัญาและการแกไ้ขสญัญาตามระเบยีบนี 

เป็นอาํนาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

- การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดเ้มือพน้ระยะเวลาการ

อทุธรณ์ (ภายใน 7 วนันบัจากวนัประกาศผล) 

สาํเนาสญัญา (ขอ้ 164)  

- ใหห้น่วยงานของรฐัสง่สาํเนาสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็น

หนงัสอื ซึงมีมูลค่าตงัแต่หนึงลา้นบาทขึนไปใหส้าํนกังาน 

การตรวจเงนิแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วนั    

นบัแต่วนัทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลง 



การจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงแทนสญัญา (มาตรา 96)   

(1) การจดัซือจดัจา้งโดยวธิคีดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรอืการ

จดัซือจดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรอื 

(ฉ) หรอืการจา้งทปีรกึษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข) 

(2) การจดัซือจดัจา้งจากหน่วยงานของรฐั 

(3) กรณีทคีู่สญัญาสามารถสง่มอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในหา้วนัทาํ

การนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื 

(4) การเช่าซึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสยีเงนิอนืใดนอกจากค่าเช่า 

- ในกรณีทกีารจดัซือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยตามทกีาํหนดใน

กฎกระทรวง จะไม่ทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต้่อกนักไ็ด ้แต่ตอ้ง    

มีหลกัฐานในการจดัซือจดัจา้งนนั 



การแกไ้ขสญัญา (มาตรา 97)   

- สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืทไีดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้ 

เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของผูม้ีอาํนาจทจีะ

พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขได ้

(1) เป็นการแกไ้ขตามมาตรา 93 วรรคหา้ (ตามความเหน็ของ อสส.) 

(2) ในกรณีทีมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง หากการ

แกไ้ขนนัไม่ทาํใหห้น่วยงานของรฐัเสยีประโยชน์ 

(3) เป็นการแกไ้ขเพอืประโยชนแ์กห่น่วยงานของรฐัหรอืประโยชน์

สาธารณะ 

(4) กรณีอนืตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง 



การแกไ้ขสญัญา (มาตรา 97)   

- ในกรณีการแกไ้ขสญัญาทหีน่วยงานของรฐัเหน็ว่าจะมีปญัหา

ในทางเสยีประโยชน์หรอืไม่รดักมุพอกใ็หส้ง่ร่างสญัญาทแีกไ้ขนนั

ไปใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

- การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ย

วธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอนืทีเกยีวขอ้ง หากมีความ

จาํเป็นตอ้งเพมิหรอืลดวงเงนิ หรอืเพมิหรอืลดระยะเวลาสง่มอบ

หรอืระยะเวลาในการทาํงาน ใหต้กลงพรอ้มกนัไป 



การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง (ขอ้ 165)  

- การแกไ้ขสญัญา ตามมาตรา 97 ตอ้งอยู่ภายในขอบข่ายแหง่ 

วตัถปุระสงคเ์ดิมของสญัญาหรอืขอ้ตกลงนนั โดยตอ้งพจิารณา

เปรยีบเทยีบคณุภาพ ของพสัดหุรอืรายละเอยีดของงาน รวมทงั

ราคาของพสัดุหรอืงานตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัพสัดทุจีะทาํการ

แกไ้ขนนักอ่นแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงดว้ย 

- ในกรณีทเีป็นการจดัซือจดัจา้งทเีกยีวกบัความมนัคงแข็งแรง 

หรอืงานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากวศิวกร 

สถาปนิกและวศิวกรผูช้ํานาญการ หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิซึงรบัผิดชอบ

หรอืสามารถรบัรอง คณุลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงาน

กอ่สรา้ง หรอืงานเทคนิคเฉพาะอย่างนนัแลว้แต่กรณีดว้ย 



ช่วงเวลาแกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญา 

     ตามระเบียบฯ ไม่มีขอ้กาํหนดว่าจะตอ้งพจิารณา

ดําเนินการในช่วงเวลาใด แต่ในหลกัการปฏบิตัิจะตอ้ง

ดําเนินการก่อนทจีะมีการตรวจรบัมอบงานเสรจ็สมบูรณ์

เป็นอย่างชา้ ถา้มีการตรวจรบัมอบงานเสรจ็สมบูรณ์แลว้  

ถอืว่าสญัญาไดส้นิสดุลง จะแกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญาตาม

ระเบียบฯ อกีไม่ได ้

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



การแต่งตงัผูต้รวจรบัพสัด ุ(มาตรา 100)   

- ในการดาํเนินการตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหผู้ม้ีอาํนาจแต่งตงั

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุพอืรบัผิดชอบการบรหิารสญัญาหรอืขอ้ตกลง

และการตรวจรบัพสัด ุ

- ในกรณีทกีารจดัซือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยจะแต่งตงับคุคลหนึงบคุคลใด

เป็นผูต้รวจรบัพสัดนุนั โดยใหป้ฏบิตัหินา้ทเีช่นเดียวกบัคณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดกุไ็ด ้

- ผูร้บัผิดชอบการบรหิารสญัญาหรอืขอ้ตกลงและการตรวจรบัพสัด ุ     

ซึงไม่ใช่ผูท้ไีดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทปีฏบิตังิานเกยีวกบัการจดัซือ

จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัด ุใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนตามทกีระทรวงการคลงั

กาํหนด 



การกาํหนดค่าปรบั (ขอ้ 162)  
- การทาํสญัญา หรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื นอกจากการจา้งทปีรกึษา

ใหก้าํหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราตายตวัระหว่างรอ้ยละ 0.01 - 

0.20 ของราคาพสัดุทยีงัไม่ไดร้บัมอบ  

- เวน้แต่การจา้งซึงตอ้งการผลสาํเรจ็ของงานทงัหมดพรอ้มกนั      

ใหก้าํหนดค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ 

0.01 - 0.10 ของราคางานจา้งนนั แต่จะตอ้งไม่ตาํกว่าวนัละ 100 บาท  

- สาํหรบังานก่อสรา้งสาธารณูปโภค ทมีีผลกระทบต่อการจราจร ให ้

กาํหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคางานจา้งนนั 

แต่อาจจะกาํหนดขนัสูงสดุของการปรบักไ็ด ้ 



การกาํหนดค่าปรบั (ขอ้ 162)  
- ในกรณีการจดัหาสงิของทีประกอบกนัเป็นชุด ถา้ขาด

สว่นประกอบสว่นหนึงสว่นใดไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดย

สมบูรณ์ แมคู้่สญัญาจะสง่มอบสงิของภายในกาํหนดตามสญัญา 

แต่ยงัขาดสว่นประกอบบางสว่น ต่อมาไดส้ง่มอบสว่นประกอบที

ยงัขาดนนัเกนิกาํหนดสญัญา ใหถ้อืว่าไม่ไดส้ง่มอบสงิของนนัเลย 

ใหป้รบัเตม็ราคาของทงัชดุ 

- ในกรณีทกีารจดัหาสงิของคดิราคารวมทงัค่าตดิตงัหรอืทดลอง

ดว้ย ถา้ตดิตงัหรอืทดลองเกนิกว่ากาํหนดตามสญัญาเป็นจาํนวน

วนัเท่าใด ใหป้รบัเป็นรายวนัในอตัราทกีาํหนดของราคาทงัหมด 

ทงันี ใหก้าํหนดเรอืงค่าปรบัไวใ้นเอกสารเชิญชวนใหช้ดัเจนดว้ย 



กาํหนดค่าปรบัเกนิกว่าทรีะเบยีบกาํหนด 

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ

พสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2538 

กาํหนดให ้อบต. กาํหนดค่าปรบัไดไ้ม่เกนิ 0.10 

ของราคางานกอ่สรา้งตามสญัญา 

- อบต. กาํหนดค่าปรบังานจา้งกอ่สรา้งถนน ไวท้ ี  

0.20 ของราคางานกอ่สรา้งตามสญัญา 



คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสุด 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัด ุอบต.ฯ เป็นกฎหมายทใีห ้

อาํนาจ อบต. ดาํเนินกจิการทางปกครองทเีกยีวกบัเรอืงพสัด ุจงึเป็น

กฎหมายมหาชน ซงึมีลกัษณะเป็นกฎหมายบงัคบั และเป็นกฎหมายที

เกยีวกบัความสงบเรยีบรอ้ย  อบต. จงึมิอาจหลกีเลยีงทจีะไม่ปฏบิตัติาม

ในเรอืงอตัราค่าปรบัในสญัญา ไม่ว่าคู่สญัญาฝ่ายเอกชนจะใหค้วาม

ยนิยอมกบัขอ้สญัญาดงักลา่วหรอืไม่กต็าม  

- ขอ้ตกลงเรอืงค่าปรบัเกนิกว่าทกีฎหมายใหอ้าํนาจไว ้จงึใชบ้งัคบัไม่ได ้

กบัคู่สญัญา คู่สญัญาจงึไม่ตอ้งชําระค่าปรบัเกนิกว่าอตัราทกีฎหมาย

กาํหนด (ปรบัไดเ้พยีง 0.10) 

คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีท ีอ. 345/2550 



การแจง้การเรยีกค่าปรบั/การบอกสงวนสทิธ ิ(ขอ้ 181)  
- กรณีทสีญัญาหรอืขอ้ตกลงไดค้รบกาํหนดสง่มอบแลว้ และ

มีค่าปรบัเกดิขึน 

- ใหห้น่วยงานของรฐัแจง้การเรยีกค่าปรบัตามสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงจากคู่สญัญาภายใน 7 วนัทาํการ นบัถดัจากวนัครบ

กาํหนดสง่มอบ  

- เมือคู่สญัญาไดส้ง่มอบพสัด ุใหห้น่วยงานของรฐับอก   

สงวนสทิธิการเรยีกค่าปรบัในขณะทรีบัมอบพสัดุนนัดว้ย 



ป.พ.พ. มาตรา 381 วรรคทา้ย บญัญตัวิ่า      

ถา้เจา้หนียอมรบัชําระหนีแลว้ จะเรยีกเอาเบยี

ปรบัได ้ต่อเมือไดบ้อกสงวนสทิธไิวเ้ช่นนนั    

ในเวลารบัชําระหนี  



การแจง้สงวนสทิธิตอ้งทาํขณะตรวจรบัพสัดุ/การจา้ง      หมาย

เหตไุวใ้นเอกสารการตรวจรบัว่า  

     “ขอสงวนสทิธิการเรยีกค่าปรบั กรณีผูข้าย/ผูร้บัจา้งสง่มอบ

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

.......เดือน..............พ.ศ. ....   (วนัถดัจากวนัครบกาํหนดตาม

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

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

เงนิ................บาท”  

     ใหผู้ข้ายหรอืผูร้บัจา้งลงลายมือชือรบัทราบไวเ้ป็นหลกัฐาน   



การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กคู่่สญัญา หรอืการขยายเวลา   

ทาํการตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง (มาตรา 102)   

- ใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของผูม้ีอาํนาจทจีะพจิารณาไดต้ามจาํนวนวนัที

มีเหตเุกดิขึนจรงิ เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปนี 

(1) เหตเุกดิจากความผิดหรอืความบกพร่องของหน่วยงานของรฐั 

(2) เหตสุุดวสิยั 

(3) เหตเุกดิจากพฤตกิารณ์อนัหนึงอนัใดทีคู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิด

ตามกฎหมาย 

(4) เหตอุนืตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง 



การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กคู่่สญัญา หรอืการขยายเวลาทาํการตามสญัญา

หรอืขอ้ตกลงตามมาตรา 102 (ขอ้ 182)  

- ในกรณีทมีีเหตเุกดิจากความผิดหรอืความบกพรอ่งของหน่วยงานของ

รฐัหรอืเหตสุดุวสิยั หรอืเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหนึงอนัใดทคีู่สญัญา 

ไม่ตอ้งรบัผิดตามกฎหมายทาํใหคู้่สญัญาไม่สามารถสง่มอบสงิของหรอื

งานตามเงอืนไขและกาํหนดเวลาแหง่สญัญาได ้ 

- ใหร้ะบไุวใ้นสญัญาหรอืขอ้ตกลงกาํหนดใหคู้่สญัญาตอ้งแจง้เหตดุงักลา่ว

ใหห้น่วยงานของรฐัทราบภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัทเีหตนุนัไดส้นิสดุ

ลง หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาทกีาํหนด จะยกมากลา่วอา้งเพอืของดหรอืลด

ค่าปรบั หรอืขอขยายเวลาในภายหลงัมิได ้เวน้แต่กรณีเหตเุกดิจาก

ความผิดหรอืความบกพรอ่งของหน่วยงานของรฐัซงึมีหลกัฐานชดัแจง้ 

หรอืหน่วยงานของรฐัทราบดีอยู่แลว้ตงัแต่ตน้ 



ขอขยายเวลาทาํการตามสญัญา 

- บรษิทั ก. รบัจา้งก่อสรา้งอาคารใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 360 วนั  

- ทาํการก่อสรา้งอาคารจนเลยกาํหนดเวลาแลว้เสรจ็ไป 10 วนั  

- ระหว่างนนัไดเ้กดิอทุกภยันําท่วมจนกอ่สรา้งไม่ไดเ้ป็นเวลา 

30 วนั  

- หลงัจากนนัอกี 20 วนั สง่มอบงาน กรรมการตรวจรบังาน  

ถกูตอ้ง 

- ระยะเวลานําท่วม อปท. จะขยายระยะเวลาทาํการตาม

สญัญาใหก้บัผูร้บัจา้งไดห้รอืไม่ 



เหตเุกดิจากความผิดหรอืความบกพรอ่งของ อปท. 

- สง่มอบพนืทเีป็นเหตใุหผู้ร้บัจา้งไม่สามารถเขา้ทาํการก่อสรา้งได ้

- สง่มอบพนืทกีอ่สรา้งโดยมีอปุสรรค และรบกวนสทิธขิองผูฟ้้อง

คดีในการปฏบิตัติามสญัญา 

- ตรวจการจา้งลา่ชา้ เมือตรวจเสรจ็มีการแกไ้ขงาน  

- สง่มอบพนืทแีลว้แต่เขา้ดําเนินงานลา่ชา้ จนเขา้ฤดูทาํนา 

เจา้ของทดีินจาํเป็นตอ้งใชท้ดีินเพอืทาํการเกษตร ไม่ถอืเป็นเหต ุ

ทผีูร้บัจา้ง จะใชอ้า้งเพอืขอขยายเวลาการกอ่สรา้งตามสญัญาได ้

- เหตเุกดิจากความผิด ความบกพร่องของทางราชการตามขอ้นี

ตอ้งเป็นเหตอุปุสรรคททีาํใหผู้ร้บัจา้งไม่สามารถทาํงานได ้



เหตสุดุวสิยั 

พจนานุกรม เหตสุดุวสิยั คือ เหตทุพีน้ความสามารถของ

ใครอนัทปี้องกนัได ้ 

ปพพ. เหตสุดุวสิยั หมายความว่า เหตใุด ๆ อนัจะ

เกดิขึนกด็ี จะใหผ้ลพบิตักิด็ี เป็นเหตทุไีม่อาจป้องกนัได ้

แมท้งับคุคลผูต้อ้งประสบหรอืใกลจ้ะตอ้งประสบเหตนุนั 

จะไดจ้ดัการระมดัระวงัตามสมควร อนัพงึคาดหมายได้

จากบคุคลในฐานะและภาวะเช่นนนั  

 



ตวัอย่างเหตสุุดวสิยั 

- เหตทุเีกดิจากภยัธรรมชาต ิเช่น นําท่วมทาํใหถ้นนขาด หรอื

สะพานขาด ไม่อาจใชส้ญัจรผ่านไปมาได ้ 

- เหตจุากการกระทาํของบคุคลอนืโดยกะทนัหนั 

- เหตกุารณ์อนืๆ เกดิขึนโดยฉบัพลนั ซึงตนเองไม่อาจป้องกนั

หรอืโดยไม่อาจบงัคบัมิใหเ้กดิเหตดุงักลา่วขึนได ้หรอืไม่อาจ

หลกีเลยีงมิใหพ้บเจอเหตดุงักลา่วได ้

- ถา้เป็นเหตธุรรมชาตทิเีกดิขึนเป็นประจาํ ย่อมไม่อาจถอืว่า

เป็นเหตสุุดวสิยัได ้



เหตเุกดิจากพฤติการณ์อนัหนึงอนัใดทคีู่สญัญาไม่ตอ้งรบั

ผิดตามกฎหมาย 

หมายถงึเหตตุาม ป.พ.พ. มาตรา 205 ซึงบญัญตัิว่า 

“ตราบใดการชําระหนีนนัยงัไม่ไดก้ระทาํลงเพราะ

พฤตกิารณ์อนัใดอนัหนึง ซึงลูกหนีไม่ตอ้งรบัผิดชอบ 

ตราบนนั ลูกหนียงัหาไดช้ือว่าผิดนดัไม่”   

- พฤตกิารณ์อนัใดอนัหนึงนีจะตอ้งเกดิขึนกอ่นผิดนดัมิใช่

เกดิขึนหลงัผิดนดัแลว้ (หลงัสญัญาสนิสดุแลว้) 

 



เหตเุกดิจากพฤติการณ์อนัหนึงอนัใดทคีู่สญัญาไม่ตอ้งรบั

ผิดตามกฎหมาย 

จาํเลยทาํสญัญาซือของจากโจทก ์ซึงตอ้งสงัซือจาก

ต่างประเทศ ในระหว่างขนสง่มาประเทศไทยของสูญหาย 

จงึเป็นเรอืงพน้วสิยัทโีจทกจ์ะป้องกนัได ้ถอืว่าเป็น

พฤติการณ์อนัโจทกไ์ม่ตอ้งรบัผิดชอบตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 205 โจทกย์งัไม่ไดช้ือว่าผิดนดั จาํเลยตอ้งใหเ้วลา

แก่โจทกป์ฏบิตัิตามสญัญา เพราะเวลาทกีาํหนดไวเ้ดิม

ล่วงพน้ไปแลว้ (ฎกีา 2189/2523) 



การขยายเวลาทาํการตามสญัญา การงดหรอืลดค่าปรบั 

- เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว และตามสญัญาไดก้าํหนดใหน้ายก

ฯ หรอืผูม้ีอาํนาจใชดุ้ลพนิิจพจิารณาขยายระยะเวลาทาํการ

ตามสญัญางดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กผู่ร้บัจา้งไดโ้ดยไม่ตอ้ง

แกไ้ขเปลยีนแปลงสญัญา   

- ดงันนั ในหลกัการจงึไม่จาํเป็นตอ้งทาํสญัญาแกไ้ขเพมิเตมิ

กบัผูร้บัจา้งอกี 



การบอกเลกิสญัญา (มาตรา 103)   

ในกรณีทมีีเหตบุอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงต่อไปนี ใหอ้ยู่ใน

ดลุพนิิจของผูม้ีอาํนาจทจีะบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัคู่สญัญา 

(1) เหตตุามทกีฎหมายกาํหนด 

(2) เหตอุนัเชือไดว้่าผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งไม่สามารถสง่มอบงานหรอื

ทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในระยะเวลาทกีาํหนด 

(3) เหตอุนืตามทกีาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัินีหรอืในสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง 

(4) เหตอุนืตามระเบยีบทรีฐัมนตรกีาํหนด 

 



การบอกเลกิสญัญา (มาตรา 103)   

- การตกลงกบัคู่สญัญาทจีะบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง   

ใหผู้ม้ีอาํนาจพจิารณาไดเ้ฉพาะในกรณีทีเป็นประโยชนแ์ก่

หน่วยงานของรฐัโดยตรงหรอืเพอืประโยชน์สาธารณะ หรอื

เพอืแกไ้ขขอ้เสยีเปรยีบของหน่วยงานของรฐัในการทจีะ

ปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนนัต่อไป 

 



การบอกเลกิสญัญา (มาตรา 103)   

- ในกรณีทหีน่วยงานของรฐัมิไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอื

การบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงนนัเป็นกรณีทหีน่วยงานของรฐัมิไดเ้รยีก

ค่าปรบั แลว้แต่กรณี  

- หากคู่สญัญาเหน็ว่า หน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผิดชดใชค้า่เสยีหาย 

คู่สญัญาจะยนืคาํขอต่อหน่วยงานของรฐัใหพ้จิารณาชดใชค้่าเสยีหายกไ็ด ้  

ในการนี หน่วยงานของรฐัตอ้งออกใบรบัคาํขอใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานและ

พจิารณาคาํขอนนัโดยไม่ชกัชา้  

- เมือหน่วยงานของรฐัมีหนงัสอืแจง้ผลการพจิารณาเป็นเช่นใดแลว้ หาก

คู่สญัญายงัไม่พอใจในผลการพจิารณากใ็หม้ีสทิธิฟ้องคดีต่อศาลเพอืเรยีก

ใหช้ดใชค้่าเสยีหายตามสญัญาต่อไป   



การบอกเลกิสญัญา (ขอ้ 183)  

- นอกจากการบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามมาตรา 103 หาก

ปรากฏว่าคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงได ้

และจะตอ้งมีการปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนนั 

- หากจาํนวนเงนิค่าปรบัจะเกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิค่าพสัดุหรอื

ค่าจา้ง  

- ใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาดาํเนินการบอกเลกิสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง เวน้แต่คู่สญัญาจะไดย้นิยอมเสยีค่าปรบัใหแ้กห่น่วยงาน

ของรฐัโดยไม่มีเงอืนไขใด ๆ ทงัสนิ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

พจิารณาผ่อนปรนการบอกเลกิสญัญาไดเ้ท่าทจีาํเป็น 



การประเมินผลการทาํงานของผูป้ระกอบการ (ม.106) 

- ใหห้น่วยงานของรฐัประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ  

ทเีขา้ร่วมการจดัซือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรฐั 

- การประเมินผลการปฏบิตังิานใหพ้จิารณาถงึความสามารถในการ

ปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญาของคู่สญัญาเป็นสาํคญั 

- ผูป้ระกอบการรายใดทมีีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑท์กีาํหนด  

จะถกูระงบัการยนืขอ้เสนอหรอืทาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว ้

ชวัคราว จนกว่าจะมีผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามเกณฑท์กีาํหนด  



ลกัษณะผูท้งิงาน (มาตรา 109) 

(1) เป็นผูย้นืขอ้เสนอทไีดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไม่ยอมไปทาํสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืกบัหน่วยงานของรฐัภายในเวลาทกีาํหนด 

(2) คู่สญัญาหรอืผูร้บัจา้งช่วงทหีน่วยงานของรฐัอนุญาตใหร้บัช่วงงานได ้

ไม่ปฏบิตัิตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืนนั 

(3) ผูย้นืขอ้เสนอหรอืคู่สญัญากระทาํการอนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรอืกระทาํการโดยไม่สจุรติ 

(4) ผลการปฏบิตัิตามสญัญาของทปีรกึษาหรอืผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบ

หรอืควบคมุงานก่อสรา้งมีขอ้บกพรอ่ง ผิดพลาด หรอืกอ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายอย่างรา้ยแรง 



(5) เมือปรากฏว่าผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งหรอื

ผูป้ระกอบการงานก่อสรา้งไม่ปฏบิตัิตามมาตรา 88 (มีสว่นไดเ้สยี) 

(6) การกระทาํอนืตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง 

- ใหป้ลดักระทรวงการคลงัเป็นผูม้ีอาํนาจสงัใหผู้ย้นืขอ้เสนอหรอืคู่สญัญา

เป็นผูท้งิงาน และใหแ้จง้เวยีนรายชือผูท้งิงานใหห้น่วยงานของรฐัทราบ 

กบัแจง้เวยีนในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง รวมทงัแจง้

ใหผู้ท้งิงานทราบดว้ย 

- ในกรณีทนีิตบิคุคลเป็นผูท้งิงาน ถา้การกระทาํดงักลา่วเกดิจากหุน้สว่น

ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินงาน  

ในกจิการของนิตบิคุคลนนั ใหส้งัใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นผูท้งิงานดว้ย   



 การอทุธรณ์ (มาตรา 114)  

- ผูซ้ึงไดย้นืขอ้เสนอเพอืทาํการจดัซือจดัจา้งพสัดกุบัหน่วยงานของรฐั 

มีสทิธิอทุธรณ์เกยีวกบัการจดัซือจดัจา้งพสัด ุ 

- กรณีทเีหน็ว่าหน่วยงานของรฐัมิไดป้ฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

และวธิีการทกีาํหนดในกฎหมาย ระเบยีบ หรอืประกาศ  

- เป็นเหตใุหต้นไม่ไดร้บัการประกาศผลเป็นผูช้นะหรอื ไม่ไดร้บัการ

คดัเลอืกเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั  

- ใหผู้ม้ีสทิธิอทุธรณ์ยนือทุธรณ์ต่อหน่วยงานของรฐันนัภายในเจด็วนั

ทาํการนบัแต่วนัประกาศผลการจดัซือจดัจา้งในระบบเครอืข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง (ม.117 ) 



การพจิารณาอทุธรณ์ 

- ใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาและวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเจด็วนั

ทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัอทุธรณ์ ในกรณีทเีหน็ดว้ยกใ็หด้าํเนินการตาม

ความเหน็นนัภายในกาํหนดเวลาดงักลา่ว ในกรณีทไีม่เหน็ดว้ยให ้

รายงานไปยงัคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ภายในสามวนัทาํการนบั

แต่วนัทคีรบกาํหนด(ม.118)   

- ใหค้ณะกรรมการฯพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที

ไดร้บัรายงานดงักลา่ว หากเรอืงใดไม่อาจพจิารณาไดท้นัในกาํหนดนนั 

ใหข้ยายระยะเวลาออกไปไดไ้ม่เกนิสองครงั ครงัละไม่เกนิสบิหา้วนันบั

แต่วนัทคีรบกาํหนดเวลาดงักลา่ว และแจง้ใหผู้อ้ทุธรณ์และผูช้นะการ

จดัซือจดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกทราบ (ม. 119) 



บทกาํหนดโทษ (มาตรา 120)  

- ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ทหีรอืเป็นผูม้ีอาํนาจหนา้ทใีนการดําเนินการ

เกยีวกบัการจดัซือจดัจา้ง หรอืการบรหิารพสัด ุ  

- ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที...โดยมิชอบเพอืใหเ้กดิความ

เสยีหายแกผู่ห้นึงผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัิหนา้ที...

โดยทจุรติ  

- ตอ้งระวางโทษจาํคกุตงัแต่หนึงปีถงึสบิปี และปรบัตงัแต่สอง

หมืนบาทถงึสองแสนบาท 

- ผูใ้ดเป็นผูใ้ชห้รอืผูส้นบัสนุนในการกระทาํความผิดผูน้นัตอ้ง

ระวางโทษเท่าคนทาํความผิด 



กฎกระทรวง 

กาํหนดวงเงนิการจดัซือจดัจา้งพสัดโุดยวธิี

เฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซือจดัจา้งทไีม่ทาํ

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื และวงเงนิการจดัซือ  

จดัจา้งในการแต่งตงัผูต้รวจรบัพสัด ุ

พ.ศ. 2560 



    ขอ้ 1 การจดัซือจดัจา้งสนิคา้ งานบรกิาร หรอืงาน

ก่อสรา้ง ทมีีการผลติ จาํหน่าย ก่อสรา้ง หรอืใหบ้รกิารทวัไป 

และมีวงเงนิในการจดัซือจดัจา้งครงัหนึงไม่เกนิ 5 แสนบาท 

ใหใ้ชว้ธิีเฉพาะเจาะจง 

    ขอ้ 2 งานจา้งทปีรกึษาดงัต่อไปนี ใหใ้ชว้ธิีเฉพาะเจาะจง 

    (1) งานจา้งทปีรกึษาทมีีวงเงนิค่าจา้งครงัหนึงไม่เกนิ 5 

แสนบาท 

    (2) งานจา้งทมีีทปีรกึษาในงานทจีะจา้งนนัจาํนวนจาํกดั

และมีวงเงนิค่าจา้งครงัหนึงไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 



 ขอ้ 3 งานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้งทมีี

วงเงนิงบประมาณค่าก่อสรา้งครงัหนึง ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ให ้

ใชว้ธิีเฉพาะเจาะจง 

 ขอ้ 4 ในกรณีทกีารจดัซือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยไม่

เกนิ 1 แสนบาท จะไม่ทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต้่อกนักไ็ด ้

แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซือจดัจา้งนนั 

 ขอ้ 5 ในกรณีทกีารจดัซือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยไม่

เกนิ 1 แสนบาท จะแต่งตงับคุคลหนึงบคุคลใดเป็นผูต้รวจรบั

พสัดุกไ็ด ้



ระเบยีบกระทรวงการคลงั 

ว่าดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั 

พ.ศ. 2560 



“หวัหนา้หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ผูด้ํารงตาํแหน่ง 

ในหน่วยงานของรฐั ดงัต่อไปนี 

(1) ราชการสว่นกลาง หมายถงึ อธิบดี หรอืหวัหนา้สว่น

ราชการทเีรยีกชืออย่างอนืและมีฐานะเป็นนิตบิคุคล 

(2) ราชการสว่นภมูิภาค หมายถงึ ผูว้่าราชการจงัหวดั 

(3) ราชการสว่นทอ้งถนิ หมายถงึ นายกองคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดั นายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ... 

ฯลฯ 



การมอบอาํนาจ (ขอ้ 6,7) 

     - หวัหนา้หน่วยงานของรฐัหรอืผูม้ีอาํนาจสงัซือหรอืสงัจา้งตามระเบยีบนี

จะมอบอาํนาจเป็นหนงัสอืใหแ้กผู่ด้าํรงตาํแหน่งใดกไ็ดซ้งึสงักดัหน่วยงาน

ของรฐัเดียวกนั โดยใหค้าํนึงถงึระดบัตาํแหน่ง หนา้ทแีละความรบัผิดชอบ

ของผูท้ไีดร้บัมอบอาํนาจเป็นสาํคญั 

     - เมือมีการมอบอาํนาจตามวรรคหนึง ผูร้บัมอบอาํนาจมีหนา้ทตีอ้งรบั

มอบอาํนาจนนัและจะมอบอาํนาจนนัใหแ้กผู่ด้าํรงตาํแหน่งอนืต่อไปไม่ได ้

     - เพอืความคลอ่งตวัในการจดัซือจดัจา้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

มอบอาํนาจในการสงัการและดาํเนินการจดัซือจดัจา้ง ใหแ้กผู่ด้าํรงตาํแหน่ง

รองลงไปเป็นลาํดบั ใหผู้ม้อบอาํนาจสง่สาํเนาหลกัฐานการมอบอาํนาจให ้

สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบทกุครงั 



เอกสารประกอบการดําเนินการจดัซอ้จดัจา้ง (ขอ้ 9)  

- การดาํเนินการจดัซือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุตามระเบยีบนี

ดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส ์ใหด้าํเนินการในระบบเครอืข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางผ่านทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐั

ดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Government Procurement : 

e - GP) 

- ใหใ้ชเ้อกสารทจีดัพมิพจ์ากระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเอกสารประกอบการดาํเนินการจดัซือจดัจา้ง 



การจดัทาํเอง (ขอ้ 18)  

- ในกรณีทมีีการซือหรอืจา้งเพอืจดัทาํพสัดเุอง  

- ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตงัผูค้วบคมุ

รบัผิดชอบในการจดัทาํเองนนั  

- และแต่งตงัคณะกรรมการตรวจการปฏบิตังิานโดยมี

คณุสมบตัแิละหนา้ทเีช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจ

รบัพสัด ุ 

- เวน้แต่ทกีาํหนดใหม้ีผูร้บัผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แลว้ 



การแบ่งซือ/แบ่งจา้ง (ขอ้ 20)  

- การแบ่งซือหรอืแบ่งจา้ง 

- โดยลดวงเงนิทจีะซือหรอืจา้งในครงัเดียวกนั 

- เพอืใหว้ธิกีารซือหรอืจา้งหรอือาํนาจในการสงัซือสงัจา้ง

เปลยีนแปลงไป จะกระทาํมิได ้

- กรณีใดจะเป็นการแบ่งซือหรอืแบ่งจา้งใหพ้จิารณาถงึ

วตัถปุระสงคใ์นการซือหรอืจา้งครงันนัและความคุม้ค่า

ของทางราชการเป็นสาํคญั 



ขอ้ทกัทว้ง สตง. 

- จา้งเหมาขุดลอกลาํหว้ยในเขตพนืท ีตามสญัญาจา้งเหมา 2 โครงการ  

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

ผูร้บัจา้งรายเดียวกนั โครงการลกัษณะคลา้ยกนั และจดัหาในช่วงเวลา

เดียวกนั  

- หากนําวงเงนิตามสญัญารวมกนัจะตอ้งดาํเนินการจดัหาโดยวธิีประกวด

ราคาดว้ยวธิีเสนอราคาทางอเิลก็ทรอนิคส ์ 

- เป็นการแบ่งซือโดยลดวงเงนิทจีะซือในครงัเดียวกนัเพอืใหว้งเงนิตาํกว่า

กาํหนด 

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

15066 ลว.8 ธ.ค.2547 ทกีาํหนดวธิีปฏบิตักิรณีการจดัซือจดัจา้งทมีีความ

ตอ้งการพสัดปุระเภทเดียวกนั ในระยะเวลาเดียวกนั ควรดาํเนินการจดัซือ

จดัจา้งในคราวเดียวกนัเพอืใหม้ีความโปรง่ใสและเป็นธรรม  

 



คดีปกครองการแบ่งซือ/แบ่งจา้ง 

- อบต. จดัทาํโครงการกอ่สรา้งและซ่อมแซมถนน  

19 โครงการ งบประมาณ 1.09 ลา้นบาท  

- จดัจา้งดว้ยวธิีตกลงราคา แยกจา้งเหมากอ่สรา้งฯ 

เป็น 19 สญัญา โดยทาํบนัทกึตกลงการจา้งกบัผูร้บั

จา้ง 3 ราย แต่ละโครงการวงเงนิไม่เกนิ 1 แสนบาท 

- เป็นการแบ่งซือแบ่งจา้งหรอืไม่ 

คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ ท ีอ.149/2549 



การพจิารณาการแบ่งซือ/แบ่งจา้ง 

- โครงการกอ่สรา้งฯ ถนน 19 โครงการ แมจ้ะเป็นโครงการทมีี

ความตอ้งการใชพ้สัดุเหมือนกนัหลายรายการ และระยะเวลา

ดาํเนินการใกลเ้คียงกนักต็าม  

- แต่สถานทตีงัของทงั 19 โครงการ ไม่เชือมต่อและมีสถานทตีงั

หา่งไกลกนั โดยสภาพจงึไม่อาจรวมว่าจา้งเป็นโครงการเดียวกนัได ้

- เมือพจิารณาจากวงเงนิค่าจา้งเหมาของแต่ละโครงการไม่เกนิ      

1 แสนบาท ซึงกาํหนดใหจ้า้งโดยวธิตีกลงราคา ดงันนั การท ี

นายก อบต. สงัจา้งโดยวธิีตกลงราคาจงึเป็นการจา้งทีชอบดว้ย

ระเบยีบแลว้ 



รายงานขอซือหรอืขอจา้ง (ขอ้ 22)  
- ใหเ้จา้หนา้ทีจดัทาํรายงานขอซือหรอืขอจา้งเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพอื

ขอความเหน็ชอบ โดยเสนอผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที ตามรายการดงัต่อไปนี 

(1) เหตผุลและความจาํเป็นทตีอ้งซือหรอืจา้ง 

(2) ขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรอืแบบรูป

รายการงานกอ่สรา้งทจีะซือหรอืจา้ง 

(3) ราคากลางของพสัดทุจีะซือหรอืจา้ง 

(4) วงเงนิทจีะซือหรอืจา้ง 

(5) กาํหนดเวลาทตีอ้งการใชพ้สัดนุนัหรอืใหง้านนนัแลว้เสรจ็ 

(6) วธิีทจีะซือหรอืจา้งและเหตผุลทตีอ้งซือหรอืจา้งโดยวธิีนนั 

(7) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 

(8) ขอ้เสนออนื ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตงัคณะกรรมการต่าง ๆ ทจีาํเป็นใน

การซือหรอืจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสอืเชิญชวน 



รายงานขอซือหรอืขอจา้ง (ขอ้ 22)  
- การซือหรอืจา้งกรณีจาํเป็นเรง่ด่วนอนัเนืองมาจาก   

เกดิเหตกุารณ์ทไีม่อาจคาดหมายได ้ 

- หรอืกรณีมีความจาํเป็นตอ้งใชพ้สัดนุนัโดยฉุกเฉิน  

- หรอืกรณีการซือหรอืจา้งทมีีวงเงนิเลก็นอ้ยตามที

กาํหนดในกฎกระทรวง      

- ซงึไม่อาจทาํรายงานตามปกตไิด ้เจา้หนา้ทหีรอืผูท้ี

รบัผิดชอบในการปฏบิตังิานนนัจะทาํรายงานขอซือ     

ขอจา้งเฉพาะรายการทเีหน็ว่าจาํเป็นกไ็ด ้



 

รายงานการซือทดีินหรอืสงิกอ่สรา้ง (ขอ้ 23) 

- ใหเ้จา้หนา้ทจีดัทาํรายงานเสนอผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ท ีดงัต่อไปนี 

(1) เหตผุลและความจาํเป็นทตีอ้งซือ 

(2) รายละเอยีดของทดีินหรอืสงิปลูกสรา้งทตีอ้งการซือ รวมทงัเนือที

และทอ้งททีตีอ้งการ 

(3) ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งทนีนั 

(4) ราคาซือขายของทดีินหรอืสงิปลูกสรา้งใกลเ้คยีงบรเิวณทจีะซือครงั

หลงัสดุประมาณ 3 ราย 

(5) วงเงนิทจีะซือ โดยใหร้ะบวุงเงนิงบประมาณ หรอืวงเงนิทปีระมาณ

ว่าจะซือในครงันนั 

(6) วธิีทจีะซือและเหตผุลทตีอ้งซือโดยวธินีนั 

(7) ขอ้เสนออนื ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตงัคณะกรรมการต่าง ๆ 



คณะกรรมการซือหรอืจา้ง (ขอ้ 25)  
- ใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการซือหรอืจา้งขึน เพอืปฏบิตักิารตามระเบยีบ

พรอ้มกบักาํหนดระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ คือ 

(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

(3) คณะกรรมการซือหรอืจา้งโดยวธิีคดัเลอืก 

(4) คณะกรรมการซือหรอืจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

- ใหค้ณะกรรมการซือหรอืจา้งแต่ละคณะ รายงานผลการพจิารณา

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐัภายในระยะเวลาทกีาํหนด ถา้มีเหตทุทีาํ

ใหก้ารรายงานลา่ชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาขยาย

เวลาใหต้ามความจาํเป็น 



การตงักรรมการ ตามขอ้ 26 

- คณะกรรมการซือหรอืจา้งแต่ละคณะประกอบดว้ย ประธานกรรมการ   

1 คน และกรรมการอย่างนอ้ย 2 คน ซึงแต่งตงัจากขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจาํ พนกังานราชการ ...หรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐั     

ทเีรยีกชืออย่างอนื ... 

- ในกรณีจาํเป็นหรอืเพอืประโยชนข์องหน่วยงานของรฐัจะแต่งตงับคุคลอนื

รว่มเป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้แต่จะตอ้งไม่มากกว่าจาํนวนกรรมการ 

- ในการซือหรอืจา้งครงัเดียวกนั หา้มแต่งตงัผูท้เีป็นกรรมการพจิารณา

ผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์กรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

หรอืกรรมการซือหรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืกเป็นกรรมการตรวจรบัพสัด ุ



การประชุมของ คณะกรรมการ (ขอ้ 27) 

- การประชมุของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุ   

ไม่นอ้ยกว่ากงึหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด ใหป้ระธานกรรมการและ

กรรมการแตล่ะคนมีเสยีงหนึงในการลงมติ โดยประธานกรรมการตอ้ง  

อยู่ดว้ยทกุครงัในการประชมุ  

- หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ทไีดใ้หห้วัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัแต่งตงัประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 

- มติของคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัให ้

ประธานกรรมการออกเสยีงเพมิขึนอกีเสยีงหนึงเป็นเสยีงชีขาด เวน้แต่

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุหถ้อืมตเิอกฉนัท ์

- กรรมการของคณะใดไม่เหน็ดว้ยกบัมติของคณะกรรมการ ใหท้าํบนัทึก

ความเหน็แยง้ไวด้ว้ย 



การลงมติ 

•  ก.อบต.จงัหวดั มีมติเกยีวกบัการพจิารณาอทุธรณ์คาํสงั

ลงโทษพนกังานสว่นตาํบลผูถ้กูลงโทษปลดออกจาก

ราชการ ตามทคีณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีมูลความผิด  

•  เรอืงการเพกิถอนมตใินการประชมุทเีหน็ชอบใหล้งโทษ

ปลดพนกังานสว่นตาํบลออกจากราชการ มีกรรมการ

เหน็ชอบใหเ้พกิถอนมติดงักล่าว 7 คน ไม่เหน็ชอบ      

1 คน งดออกเสยีง 10 คน และไม่อยู่ในทปีระชมุ 8 คน 



เสยีงขา้งมาก (เรอืงเสรจ็ท ี1178/2558 ) 

     หลกัการหามติของคณะกรรมการโดยการนบัคะแนนเสยีง      

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คอื  

     (1) เสยีงขา้งมากแบบธรรมดา หมายถงึ คะแนนเสยีงขา้งมาก 

ของผูซ้ึงประกอบเป็นองคป์ระชมุและไดอ้อกเสยีงลงคะแนนให ้

ความเหน็ชอบหรอืไม่ใหค้วามเหน็ชอบในเรอืงนนั การงดออก

เสยีงลงคะแนนหรอืไม่อยู่ในทปีระชมุไม่ว่าดว้ยเหตใุด ย่อมไม่ถอื

ว่าเป็นการออกเสยีงจงึไม่อาจนบัคะแนนเหลา่นนัไปรวมกบัการ

ออกเสยีงลงคะแนนของฝ่ายทเีหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ยได ้



เสยีงขา้งมาก 

     (2) เสยีงขา้งมากแบบเด็ดขาด หมายถงึ คะแนนเสยีงขา้งมาก 

ของจาํนวนทงัหมด ซึงอาจกาํหนดใหเ้กนิกงึหนึงหรอืมากกว่านนั 

เช่น สองในสาม หรอืสามในส ีของสมาชิกหรอืกรรมการทงัหมด

หรอืเท่าทมีีอยู่ ในกรณีนีการหามตขิองทปีระชมุจงึตอ้งใหไ้ด ้

คะแนนเสยีงตามทกีาํหนดไว ้ไม่ว่าจะมีผูล้งคะแนนเสยีงเท่าใด 

มาประชมุเท่าใด หรอืงดออกเสยีง เท่าใด คะแนนเสยีงทจีะถอื

เป็นมตไิดต้อ้งไดต้ามจาํนวนทกีาํหนดไวเ้ท่านนั   



การประชมุของ คณะกรรมการ (ขอ้ 27) 

- ประธานกรรมการและกรรมการ จะตอ้งไม่เป็นผูม้ีสว่นได้

เสยีกบัผูย้นืขอ้เสนอหรอืคู่สญัญาในการซือหรอืจา้งครงันนั  

- หากประธานหรอืกรรมการทราบว่าตนเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

กบัผูย้นืขอ้เสนอหรอืคู่สญัญาในการซือหรอืจา้งครงันนั   ให ้

ประธานหรอืกรรมการ ผูน้นัลาออกจากการเป็นประธานหรอื

กรรมการในคณะกรรมการทตีนไดร้บัการแต่งตงันนั  

- รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐัทราบเพอืสงัการตามที

เหน็สมควรต่อไป 



การแต่งตงัผูค้วบคุมงาน (ขอ้ 177)  

- ในการจา้งกอ่สรา้งแต่ละครงัทมีีขนัตอนการดาํเนินการเป็นระยะ ๆ  อนั

จาํเป็นตอ้งมีการควบคมุงานอย่างใกลช้ิด หรอืมีเงอืนไขการจา่ยเงนิเป็น

งวดตามความกา้วหนา้ของงาน  

- ใหแ้ต่งตงัผูค้วบคมุงานจากขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานราชการ 

...หรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐัทเีรยีกชืออย่างอนืของหน่วยงานของ

รฐันนั หรอืของหน่วยงานของรฐัอนื ตามทไีดร้บัความยนิยอมจากหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัทผีูน้นัสงักดัแลว้และ 

- โดยปกตจิะตอ้งมีคณุวฒุไิม่ตาํกว่าระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ย การรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ  

การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ  

พ.ศ. 2547  



ขอทาํความตกลง (ขอ้ 4)  

• ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี 

และใหม้ีอาํนาจตีความวนิิจฉยัปญัหา กาํหนดหลกัเกณฑ ์และ

วธิปีฏบิตั ิเพอืดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี 

• ในกรณีท ีอปท.ไม่สามารถปฏบิตัติามระเบยีบนีได ้ใหข้อทาํ

ความตกลงกบัปลดักระทรวงมหาดไทยกอ่นการปฏบิตัิ 

• ปลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอาํนาจตามวรรคสองใหอ้ธิบดี

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ หรอืผูว้่าราชการจงัหวดักไ็ด ้



นําสง่เป็นเงนิรายได ้(ขอ้ 7)  

• บรรดาเงนิท ีอปท.ไดร้บัไวเ้ป็นกรรมสทิธ ิใหน้ําสง่เป็นเงนิรายได ้

ทงัสนิ หา้มมิใหก้นัไวเ้ป็นเงนิฝากหรอืเงนินอกงบประมาณ... 

• ไม่ใชบ้งัคบัในกรณีทมีีผูอ้ทุศิใหแ้ก ่อปท. เป็นการเฉพาะเจาะจง

หรอืในกรณีท ีอปท.จดัหารายไดข้ึนเป็นครงัคราวเพอืใชจ้า่ยใน

กจิการอย่างใดอย่างหนึงโดยเฉพาะ 

• เงนิรายไดท้ ีอปท. จดัหาขึนเป็นครงัคราว หรอืเงนิทมีีผูอ้ทุศิให ้

ถา้ไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอนื หากมีเงนิเหลอืจา่ย หรอืหมดความ

จาํเป็นทจีะตอ้งใชจ้า่ยแลว้ ใหน้ําสง่เป็นรายไดข้อง อปท. 



กรรมการเกบ็รกัษาเงนิ (ขอ้ 22)  

• ใหผู้บ้รหิารทอ้งถนิแต่งตงัคณะกรรมการเกบ็รกัษาเงนิไว ้ณ 

สาํนกังานอย่างนอ้ยสามคนในจาํนวนนีใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงั

เป็นกรรมการโดยตาํแหน่งหนึงคน และกรรมการเกบ็รกัษาเงนิ

อนือกีอย่างนอ้ยสองคน 

• การแต่งตงักรรมการเกบ็รกัษาเงนิ...ใหแ้ต่งตงัจากพนกังานสว่น

ทอ้งถนิตงัแต่ระดบัสาม หรอืเทยีบเท่าขึนไป เวน้แต่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถนิมีพนกังานสว่นทอ้งถนิไม่ครบจาํนวนทจีะ

แต่งตงัเป็นกรรมการ ใหแ้ต่งตงัพนกังานสว่นทอ้งถนิระดบัอนื 

หรอืผูช้่วยผูบ้รหิารทอ้งถนิเป็นกรรมการใหค้รบจาํนวนกไ็ด ้



การถอนเงนิฝากธนาคาร (ขอ้ 37)  

• การถอนเงนิฝากธนาคารของ อปท. หรอืหน่วยงานทไีดแ้ยกไป

ทาํการรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิ ให ้อปท. แจง้เงอืนไขการสงั

จา่ยต่อธนาคารโดยใหผู้ม้ีอาํนาจลงนามสงัจา่ยเงนิร่วมกนัอย่าง

นอ้ยสามคน ในจาํนวนนีใหม้ผีูบ้รหิารทอ้งถนิ และปลดั... ลง

นามสงัจา่ยดว้ยทกุครงั และใหผู้บ้รหิารทอ้งถนิมอบหมายให ้

ผูช้่วยผูบ้รหิารทอ้งถนิ หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งไม่ตาํกว่าหวัหนา้

หน่วยงานอกีหนึงคน และใหม้อบหมายพนกังานทอ้งถนิตงัแต่

ระดบัสามหรอืเทยีบเท่าขึนไปเพมิอกีหนึงคนในกรณีทไีม่มี

ผูบ้รหิารทอ้งถนิเป็นผูม้ีอาํนาจลงลายมือชือถอนเงนิฝากร่วมกนั 



การขอเบกิเงนิ (ขอ้ 39)  

- การขอเบกิเงนิจากหน่วยงานคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิตาม

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณใด ใหเ้บกิไดแ้ต่เฉพาะใน

ปีงบประมาณนนั... เวน้แต ่

     (๑) เป็นเงนิงบประมาณรายจา่ยทยีงัมิไดก้อ่หนีผูกพนัในปีงบประมาณ

นนั และไดร้บัอนุมตัิใหก้นัเงนิไวต้อ่ผูม้ีอาํนาจตามระเบยีบแลว้ 

     (๒) เป็นงบประมาณรายจา่ยทไีดก้อ่หนีผูกพนัไวก้อ่นสนิปีงบประมาณ 

และไดร้บัอนุมตัิจากนายกฯ ใหก้นัเงนิไปจา่ยในปีงบประมาณถดัไป 

     (๓) กรณีมีเงนิอดุหนุนทรีฐับาลให ้อปท. โดยระบวุตัถปุระสงคซ์ึง

เบกิจา่ยไม่ทนัภายในสนิปีงบประมาณทผี่านมา และไดบ้นัทกึบญัชีไวแ้ลว้ 



ค่าใชจ้า่ยรายจา่ยประจาํ (ขอ้ 56)  

     - ค่าใชจ้า่ยทเีป็นรายจา่ยประจาํทเีกดิขึนในปีใด ใหเ้บกิจาก

งบประมาณรายจา่ยในปีนนัไปจา่ย 

     - เงนิทเีบกิไปเพอืจา่ยใหย้มื ถา้จาํเป็นตอ้งจา่ยตดิต่อคาบเกยีวไปถงึ

ปีงบประมาณใหม่ จะเบกิเงนิลว่งหนา้จากปีปจัจุบนัไปจา่ยสาํหรบัระยะเวลา

ในปีใหม่กไ็ด ้โดยใหถ้อืว่าเป็นรายจา่ยของปีทเีบกิเงนิงบประมาณ 

ดงัต่อไปนี 

     (๑) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการไม่เกนิหกสบิวนั 

     (๒) สาํหรบัปฏบิตัริาชการอนืๆ ไม่เกนิสบิหา้วนั 



การกนัเงนิกรณีกอ่หนีผูกพนั (ขอ้ 57)  

• กรณีกอ่หนีผูกพนัไวก้อ่นสนิปี โดยสงัซือหรอืสงัจา้งหรอื    

การเช่าทรพัยส์นิ ถา้เหน็ว่าการเบกิเงนิไม่ทนัสนิปี ใหผู้บ้รหิาร

ทอ้งถนิอนุมตัใิหก้นัเงนิไวเ้บิกในปีถดัไปไดอ้กีไม่เกนิหนึงปี 

• หากดําเนินไม่แลว้เสรจ็ ใหข้อขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิต่อสภา  

ไดอ้กีไม่เกนิหกเดือน 



การกนัเงนิกรณียงัมิไดก้อ่หนีผูกพนั  (ขอ้ 59)  

• รายจา่ยหมวดค่าครุภณัฑท์ดีินและสงิก่อสรา้ง ยงัมิไดก้่อหนีผูกพนั แต่มีความ

จาํเป็นจะตอ้งใชจ้า่ยเงนินนัต่อไปอกี ใหข้ออนุมตักินัเงนิต่อสภาไดอ้กีไม่เกนิ

หนึงปี 

• หากยงัมิไดด้าํเนินการก่อหนีผูกพนั ใหข้ออนุมตัขิยายเวลาเบกิจา่ยเงนิได ้   

ไม่เกนิอกีหนึงปีต่อสภา หรอืกรณีมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเปลยีนแปลงรายการ

ททีาํให ้ลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลยีน หรอืเปลยีนแปลงสถานทกี่อสรา้ง 

ใหข้ออนุมตัเิปลยีนแปลงและหรอืขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิไดไ้ม่เกนิอกีหนึงปี  

ต่อสภา 

• เมือสนิสดุระยะเวลาการกนัเงนิและขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิแลว้ หากไม่ได ้

ดาํเนินการหรอืมีเงนิเหลอืจา่ย ใหเ้งนิจาํนวนนนัตกเป็นเงนิสะสม 



การกนัเงนิรายจา่ยประจาํ (ขอ้ 59/1)  

• รายจา่ยเงนิเดือน ค่าจา้ง บาํเหน็จบาํนาญ เงนิประจาํ

ตาํแหน่ง เงนิเพมิ เงนิประโยชนต์อบแทนอนื เงนิ

ช่วยเหลอืและเงนิอนืในลกัษณะเดียวกนั หากเบกิเงนิ  

ไม่ทนัสนิปี และมีความจาํเป็นตอ้งใชจ้า่ยเงนินนัต่อไปอกี 

ใหผู้บ้รหิารทอ้งถนิอนุมตัิใหก้นัเงนิไดไ้ม่เกนิเกา้สบิวนั 



บญัชีรายการค่าใชจ้า่ยประโยชนต์อบแทนอนืของขา้ราชการ  

หรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิ ลูกจา้งและพนกังานจา้ง  

(ประกาศ กถ. เรอืง การกาํหนดรายการค่าใชจ้า่ยเงนิเดือน ประโยชน์ตอบแทนอนืฯ ลว. 24 ก.ค. 2558) 

1. เงนิประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิ 

2. เงนิตอบแทนอนืๆ หรอืเงนิค่าตอบแทนอนืๆ หรอืเงนิเพมิพเิศษ หรอืเงนิเพมิ

อนืๆ ตามทกีฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบกาํหนด 

3. เงนิสวสัดิการสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํสาํนกังานในพนืทพีเิศษ (สปพ.) 

4. เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้กเ่จา้หนา้ทผีูป้ฏบิตังิานในพนืทจีงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

5. เงนิสวสัดิการเกยีวกบัการศึกษาบตุร รวมถงึเงนิทนุสนบัสนุนการศึกษาแก่บตุร

ขา้ราชการ และลูกจา้งประจาํของ กทม. และขา้ราชการครู กทม. 
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6. เงนิสวสัดิการเกยีวกบัการรกัษาพยาบาล 

7. เงนิตอบแทนผูป้ฏบิตังิานดา้นความเจบ็ป่วยนอกเวลาราชการ และ

วนัหยดุราชการเฉพาะสาํหรบัขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิ ลูกจา้งและ

พนกังานจา้ง (แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์ฯลฯ) 

8. เงนิเพมิพเิศษสาํหรบับคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุสาํหรบัแพทย ์ 

ทนัตแพทย ์และเภสชักร ทไีม่ปฏบิตัเิวชปฏบิตัสิว่นตวั 

9. เงนิค่าเช่าบา้น 

10. เงนิทาํขวญัขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิ ลูกจา้ง และพนกังานจา้งซงึ

ไดร้บัอนัตราย หรอืเจบ็ป่วยเพราะการปฏบิตัใินหนา้ที 

11. เงนิเกยีวกบัศพขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

ซึงถงึแกค่วามตายในระหว่างเดินทางไปราชการ 

12. เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ 
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13. เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพผูร้บับาํนาญของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิที

มิใช่ตาํแหน่งครู (ชคบ.) รวมถงึเงนิช่วยเหลอืรายเดือนผูร้บับาํนาญซึงลาออกจาก

ราชการก่อนเกษียณอายขุองกรุงเทพมหานคร (ชรบ.) 

14. เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 

15. เงนิสมทบกองบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ 

16. เงนิสมทบกองบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

17. บาํเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลอืเจา้หนา้ทแีละประชาชน ผูป้ฏบิตัิ

หนา้ทรีาชการ หรอืช่วยราชการเนืองในการป้องกนัอธิปไตยและรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ยของประเทศ 

18. เงนิประโยชนต์อบแทนอนืเป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี

แกข่า้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

19. ทนุการศึกษา 

20. เงนิเกษียณอายกุอ่นกาํหนด 261 



ทนุสาํรองเงนิสะสม (ขอ้ 87)  

• ใหก้นัยอดเงนิสะสมประจาํปีไวร้อ้ยละยสีบิหา้ของทกุปี เพอืเป็น     

ทนุสาํรองเงนิสะสม  

• การจา่ยเงนิทนุสาํรองเงนิสะสม ทาํไดเ้มือ ยอดเงนิสะสมในสว่นที

เหลอืมีไม่พอ ใหข้อความเหน็ชอบจากสภาทอ้งถนิ และขออนุมตัิ   

ผูว้่าราชการจงัหวดั 

• ยอดเงนิทนุสาํรองเงนิสะสม เกนิรอ้ยละยสีบิหา้ของงบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี หากมีความจาํเป็นอาจนํายอดเงนิสว่นทเีกนิไปใชจ้า่ย

ไดโ้ดยไดร้บัอนุมตัจิากสภาทอ้งถนิ 



นําเงนิสะสมทดรองจา่ยหรอืยมืเงนิสะสม (ขอ้ 88)  

• มีงบประมาณรายจา่ยประจาํปีอนุญาตใหจ้า่ยไดแ้ลว้ แต่ระยะสามเดือน

แรก  ไม่สามารถจดัเกบ็รายไดเ้พยีงพอ อาจนําเงนิสะสมทดรองจา่ยได ้

• ไดร้บัแจง้การจดัสรรเงนิอดุหนุนระบวุตัถปุระสงค ์ยกเวน้งบลงทนุ แต่

ยงัมิไดร้บัเงนิ หากมีความจาํเป็นอาจยืมเงนิสะสมทดรองจา่ยได ้

• กรณีมีกจิการพาณิชย ์หากมีความจาํเป็นอาจขอยมืเงนิสะสมไปทดรอง

จา่ย เพอืบรหิารกจิการกอ่นได ้โดยขอความเหน็ชอบจากสภา 

• กรณีมีผูร้บับาํนาญทยีา้ยภมูลิาํเนาและประสงคจ์ะโอนการรบัเงนิ

บาํนาญไปรบัในทอ้งททียีา้ยไปอยูใ่หม่ อาจยมืเงนิสะสมของทอ้งถนิใหม่ 

ทดรองจา่ยใหก้บัผูร้บับาํนาญนนัได ้โดยอาํนาจของผูบ้รหิารทอ้งถนิ 



การใชจ้า่ยเงนิสะสม (ขอ้ 89) 

(1) ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกจิการซงึอยู่ในอาํนาจหนา้ที 

    - ดา้นการบรกิารชมุชนและสงัคม  

    - กจิการทเีป็นการเพมิพนูรายไดข้อง อปท.  

    - กจิการทจีดัทาํเพอืบาํบดัความเดือดรอ้นของประชาชน  

    - เป็นไปตามแผนพฒันา อปท. หรอืตามทกีฎหมายกาํหนด 

(2) ไดส้ง่เงนิสมทบกองทนุสง่เสรมิกจิการของ อปท.แลว้ 

(3) มียอดเงนิสะสมคงเหลอืเพยีงพอทจีะจา่ยค่าใชจ้า่ยประจาํและกรณีฉุกเฉินทมีี

สาธารณภยั 

(4) เมือสภาอนุมตั ิ

    - ก่อหนีผูกพนัภายในระยะเวลาไม่เกนิหนึงปีถดัไป  

    - หากไม่ดําเนินการภายในกาํหนดใหเ้ป็นอนัพบัไป 



การจา่ยขาดเงนิสะสม (ขอ้ 90,91) 

1. งบประมาณรายจา่ยประกาศใชบ้งัคบัแลว้   

2. มีงบประมาณไม่เพยีงพอทจีะจา่ย หรอืไม่ไดต้งังบประมาณไว ้ 

3. ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถนิ ในกรณีดงัต่อไปนี 
    3.1 รบัโอน เลอืนระดบั เลอืนขนัเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถนิ 
    3.2 เบกิเงนิให ้ผูบ้รหิารทอ้งถนิ ผูช้่วยผูบ้รหิารทอ้งถนิ สมาชิก 

สภาทอ้งถนิ เลขานุการผูบ้รหิารทอ้งถนิ เลขานุการสภาทอ้งถนิ  

ทปีรกึษาผูบ้รหิารทอ้งถนิ พนกังานสว่นทอ้งถนิ ลูกจา้ง ซึงมีสทิธิ 

ไดร้บัเงนิตามกฎหมาย 

4. กรณีฉุกเฉินทมีีสาธารณภยัเกดิขึน   



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 

พ.ศ. 2559 
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การอดุหนุนหน่วยงานอนื (ขอ้ 3) 

     “เงนิอดุหนุน” หมายความว่า เงนิทอีงคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถนิตงังบประมาณอดุหนุน

ใหแ้กห่น่วยงานทขีอรบัเงนิอดุหนุนเพอืให ้

ดาํเนินการตามภารกจิทีอยู่ในอาํนาจหนา้ที    

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิตามกฎหมาย 
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     “หน่วยงานทขีอรบัเงนิอดุหนุน”  

     (1) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิอนืทมีีกฎหมาย

จดัตงั 

     (2) สว่นราชการ ไดแ้ก ่สว่นราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิารราชการ

แผ่นดิน 

     (3) รฐัวสิาหกจิ ไดแ้ก ่การไฟฟ้า และการประปา 

     (4) องคก์รประชาชน ไดแ้ก ่องคก์รซงึเป็นการรวมของประชาชนทีจดัตงัโดย

ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบหรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานของรฐั หรอืหนังสอืสงัการ

ของกระทรวงมหาดไทย และมีการดาํเนินการอยา่งต่อเนืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึงปี 

     (5) องคก์รการกศุล ไดแ้ก ่องคก์รทางศาสนา หรอืองคก์รซงึมีวตัถปุระสงคห์ลกั

เพอืดาํเนินงานการกศุลหรอืบาํเพญ็สาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหากาํไร       

ทจีดัตงัโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย หรอืระเบียบ หรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานของรฐั 
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หลกัเกณฑก์ารตงังบประมาณใหเ้งนิอดุหนุน (ขอ้ 4) 

     (1) โครงการทจีะใหเ้งนิอดุหนุนตอ้งเป็นภารกจิทีอยู่ในอาํนาจหนา้ที

ตามกฎหมาย และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน 

     (2) ประชาชนในเขตตอ้งไดร้บัประโยชน์จากโครงการ 

     (3) ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัโครงการอนัเป็นภารกจิหลกัตามแผนพฒันา

ทอ้งถนิทจีะตอ้งดําเนินการเอง และสถานะทางการคลงัก่อนทจีะพจิารณา

ใหเ้งนิอดุหนุน 

     (4) ถา้เหน็สมควรใหเ้งนิอดุหนุนใหน้ําโครงการขอรบัเงนิอดุหนุน

บรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถนิ และตงังบประมาณไวใ้นหมวดเงนิอดุหนุน   

หา้มจา่ยจากเงนิสะสม ทนุสาํรองเงนิสะสม หรอืเงนิกู ้
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อตัราสว่นการใหเ้งนิอดุหนุน (ขอ้ 5)  

- ตงังบประมาณใหเ้งนิอดุหนุนไดไ้ม่เกนิอตัราสว่นของรายไดจ้รงิใน

ปีงบประมาณทผี่านมาโดยไม่รวมเงนิอดุหนุนทรีฐัจดัสรรให ้     

     (1) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ไม่เกนิรอ้ยละสบิ 

     (2) เทศบาลนคร ไม่เกนิรอ้ยละสอง 

     (3) เทศบาลเมืองและเทศบาลตาํบล ไม่เกนิรอ้ยละสาม 

     (4) องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ไม่เกนิรอ้ยละหา้ 

    กรณีจะตงัเกนิอตัราใหข้ออนุมตัิจากผูว้่าราชการจงัหวดักอ่นการ

ตงังบประมาณ โดยสว่นทเีกนิจะตอ้งไม่เกนิหนึงเท่าของอตัราสว่น 
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การใหเ้งนิอดุหนุนรฐัวสิาหกจิ (ขอ้ 6)  

     - ภารกจิเฉพาะของรฐัวสิาหกจิซงึองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถนิไม่สามารถดําเนินการได ้อาจรอ้งขอใหร้ฐัวสิาหกจิ

ดําเนินการแทน  

     - แจง้ใหร้ฐัวสิาหกจิจดัทาํประมาณการค่าใชจ้า่ยให ้  

แลว้บรรจุในแผน และตงังบประมาณในหมวดเงนิอดุหนุน  

     - ไม่นํามานับรวมคาํนวณอยู่ในอตัราสว่น  
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เงนิอดุหนุนตามกฎหมายกาํหนดแผนฯ (ขอ้ 7) 

     - ตงังบประมาณใหเ้งนิอดุหนุนหน่วยงานในลกัษณะที

กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิดําเนินการไวเ้ป็นการ

เฉพาะตามกฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดแผนฯ  

     - ใหแ้จง้หน่วยงานทขีอรบัเงนิอดุหนุนเสนอโครงการ

เพอืขอรบัเงนิอดุหนุน 

     - ไม่ตอ้งมีเงนิงบประมาณร่วมสมทบ 

     - ไม่นํามานับรวมคาํนวณอยู่ในอตัราสว่น 
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หลกัเกณฑก์ารขอรบัเงนิอดุหนุน (ขอ้ 8)  

     หน่วยงานทขีอรบัเงนิอดุหนุนดาํเนินการ ดงันี 

     (1) เสนอโครงการขอรบัเงนิอดุหนุนซึงตอ้งเป็นภารกจิ  

ทอียู่ในอาํนาจหนา้ทขีองหน่วยงานทขีอรบัเงนิอดุหนุน 

     (2) กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ และสว่นราชการ 

ตอ้งมีงบประมาณในสว่นของตนเองร่วมสมทบ 
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การดําเนินการของ อปท. เมืองบประมาณมีผลใชบ้งัคบั (ขอ้ 9) 

     - แจง้หน่วยงานทขีอรบัเงนิอดุหนุนทราบโดยแจง้หา้มดาํเนินการ 

หรอืกอ่หนีผูกพนักอ่นทจีะไดร้บัเงนิอดุหนุนไปพรอ้มกนั     

     - กอ่นทจีะเบิกจา่ยเงนิอดุหนุนใหแ้กห่น่วยงานทขีอรบัเงนิ

อดุหนุน ใหจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัหวัหนา้หน่วยงานทขีอรบัเงนิ

อดุหนุน       

     - องคก์รประชาชน และองคก์รการกศุลใหจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง

กบัผูแ้ทนของหน่วยงานทขีอรบัเงนิอดุหนุนไม่นอ้ยกว่าสามคน 
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การติดตามประเมินผล (ขอ้ 12)  

     ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิผูใ้หเ้งนิอดุหนุน

ติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการของ

หน่วยงานทขีอรบัเงนิอดุหนุนใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิีปฏบิตัิ 
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                      ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 
1. เดิม การอดุหนุน อปท. สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ถา้มิใช่

ดา้นศึกษา สาธารณสขุ ตอ้งขออนุมตัคิณะอนุกรรมการการ

กระจายอาํนาจจงัหวดัก่อน 

   ใหม่ ไม่ตอ้งขอ ไม่ไดพู้ดถงึคณะอนุกรรมการการกระจาย

อาํนาจฯ 

2. เดิม ทาํขอ้ตกลงเฉพาะองคก์รประชาชน องคก์รการกศุล และ

องคก์รทมีีกฎหมายจดัตงั 

   ใหม่ ทาํหมดทกุหน่วยงาน 
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                      ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 
3. เดิม อดุหนุนองคก์รประชาชน ตอ้งเป็นการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็ง แกไ้ขปญัหาความยากจน ประชาชนมีรายได ้

เพมิขึน นําไปสูก่ารพฒันาในโอกาสต่อไป 

   ใหม่ ไม่มีกาํหนด 

4. เดิม สดัสว่นคดิหมด ยกเวน้ไฟฟ้า ประปา 

   ใหม่ คดิหมด ยกเวน้ ไฟฟ้า ประปา และเงนิอดุหนุน

ตามกฎหมายกาํหนดแผนฯ 
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              ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 
5. เดิม การอดุหนุน อปท. สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ถา้เกนิ

สดัสว่นการใหเ้งนิอดุหนุนตอ้งขออนุมตัคิณะอนุกรรมการการ

กระจายอาํนาจจงัหวดั สว่นองคก์รประชาชน องคก์รการกศุล และ

องคก์รทจีดัตงัตามกฎหมาย ถา้เกนิขอผูว้่าฯ 

   ใหม่ เพมิไดไ้ม่เกนิหนึงเท่า โดยขอผูว้่าฯ ทกุกรณีกอ่นตงั

งบประมาณ 
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                    ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 

6. เดิม การอดุหนุน อปท. สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ของ 

อบจ. สามารถอดุหนุนเป็นบคุลากร วสัดุ ครุภณัฑ ์และปรบัปรุง 

ซ่อมแซม หรอืกอ่สรา้งอาคาร หรอืสงิกอ่สรา้งอนืได ้

   ใหม่ อดุหนุนเป็นเงนิเท่านนั 

 

ขอ้สงัเกต ระเบยีบนีไม่สามารถขอยกเวน้การปฏบิตัติามระเบยีบได ้  
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หลกัเกณฑแ์ละวธิีปฏบิตักิารตงังบประมาณและ

การเบกิจา่ยเงนิอดุหนุนของ อปท. 

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

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

2. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตั ิดงันี 

   2.1 แจง้หน่วยงานทจีะขอรบัเงนิอดุหนุนเสนอโครงการตามแบบ 

ยกเวน้รฐัวสิาหกจิใหแ้จง้จดัทาํประมาณการสง่ให ้อปท. 

   2.2 ตอ้งเบิกจา่ยเงนิอดุหนุนใหห้น่วยงานทีขอรบัใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในปีงบประมาณ 

   2.3 ตรวจสอบว่าหน่วยงานทขีอรบัเงนิอดุหนุนมีระเบียบ ขอ้บงัคบั 

หลกัเกณฑ ์หรอืวิธีปฏบิตัิในการใชจ้า่ยอย่างเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ หรอืไม่ 
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   2.4 ก่อนเบิกจา่ยใหจ้ดัทาํขอ้ตกลงตามแบบ 

   2.5 เมือไดร้บัเงนิแลว้ใหห้น่วยงานออกใบเสรจ็หรอื

ใบสาํคญัรบัเงนิให ้อปท.   

   2.6 แต่งตงัคณะทาํงานตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ย

ตามทเีหน็สมควร เพอืตดิตามผลการดาํเนินโครงการจนแลว้

เสรจ็ หากไม่ดําเนินการตามโครงการใหเ้รยีกเงนิคนืทงัหมด 

   2.7 แจง้หน่วยงานทรีบัเงนิอดุหนุนรายงานผลการ

ดําเนินงาน ตามแบบ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทโีครงการ 

แลว้เสรจ็ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน      การจดัการ

แข่งขนักฬีา และการสง่นักกฬีา      เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา 

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

อาํนาจหนา้ทตีามกฎหมาย โดยกาํหนดไวใ้นแผนงาน โครงการ ทงั

ในกรณีท ีอปท. จดัเอง หรอืจดัร่วมกบั อปท. อนื หรอืจดัรว่มกบั

หน่วยงานอนื 

     “การจดัการแข่งขนักฬีา” หมายความว่า การจดัการแข่งขนั

กฬีาของ อปท.  ตามอาํนาจหนา้ทตีามกฎหมาย โดยกาํหนดไว ้

ในแผนงาน โครงการ ทงัในกรณีท ีอปท. จดัเองหรอืจดัร่วมกบั 

อปท. อนืหรอืจดัรว่มกบัหน่วยงานอนื และใหร้วมถงึการแข่งขนั

กฬีาตามนโยบายของกระทรวง มหาดไทย 
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      “การสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา” หมายความว่า  

อปท.   ทจีดัการสง่นักกฬีาของตนเขา้แข่งขนักฬีาท ีอปท. ของ

ตน จดัเอง หรอื อปท. อนืเป็นผูจ้ดั หรอื อปท. อนืจดัรว่มกนั

หรอืจดัรว่มกบัหน่วยงานอนื และใหร้วมถงึการแข่งขนักฬีาตาม

นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

  “ค่าใชจ้า่ยพธิีทางศาสนา” หมายความว่า ค่าใชจ้า่ยใน

การประกอบพธิทีางศาสนาทจีาํเป็นทเีกยีวเนืองกบัลกัษณะของ

งานท ีอปท. จดั 
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อตัราสว่นในการตงังบประมาณ (ขอ้ 6)   

     อปท. สามารถตงังบประมาณเพอืเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดังาน  

การจดัการแข่งขนักฬีาและการสง่นกักฬีา เขา้รว่มการแข่งขนักฬีา 

โดยเบิกจา่ยตามงบประมาณทตีงัไวไ้ดไ้ม่เกนิอตัราสว่นของรายไดจ้รงิ

ในปีงบประมาณทผี่านมา ทงันี ไม่รวมเงนิอดุหนุนทรีฐับาลจดัสรรให ้

     (1) อบจ. ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

     (2) เทศบาล และ อบต. ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

     กรณีมีความจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณเกนิอตัรา  ใหข้ออนุมตัิ 

ผูว้่าราชการจงัหวดั กอ่นการดาํเนินการ โดยสว่นทเีกนิจะตอ้งไม่เกนิ 

1 เท่า 
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การเบิกค่าใชจ้า่ยในการจดังาน (ขอ้ 7)  

     การจดังานของ อปท. ใหเ้บกิจา่ยไดต้ามรายการ ดงันี 

     (1) ในกรณีจาํเป็นตอ้งมีพธิีทางศาสนาในการจดังานครงันนั ใหเ้บกิ

ค่าใชจ้า่ยพธิีทางศาสนาไดค้รงัเดียวเท่าทจีา่ยจรงิแต่ไม่เกนิ 30,000 บาท  

เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นตอ้งมีการทาํพธิีทางศาสนาตงัแต่ 2 ศาสนาขึนไป     

ใหเ้บกิจา่ยไดค้รงัเดียวเท่าทจีา่ยจรงิแต่ไม่เกนิ 50,000 บาท 

     (2) ค่ารบัรอง ผูท้ไีดร้บัเชิญมาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกจิกรรม

ตามวตัถปุระสงค ์

         (ก) ค่าอาหารว่างและเครอืงดืม ในอตัราไม่เกนิคนละ 50 บาทต่อวนั 

         (ข) ค่าอาหารและเครอืงดืมไม่มีแอลกอฮอล ์ในอตัราไม่เกนิคนละ 

100 บาทต่อวนั 
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     (3) ค่าใชจ้า่ยเกยีวกบัสถานทแีละค่าใชจ้า่ยอนื ๆ ทจีาํเป็นและเกยีวขอ้ง 

ใหเ้บกิจา่ยไดเ้ท่าทจีา่ยจรงิ ดงันี 

 (ก) ค่าสถานทจีดังาน เช่น ค่าเช่าหรอืค่าบาํรุง 

 (ข) ค่าเช่าหรอืค่าบรกิารวสัดุอปุกรณ์ทจีาํเป็นในการจดังาน รวมค่า

ตดิตงัและค่ารอืถอน เช่น เครอืงโปรเจคเตอร ์เครอืงเสยีง เตน็ท ์เวที 

 (ค) ค่าใชจ้า่ยเกยีวกบัการรกัษาความปลอดภยั 

    (ง) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 

 (จ) ค่าใชจ้า่ยในการตกแต่ง จดัสถานที 

 (ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรศพัท ์

รวมถงึค่าตดิตงั ค่าเช่าอปุกรณ์ และอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

 (ช) ค่าเช่าหรอืค่าบรกิารรถสุขา ตลอดระยะเวลาทจีดังาน 
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     (4) ค่าใชจ้า่ยในการประกวดหรอืแข่งขนั 

         (ก) ค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิ 

      1) เจา้หนา้ทขีองรฐั ทไีดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการตดัสนิและ

ไม่มีหนา้ทคีวามรบัผิดชอบในการจดังานดงักล่าว ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัราคน

ละไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 

      2) บคุคลทมีิไดเ้ป็นเจา้หนา้ทขีองรฐั ทไีดร้บัการแต่งตงัเป็น

กรรมการตดัสนิ ใหเ้บกิจา่ยไดใ้นอตัราคนละไม่เกนิ 800 บาทต่อวนั 

   (ข) ค่าโล่ หรอืถว้ยรางวลัทมีอบใหผู้ช้นะการประกวดหรอืแข่งขนั

เป็นการประกาศเกยีรตคิุณ ใหเ้บกิจา่ยไดช้ินละไม่เกนิ 3,000 บาท 

  (ค) เงนิหรอืของรางวลันอกเหนือจาก (ข) ทมีอบใหผู้ช้นะการ

ประกวดหรอืแข่งขนั ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของประมาณการ

ค่าใชจ้า่ยตามโครงการ 
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       (5) ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าทจีาํเป็น

และประหยดั 

  (6) ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธง์าน เช่น ค่าโฆษณาทางวทิย ุโทรทศัน ์และสอื

ประเภทสงิพมิพต์่าง ๆ ค่าใชจ้า่ยในการออกอากาศทางวิทย ุ

โทรทศัน์ ค่าจา้งเหมาทาํป้ายโฆษณาหรอืสงิพมิพ ์ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่

เกนิรอ้ยละ 20 ของประมาณการค่าใชจ้า่ยตามโครงการ 

      (7) ค่าใชจ้า่ยอนื ๆ ทจีาํเป็นและเกยีวขอ้งในการจดังาน    

ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าทจีาํเป็นและประหยดั 

 290 



ค่าใชจ้า่ยในการจดัการแข่งขนักฬีา  (ขอ้ 8)  

 ใหเ้บกิจา่ยไดต้ามรายการ ดงันี 

      (1) กรณีการแข่งขนักฬีาระหว่าง อปท.  

      (ก) ค่าเช่าหรอืค่าเตรยีมสนามแข่งขนั ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที

จา่ยจรงิ 

      (ข) ค่าอปุกรณ์กฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าทจีาํเป็นและประหยดั 

      (ค) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทปีระจาํสนาม ใหเ้บิกจา่ยในอตัรา

คนละไม่เกนิ 200 บาทต่อวนั เฉพาะวนัทมีีการแข่งขนักฬีา 

          (ง) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทจีดัการแข่งขนักฬีา ใหเ้บิกจา่ย

ในอตัราคนละไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 
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  (จ) ค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิ 

      1) เจา้หนา้ทขีองรฐั ทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการตดัสนิและไม่มี

หนา้ทคีวามรบัผิดชอบในการจดัการแข่งขนักฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัราคนละ

ไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 

      2) บคุคลทมีิไดเ้ป็นเจา้หนา้ทขีองรฐั ทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

ตดัสนิ ใหเ้บกิจา่ยไดใ้นอตัราคนละไม่เกนิ 800 บาทต่อวนั 

  ในกรณี อปท. มีความจาํเป็นตอ้งใชก้รรมการตดัสนิกฬีาประเภทใดเพอื

เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานทสีมาคมกฬีาประเภทนนักาํหนด ให ้

อปท. นนัทาํความตกลงกบัผูว้่าราชการจงัหวดักอ่นการดําเนินการ ทงันี สามารถ

เบกิค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิกฬีาประเภทนนัไดไ้ม่เกนิอตัราทกีารกฬีาแหง่

ประเทศไทยกาํหนด 
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  (ฉ) ค่าจดัทาํป้ายชือหรอืทมีผูเ้ขา้รว่มแข่งขนัและหรอืค่าจดัทาํ

เกยีรติบตัรหรอืประกาศเกยีรติคณุ ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าทจีา่ยจรงิ 

  (ช) ค่าโลห่รอืถว้ยรางวลั ทมีอบใหผู้ช้นะการแข่งขนั เพอืเป็น

การประกาศเกยีรตคิณุ ใหเ้บกิจา่ยไดช้ินละไม่เกนิ 3,000 บาท 

  (ซ) เงนิหรอืของรางวลันอกเหนือจาก (ช) เพอืมอบใหผู้ช้นะ

การแข่งขนั ใหเ้บิกจา่ย ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของประมาณการ

ค่าใชจ้า่ยตามโครงการ 

   (ฌ) ค่าใชจ้า่ยอนื ๆ เช่น การจดัพธิเีปิด - ปิดการแข่งขนักฬีา 

รวิขบวน กฬีาสาธติ ค่าเวชภณัฑแ์ละอปุกรณ์เวชภณัฑ ์ใหเ้บกิจา่ยได ้

เท่าทจีา่ยจรงิ ตามความจาํเป็น เหมาะสมและประหยดั 
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      (2) กรณีการจดัการแข่งขนักฬีาสาํหรบันกัเรยีนของโรงเรยีน

หรอืสถานศึกษาสงักดั อปท.  กฬีาสาํหรบัเยาวชน หรอืกฬีาประชาชน

ในเขต อปท. ใหเ้บิกจา่ยค่าใชจ้า่ยของนกักฬีาได ้ดงันี 

     (ก) ค่าชุดกฬีา ในอตัราชุดละไม่เกนิ 200 บาท 

     (ข) ค่าอาหารว่างและเครอืงดืมในอตัราคนละไม่เกนิ 50 บาท

ต่อวนั 

      (ค) ค่าอาหารและเครอืงดืมไม่มีแอลกอฮอล ์ในอตัราไม่เกนิ

คนละ 100 บาทต่อวนั 

       (ง) ค่าใชจ้า่ยอนืใหเ้บกิไดต้ามหลกัเกณฑใ์นตาม (1) 

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

  ใหเ้บกิจา่ยไดต้ามรายการ ดงันี 

  (1) ค่าใชจ้า่ยสาํหรบัผูค้วบคมุ หรอืผูฝ้ึกสอนทเีป็นเจา้หนา้ท ี

ของรฐั และนกักฬีาใหเ้บิกจา่ยค่าใชจ้า่ยไดต้ามทจีา่ยจรงิตามสทิธิที

กาํหนดไวใ้นระเบียบเกยีวกบัค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของ

เจา้หนา้ททีอ้งถนิ 

  (2) ค่าตอบแทนสาํหรบับคุคลทมีิใช่เจา้หนา้ทขีองรฐั ทอีงคก์ร

ครองสว่นทอ้งถนิแต่งตงัใหเ้ป็นเจา้หนา้ทใีนการควบคมุ  หรอืผูฝ้ึกสอน

หรอืเจา้หนา้ทอีนืทจีาํเป็นในอตัราคนละไม่เกนิ 800 บาทต่อวนั 
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   (3) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกซอ้มกฬีากอ่นการแข่งขนัในแต่ละครงั 

เบิกจา่ยไดเ้ฉพาะกรณีทมีีระยะเวลาฝึกซอ้มไม่นอ้ยกว่า 4 ชวัโมงต่อวนั   

และใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิ  7 วนั 

      (ก) ค่าอาหารและเครอืงดืม สาํหรบันกักฬีา ในอตัราไม่เกนิ     

คนละ 100 บาทต่อวนั 

      (ข) ค่าตอบแทนผูค้วบคุมหรอืผูฝ้ึกสอนแต่ละประเภทกฬีา      

ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิ 4 คน ในอตัราไม่เกนิคนละ 400 บาทต่อวนั 

 (4) กรณีมีความจาํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเพอืฝึกซอ้มกอ่นการแข่งขนั       

ในแต่ละครงั ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ในกรณีนีใหเ้บกิค่าใชจ้า่ยสาํหรบั  

ผูค้วบคุมหรอืผูฝ้ึกสอนและนกักฬีา ตามสทิธิทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบเกยีวกบั

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ททีอ้งถนิ และใหง้ดเบกิ
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  (5) ค่าอปุกรณ์การกฬีา ค่าชุดวอรม์ ค่าชุดกฬีา พรอ้มรองเทา้  

ถงุเทา้ ของผูค้วบคมุ หรอืผูฝ้ึกสอนและนกักฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที

จาํเป็นและประหยดั 

  (6) ค่าใชจ้า่ยอนื ๆ ทใีชใ้นการแข่งขนักฬีา ใหเ้บกิจา่ยได ้

เท่าทจีาํเป็นและประหยดั 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยเพอืช่วยเหลอืประชาชนตาม

อาํนาจหนา้ทีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 

พ.ศ. 2560 
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“การช่วยเหลอืประชาชน” หมายความว่า  

- การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนทไีดร้บัความ

เดือดรอ้น หรอืไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองไดใ้นการ

ดํารงชีพ  

- โดยอาจใหเ้ป็นสงิของหรอืจา่ยเป็นเงนิ หรอืการ

จดับรกิารสาธารณะเพอืใหก้ารช่วยเหลอืประชาชนใน

ระดบัเขตพนืทหีรอืทอ้งถนิ ตามอาํนาจหนา้ทขีอง อปท.  
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“ อปท. ” หมายความว่า  อบจ.  เทศบาล และ 

อบต.  

“บคุลากร” หมายความว่า บคุลากรของ อปท.  

หรอืประชาชนท ีอปท. มอบหมายใหป้ฏบิตัิงาน 

“สาธารณภยั” หมายความว่า สาธารณภยัตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและบรรเทา          

สาธารณภยั 300 



     “สาธารณภยั” หมายความว่า อคัคภียั วาตภยั อทุกภยั    

ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์โรคระบาดสตัว ์ โรคระบาดสตัว ์

นํา การระบาดของศตัรูพชื ตลอดจนภยัอนื ๆ อนัมีผลกระทบ

ต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกดิจากธรรมชาต ิมีผูท้าํใหเ้กดิขึน 

อบุตัเิหต ุหรอืเหตอุนืใด  ซึงกอ่ใหเ้กดิอนัตรายแกช่ีวติ รา่งกาย

ของประชาชน หรอืความเสยีหายแกท่รพัยส์นิของประชาชน

หรอืของรฐั และใหห้มายความรวมถงึภยัทางอากาศ และการ 

กอ่วนิาศกรรมดว้ย 
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หลกัการช่วยเหลอืประชาชน (ขอ้ 5) 

     การช่วยเหลอืประชาชนตามระเบยีบนี จะตอ้ง

ดําเนินการในขอบเขตอาํนาจหนา้ทขีอง อปท. ตาม

กฎหมาย โดยคาํนึงถงึสถานะทางการคลงั และ

ความจาํเป็น เหมาะสม 
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หลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลอื (ขอ้ 6)  

- กรณีเกดิสาธารณภยัในพนืท ีและตอ้งดาํเนินการช่วยเหลอื

โดยฉบัพลนัทนัที สามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดภ้ายในขอบ

อาํนาจหนา้ทตีามกฎหมาย โดยไม่ตอ้งเสนอคณะกรรมการ

พจิารณา 

- การใหค้วามช่วยเหลอืเพอืเยยีวยาและฟืนฟหูลงัเกดิภยั   

การสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ หรอืการป้องกนัและระงบั

โรคติดต่อ ตอ้งเสนอคณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบก่อน 
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ขนัตอนการใหค้วามช่วยเหลอืกรณีไม่เรง่ด่วน (ขอ้ 7)  
- ให ้อปท. ทเีกดิสาธารณภยัประสานงานกบัสว่นราชการ หน่วยงานอนื

ของรฐั  อปท. อนื เอกชน และองคก์รการกศุลทเีกยีวขอ้ง เพอืใหก้าร

ช่วยเหลอื 

- ในกรณีการช่วยเหลอืไม่เพยีงพอ หรอืมีความจาํเป็นตอ้งช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัเพมิเตมิ ใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณา ทงันี ไม่เกนิ

หลกัเกณฑท์กีาํหนดในระเบยีบนี 

- อปท. ใดมีความจาํเป็นตอ้งช่วยเหลอืประชาชนนอกเหนือจาก

หลกัเกณฑต์ามระเบียบ ใหข้อความเหน็ชอบจากปลดักระทรวง

มหาดไทย กอ่นใหก้ารช่วยเหลอื 
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คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชน (ขอ้ 8)  
- ให ้อปท. แต่งตงั “คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. ” 

(1) กรณี อบจ.  ประกอบดว้ย 

    (ก) นายก อบจ. หรอืรองนายก อบจ. ทไีดร้บัมอบหมายจากนายก อบจ.         

 เป็นประธานกรรมการ 

    (ข) ทอ้งถนิจงัหวดั เป็นกรรมการ 

    (ค) ผูแ้ทนสว่นราชการทไีดร้บัมอบหมายจากผูว้่าราชการจงัหวดัจาํนวนไม่เกนิ      

 2 คน เป็นกรรมการ 

    (ง) ผูแ้ทนประชาคม ทนีายก อบจ. คดัเลอืกจาํนวนไม่เกนิ 3 คน เป็นกรรมการ 

    (จ) ปลดั อบจ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

    (ฉ) หวัหนา้หน่วยงานของ อบจ. ทไีดร้บัมอบหมายจากนายก อบจ.จาํนวน      

 ไม่เกนิ 2 คน เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 305 



(2) กรณีเทศบาล ประกอบดว้ย 

    (ก) นายกเทศมนตร ีหรอืรองนายกเทศมนตรทีไีดร้บัมอบหมายจาก  นายกเทศมนตร ี

เป็นประธานกรรมการ 

    (ข) ขา้ราชการสาํนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิจงัหวดั ททีอ้งถนิจงัหวดั 

 มอบหมาย เป็นกรรมการ 

    (ค) ผูแ้ทนสว่นราชการ ทไีดร้บัมอบหมายจากนายอาํเภอ จาํนวนไม่เกนิ 2 คน  

 เป็นกรรมการ  

    (ง) ผูแ้ทนประชาคม ทนีายกเทศมนตรคีดัเลอืก จาํนวนไม่เกนิ 3 คน เป็น 

 กรรมการ  

    (จ) ปลดัเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

    (ฉ) หวัหนา้หน่วยงานของเทศบาล ทไีดร้บัมอบหมาย จากนายกเทศมนตร ี 

 จาํนวนไม่เกนิ 2 คน เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
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(3) กรณี อบต.  ประกอบดว้ย 

    (ก) นายก อบต.  หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากนายก อบต. เป็นประธานกรรมการ 

    (ข) ขา้ราชการสาํนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิจงัหวดั ททีอ้งถนิจงัหวดั

 มอบหมาย เป็นกรรมการ 

    (ค) ผูแ้ทนสว่นราชการทไีดร้บัมอบหมายจากนายอาํเภอ จาํนวนไม่เกนิ 2 คน            

 เป็นกรรมการ 

    (ง) ผูแ้ทนประชาคม ทนีายก อบต. คดัเลอืก จาํนวนไม่เกนิ 3 คน เป็น

 กรรมการ 

    (จ) ปลดั อบต.  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

    (ฉ) หวัหนา้หน่วยงานของ อบต. ทนีายก อบต. มอบหมาย จาํนวนไม่เกนิ 2 คน  

 เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
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อาํนาจหนา้ทขีองคณะกรรมการ (ขอ้ 9)  
ใหค้ณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท.  มีอาํนาจหนา้ท ีดงันี 

    (1) ใหน้ํารายชือของประชาชนทไีดร้บัความเดือดรอ้นทสีาํรวจโดย 

หน่วยงานของรฐัและรายชือประชาชนทยีนืลงทะเบยีนขอรบัความช่วยเหลอื

ต่อ อปท.  มาใชใ้นการพจิารณาช่วยเหลอืประชาชนตามระเบยีบนี 

    (2) ปิดประกาศรายชือประชาชนทจีะไดร้บัความช่วยเหลอื ณ สาํนกังาน

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ และททีาํการหมู่บา้น ชมุชน ใหท้ราบ เป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกว่า  15 วนั 

    (3) รายงานผลการพจิารณาให ้อปท. เพอืดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท ี

ต่อไป 

    (4) ควบคมุการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป็นธรรม 

    (5) การปฏบิตัหินา้ทอีนื ๆ ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี 
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การประชุมคณะกรรมการ (ขอ้ 10)  

- การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า   

กงึหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

- ในการประชุมคราวใด ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชมุหรอื     

ไม่อาจปฏบิตัิหนา้ทไีดใ้หก้รรมการทมีาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึง

เป็นประธานในทปีระชุม 

- มตขิองทปีระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรณีมีคะแนนเสยีงเท่ากนั   

ใหป้ระธานในทปีระชมุลงคะแนนเพมิขึนอกีหนึงเสยีงเป็นเสยีงชี
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การใหค้วามช่วยเหลอืกรณีสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัิ (ขอ้ 11)  
    - การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัิฉุกเฉิน      

ทจีาํเป็นทตีอ้งแกไ้ขโดยฉบัพลนัในการดํารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน 

หรอืเป็นการซ่อมแซมใหค้ืนสูส่ภาพเดิม อนัเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้น

เฉพาะหนา้ อปท. สามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดท้นัที ภายใตข้อบอาํนาจหนา้ที

ตามกฎหมาย 
    - กรณีสงิสาธารณประโยชน์ทอียู่ในความรบัผิดชอบของ อปท. ไดร้บัความ

เสยีหาย หาก อปท. เหน็ว่า การซ่อมแซมใหค้ืนสูส่ภาพเดิมจะไม่คุม้ค่าและการ

กอ่สรา้งใหม่จะเกดิประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่า ใหเ้สนอคณะกรรมการเป็น 

ผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นการใชจ้า่ยงบประมาณโดยใหค้าํนึงถงึสถานะ

ทางการคลงั 

310 



การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการสง่เสรมิและพฒันา

คุณภาพชีวติ (ขอ้ 12)  

- นอกจากกรณีการช่วยเหลอืดา้นสาธารณภยั

ฉุกเฉิน ให ้อปท. ประกาศใหป้ระชาชนทปีระสงคจ์ะ

ขอรบัความช่วยเหลอื ยนืลงทะเบยีนเพอืขอรบัความ

ช่วยเหลอืต่อ อปท. เพอืเสนอคณะกรรมการ

พจิารณา 
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การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ (ขอ้ 13)  
- เมือเกดิโรคตดิต่อ โรคตดิต่ออนัตราย โรคตดิต่อทตีอ้งเฝ้าระวงั 

หรอืโรคระบาด หรอืมีเหตสุงสยัว่าไดเ้กดิโรคดงักลา่วในเขตพนืที

ของ อปท.ใด  

- ใหด้าํเนินการ หรอืสนบัสนุนใหม้ีการป้องกนั การควบคมุการ

แพร ่และการระงบัการระบาดของโรคนนั หรอืสรา้งภมูิคุม้กนัโรค

ใหก้บัผูท้มีีภาวะเสยีง  

- ประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูเ้กยีวกบัโรคตดิต่อ การช่วยเหลอื

หน่วยงานของรฐัและเอกชนใหเ้กดิการปฏบิตัิการตามนโยบายและ

แผนการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคตดิต่อ 312 



กรณีเกดิโรคหรอืมีเหตสุงสยัไดว้่าเกดิโรคติดต่อ (ขอ้ 14)  

- ให ้อปท. ทเีกดิโรคหรอืมีเหตสุงสยัไดว้่าเกดิโรคตดิต่อประสาน

หน่วยงานทรีบัผิดชอบดาํเนินการป้องกนั การควบคมุการแพร่   

และการระงบัการระบาดของโรค โดยให ้อปท. รว่มดาํเนินการ   

หรอืสนบัสนุนการดาํเนินการดงักลา่ว 

- กรณีหน่วยงานทรีบัผิดชอบไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ย่าง

ครอบคลมุ หรอืไม่สามารถระงบัการระบาดของโรคติดต่อได ้      

จะสง่ผลทาํใหเ้กดิการแพร่ระบาด ทเีป็นอนัตรายต่อสขุภาพและ

ชีวิตของประชาชน ให ้อปท. สามารถดาํเนินการการป้องกนัและ

ควบคมุโรคได ้
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การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ (ขอ้ 15)   

- อปท. สามารถเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทเีกดิขึนในการป้องกนั

และควบคมุโรคตดิต่อ ดงันี 

(1) ยา เวชภณัฑ ์และวสัดุทใีชใ้นการป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อ 

เช่น ถงุมือยางหรอืหนัง ผา้ปิดปากหรอืปิดจมูก รองเทา้ยาง หุม้

สน้สูงใตเ้ข่า (รองเทา้บูต๊) หรอืเสอืกนัฝน 

(2) เครอืงแต่งกายและอปุกรณ์ในการปฏบิตังิานของบคุลากรที

ปฏบิตังิานโดยคาํนึงถงึความจาํเป็น เหมาะสม และประหยดั 
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หลกัเกณฑก์ารช่วยเหลอืประชาชน (ขอ้ 16)  

- การช่วยเหลอืประชาชน ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข ทกีาํหนดไวใ้น

ระเบยีบนี ดงัต่อไปนี 

(1) การช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัฉิุกเฉิน ให ้อปท. พจิารณา   ใชจ้า่ย

งบประมาณช่วยเหลอืประชาชนตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงั     โดยอนุโลม 

(2) การช่วยเหลอืดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ ให ้อปท. พจิารณา  ใชจ้า่ย

งบประมาณช่วยเหลอืประชาชน ตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มนัคงของมนุษย ์โดยอนุโลม 

(3) การช่วยเหลอืประชาชนดา้นการป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อให ้อปท. พจิารณาใชจ้า่ย

งบประมาณช่วยเหลอืประชาชนตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสขุ  โดยอนุโลม 
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การใชจ้า่ยงบประมาณเพอืการช่วยเหลอืประชาชน   

(ขอ้ 17)  

- ให ้อปท. จดัทาํโครงการ บรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถนิ 

และตงัจา่ยในขอ้บญัญตัหิรอืเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ยประจาํปีหรอืงบประมาณรายจา่ยเพมิเตมิใหถู้กตอ้ง

ตามประเภทของรายจา่ย 

- ใหช้ีแจงเหตผุลความจาํเป็นทจีะตอ้งตงังบประมาณ

ดงักลา่วไวใ้นคาํชีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ยดว้ย 
316 



กรณีเกดิสาธารณภยัฉุกเฉินจาํเป็นเร่งด่วน 

(ขอ้ 18)  

- ให ้อปท. เบิกจา่ยจากงบกลาง ประเภท  

เงนิสาํรองจา่ย ในขอ้บญัญตัิหรอืเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ยประจาํปี โดยโครงการ 

ไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถนิ 
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สถานทกีลาง (ขอ้ 19)  
- เพอืเป็นการอาํนวยความสะดวกแกป่ระชาชน   

- อปท. สามารถจดัใหม้ีศูนยป์ฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชน       

ของ อปท.  

- ใชเ้ป็นสถานทกีลางเพอืเป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลปญัหาความตอ้งการ       

ของประชาชน การประสานงานกบัหน่วยงานอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง  

- วธิีการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ

กาํหนด  

- อปท. อาจพจิารณาสนบัสนุนงบประมาณเพอืเป็นค่าใชจ้า่ยทจีาํเป็นในการ

บรหิารงานของสถานทกีลางดงักลา่วใหแ้ก ่อปท. หรอืสว่นราชการทเีป็นทตีงั

ของสถานทกีลางดาํเนินการแทนกไ็ด ้
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กรณีเกนิขีดความสามารถของ อปท. (ขอ้ 20)  

- กรณี อปท. ไดใ้ชจ้า่ยงบประมาณในการใหค้วามช่วยเหลอื

ประชาชนดา้นสาธารณภยัหรอืภยัพบิตั ิดา้นพฒันาคุณภาพชีวติ 

หรอืดา้นโรคตดิต่อ ไประยะหนึงแลว้ 

- คาดการณ์ไดว้า่ หากจะใชง้บประมาณเพอืใหค้วามช่วยเหลอื

ต่อไปอาจสง่ผลกระทบต่อสถานะทางการคลงั   ในการบรหิาร

หรอืการจดับรกิารสาธารณะเพอืประโยชน ์ของประชาชน  

- ให ้อปท. รายงานต่อสว่นราชการทเีกยีวขอ้ง เพอืใหค้วาม

ช่วยเหลอืต่อไป 
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การประชาสมัพนัธผ์ลการดาํเนินการ (ขอ้ 21)  

- เมือสนิสดุการดาํเนินการตามโครงการช่วยเหลอื

ประชาชน  

- ให ้อปท. ประชาสมัพนัธผ์ลการดําเนินการให ้

ประชาชนทราบโดยทวักนั เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 

วนั  

- โดยใหต้ิดประกาศ ณ สาํนกังาน อปท. และททีาํการ

หมู่บา้นและชุมชน 
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาต ิว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยของอาสาสมคัรในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ. 2560 

321 



      “ค่าใชจ้า่ย” หมายความว่า เงนิทมีอบใหแ้กอ่าสาสมคัรเพอืเป็น 

ค่าป่วยการชดเชยการงานหรอืเวลา ทเีสยีไป เพอืสนบัสนุนการปฏบิตัหินา้ที

ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  “อาสาสมคัร” หมายความว่า อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยกจิการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรอืน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 “ผูบ้ญัชาการ” หมายความว่า ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทา      

สาธารณภยัแห่งชาติ 

 “ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการกลาง ผูอ้าํนวยการ

จงัหวดั ผูอ้าํนวยการอาํเภอ ผูอ้าํนวยการทอ้งถนิ และผูอ้าํนวยการ

กรุงเทพมหานคร 
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ค่าใชจ้า่ยทจีา่ยใหอ้าสาสมคัร (ขอ้ ๔)   

  อาสาสมคัรทไีดร้บัคาํสงัจากผูอ้าํนวยการ ผูบ้ญัชาการ 

นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรซีึงนายกรฐัมนตรมีอบหมาย แลว้แต่

กรณี เพอืการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในเขตพนืทหีรอืนอกเขต

พนืทไีดร้บัค่าใชจ้า่ยในอตัราต่อคนต่อวนั ดงันี 

  (๑) กรณีการปฏบิตัหินา้ทไีม่เกนิ ๔ ชวัโมง ใหไ้ดร้บัค่าใชจ้า่ย 

จาํนวน ๑๐๐ บาท 

  (๒) กรณีการปฏบิตัหินา้ทเีกนิ ๔ ชวัโมง แต่ไม่เกนิ ๘ ชวัโมง     

ใหไ้ดร้บัค่าใชจ้า่ย จาํนวน ๒๐๐ บาท 

  (๓) กรณีการปฏบิตัหินา้ทเีกนิ ๘ ชวัโมงขึนไป ใหไ้ดร้บัค่าใชจ้า่ย 

จาํนวน ๓๐๐ บาท 
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การจา่ยค่าใชจ้า่ยใหอ้าสาสมคัร (ขอ้ ๕)   

  - อปท. แหง่พนืทสีามารถจา่ยค่าใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรในสงักดั   

ของตนตามขอ้ ๔  ทงันี ใหค้าํนึงถงึฐานะทางการเงนิการคลงัของ อปท. ดว้ย 

  - ในกรณีผูอ้าํนวยการอาํเภอ ผูอ้าํนวยการจงัหวดั ผูอ้าํนวยการกลาง 

ผูบ้ญัชาการนายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรซีึงนายก รฐัมนตรี

มอบหมาย มีคาํสงัใชอ้าสาสมคัรปฏบิตัหินา้ทกีารป้องกนัและบรรเทา         

สาธารณภยั ให ้อปท. แหง่พนืทเีบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรใน

สงักดั ทงันี ผูอ้าํนวยการกลางอาจพจิารณาใชจ้า่ยจากเงนิอนืกไ็ด ้

  - กรณีมีการสงัใชอ้าสาสมคัรซึงมิไดส้งักดัองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถนิแหง่พนืท ีใหต้น้สงักดัเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยจากเงนิงบประมาณของสว่น

ราชการ (ขอ้ ๖)   
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรอืนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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การจา่ยค่าใชจ้า่ยใหอ้าสาสมคัร (ขอ้ ๕)   

 - ในกรณีท ีอปท. มีความจาํเป็นตอ้งเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ย

ใหแ้กอ่าสาสมคัรเพอืเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรอืเวลา    

ทเีสยีไป เพอืสนบัสนุนการปฏบิตัหินา้ทใีนการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั   

  - ให ้อปท. มีสทิธิเบิกจา่ยได ้โดยใหน้ําหลกัเกณฑต์าม

ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ 

ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยของอาสาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทา      

สาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใชบ้งัคบั 
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การดาํเนินการของ อปพร. ทมีีสทิธิไดร้บัค่าป่วยการ (ขอ้ ๖)   

 - ในการดําเนินการตามภารกจิอาํนาจหนา้ทขีอง  อปท.เกยีวกบั

งานการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรอืการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ของประชาชน อาสาสมคัรทมีีสทิธิไดร้บัค่าป่วยการ ไดแ้ก่ 

 (๑) อาสาสมคัรของ อปท. แหง่พนืททีไีดร้บัคาํสงัช่วยสนบัสนุนการ

ปฏบิตัหินา้ทจีากผูบ้รหิารทอ้งถนิแหง่นนั 

 (๒) อาสาสมคัรของ อปท. แหง่พนืทอีนืทไีปสนบัสนุนการปฏบิตั ิ

หนา้ทตีามคาํรอ้งขอจากผูบ้รหิารทอ้งถนิแหง่นนั 

 - อตัราค่าใชจ้า่ยตามระเบียบคณะกรรมการ ปภช. ฯ 

  - ตงังบประมาณไวใ้นหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทน        

ผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ   
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1. เกดิสาธารณภยั  

   - ให ้อปท.แหง่พนืท ีมีคาํสงัใช ้อปพร. ปฏบิตัหินา้ทใีนการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั โดยเบกิค่าใชจ้า่ยเป็นค่าป่วยการใหแ้ก ่อปพร.ได ้ 

2. สงัใช ้อปพร.ตามอาํนาจหนา้ทขีอง อปท. เกยีวกบัการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

          - การป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน 

          - การอาํนวยความสะดวกดา้นการเดินทางใหแ้กป่ระชาชนในช่วง

เทศกาล เพอืป้องกนัการเกดิอบุตัเิหต ุ

         - การอาํนวยความสะดวกแกเ่ด็กนักเรยีน นกัศึกษา หรอืประชาชน

ผูใ้ชร้ถใชถ้นนตามความเหมาะสม 

แนวทางปฏบิตัิในการเบกิค่าใชจ้า่ยใหแ้ก ่อปพร. ของ อปท.  

(หนงัสอื มท. ด่วนมาก ท ีมท 0808.2/ว 7271 ลงวนัท ี26 ธนัวาคม 2560) 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการเบกิจา่ยค่าวสัดเุครอืงแต่งกาย

ของเจา้หนา้ททีอ้งถนิ 

พ.ศ. 2560 
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“เจา้หนา้ททีอ้งถนิ”  

 หมายความว่า ขา้ราชการ พนกังาน 

ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้งของ อปท.  

หรอืผูท้ ีอปท. สงัใหไ้ปปฏบิตัิงานตามหนา้ที

ให ้อปท.  
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วสัดเุครอืงแต่งกายใชร้ว่มกนั (ขอ้ 5)  

การจดัหาวสัดเุครอืงแต่งกายทมีีไว ้

- ประจาํสาํนักงาน หรอืประจาํหอ้งปฏบิตัิการต่าง ๆ 

- จาํเป็นตอ้งใชป้ระกอบการเรยีนการสอนของนักเรยีน 

ในสถานศึกษาสงักดั อปท.  ซึงใชเ้ป็นของสว่นกลาง

หมนุเวยีนหรอืใชร้่วมกนั  

- ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูบ้รหิารทอ้งถนิเป็นผูพ้จิารณา

เบิกจา่ยไดต้ามความจาํเป็นเหมาะสมและอย่างประหยดั 
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วสัดเุครอืงแต่งกายใชส้ว่นตวั (ขอ้ 6) 

  วสัดุเครอืงแต่งกายท ีอปท. มอบใหเ้จา้หนา้ททีอ้งถนิเพอืสวมใส่

ในขณะปฏบิตังิานตามหนา้ท ีโดยมอบใหแ้ต่ละคนรบัผิดชอบดูแล  

 - ใหเ้บิกจา่ยไดค้นละไม่เกนิสองชดุต่อปี 

 - ประเภท ชนิด หรอืลกัษณะวสัดุเครอืงแต่งกายใหม้ีลกัษณะดงันี 

 (1) เครอืงแต่งกายชดุฝึก อปพร. หรอืชดุปฏบิตักิาร อปพร.  

 (2) เครอืงแต่งกายชดุปฏบิตังิานของบคุลากรหรอืเครอืงแบบตาม

มาตรฐานการแพทยฉ์ุกเฉิน 

  (3) วสัดุอนืทจีาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิาน เช่น ถงุมือยางหรอื 

หนงั ผา้ปิดปาก – ปิดจมูก รองเทา้ยางหุม้สน้สูงใตเ้ข่า (รองเทา้บูต๊) เสอื  

กนัฝน เป็นตน้ 
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การตงังบประมาณ (ขอ้ 8)  

 - การเบกิจา่ยค่าวสัดเุครอืงแต่งกายของ

เจา้หนา้ททีอ้งถนิ ใหเ้บิกจา่ยจากงบดําเนินงาน 

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  

 - ใหค้าํนึงถงึความเหมาะสมตลอดจนฐานะ

การคลงั 
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เครอืงแต่งกายทไีม่สามารถเบกิจา่ยได ้(ขอ้ 9)  

คอื เครอืงแบบขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถนิ ชุด

ฟอรม์ ชุดฟาติก และชุดประจาํทอ้งถนิ 

วสัดเุครอืงแต่งกายอนื (ขอ้ 10)  

- ภายใตบ้งัคบัขอ้ 9 หาก อปท. มีความจาํเป็นตอ้งจดัหา

วสัดเุครอืงแต่งกายทใีชใ้นการปฏบิตังิานนอกเหนือจาก

หลกัเกณฑท์กีาํหนด ใหข้อทาํความตกลงกบัผูว้่าราชการ

จงัหวดัเป็น  กรณี ๆ ไป 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าดว้ยการเบิกจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตัิงาน

นอกเวลาราชการ  

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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“เจา้หนา้ททีอ้งถนิ”  

หมายความว่า ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดั พนกังานเทศบาล พนกังาน

สว่นตาํบล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ  
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     “เงินตอบแทน” หมายความว่า เงนิทีจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้าที

ทอ้งถนิทปีฏบิตัิงานตามหนา้ทปีกต ิ 

     - โดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบตัิงานในทีตงัสํานักงาน

และไดป้ฏบิตังิานนนันอกเวลาราชการในทตีงัสาํนกังาน  

     - หรือโดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบตัิงานนอกทีตงั

สํานักงานและได ้ปฏิบ ัติงานนันนอกเวลาราชการ นอกทีต ัง

สาํนกังาน  

     - หรอืโดยลกัษณะงานปกติตอ้งปฏบิตัิงานในลกัษณะเป็นผลดั

หรอืกะ และไดป้ฏบิตังิานนนันอกผลดัหรอืกะของตน 
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     “เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาระหว่าง 

๐๘.๓๐ ถงึ ๑๖.๓๐ น. ของวนั ทาํการ และให ้

หมายความรวมถงึช่วงเวลาอนืท ีอปท. กาํหนดให ้

เจา้หนา้ททีอ้งถนิ ในสงักดั ปฏบิตัิงานเป็นผลดัหรอืกะ

หรอืเป็นอย่างอนืดว้ย  

     “วนัทาํการ” หมายความว่า วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์ 

ทไีม่ใช่วนัหยดุราชการ และใหห้มายความรวมถงึวนั

ทาํการท ีอปท. กาํหนดเป็นอย่างอนืดว้ย 
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“วนัหยดุราชการ”  

หมายความว่า วนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์และให ้

หมายความรวมถงึวนัหยดุราชการประจาํปีหรอื

วนัหยดุพเิศษอนื ๆ ทคีณะรฐัมนตรกีาํหนดให ้

เป็นวนัหยดุราชการนอกเหนือจากวนัหยดุ 

ราชการประจาํปี  
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“การปฏบิตัิงานเป็นผลดัหรอืกะ”  

หมายความว่า การปฏบิตัิงานประจาํตามหนา้ทขีอง

เจา้หนา้ททีอ้งถนิในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนินนั ๆ 

ซงึจดัใหม้ีการปฏบิตัิงานผลดัเปลยีนหมนุเวยีนกนั

ตลอดยสีบิสชีวัโมงช่วงเวลาทปีฏบิตัิงานดงักลา่วถอื 

เป็นเวลาราชการของเจา้หนา้ททีอ้งถนิผูน้นั ทงันี    

การปฏบิตัิงาน ในผลดัหรอืกะหนึง ๆ ตอ้งมีเวลา     

ไม่นอ้ยกว่าแปดชวัโมง โดยรวมเวลาหยดุพกั  
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การปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (ขอ้ ๕)  

     - ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากผูบ้รหิารทอ้งถนิก่อนการปฏบิตัิ 

     - ตอ้งมีงบประมาณเพอืการนีเพยีงพอในการเบกิจา่ย  

     - ใหพ้จิารณาเฉพาะช่วงเวลาทจีาํเป็นตอ้งอยู่ปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการในครงันนั ๆ เพอืประโยชน์ของงานราชการเป็น

สาํคญั   

      - กรณีทมีีราชการจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ โดยยงัไม่ไดร้บัอนุมตัิ ใหด้ําเนินการขออนุมตัิโดยไม่

ชกัชา้ และใหแ้จง้เหตแุหง่ความจาํเป็นทไีม่อาจขออนุมตักิ่อนได ้ 
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กรณีไม่มีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทน (ขอ้ ๖)  

 - กรณีเจา้หนา้ททีอ้งถนิ ไดร้บัคาํสงัใหเ้ดินทางไป

ราชการไม่มีสทิธิไดร้บัเงนิตอบแทน  

      - เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัิใหป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ

กอ่นการเดินทางไปราชการ เมือการเดินทางไปราชการ

นนัเสรจ็สนิ และกลบัถงึทตีงัสาํนกังานในวนัใด หาก

จาํเป็นตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในวนันนั ใหเ้บกิ

เงนิตอบแทนได ้ 
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หลกัเกณฑแ์ละอตัรา การเบิกเงนิตอบแทน (ขอ้ ๗)  
      (๑) วนัทาํการ เบกิไดไ้ม่เกนิวนัละ  4 ชวัโมงๆละ 50 บาท  

      (๒) วนัหยดุราชการ เบกิไดไ้ม่เกนิวนัละ 7 ชวัโมงๆละ 60 บาท  

      (๓) กรณีมีความจาํเป็นตอ้งปฏบิตังิานซึงเป็นภารกจิหลกัของ

อปท. เป็นครงัคราว หรอืเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลหรอืนโยบาย

ของกระทรวงมหาดไทย ทมีอบหมายให ้อปท. ปฏบิตั ิโดยมีกาํหนด

ระยะเวลาแน่นอน และมีลกัษณะเร่งด่วนเพอืมิใหเ้กดิความเสยีหาย

แก ่อปท. หรอืประโยชนส์าธารณะ ผูบ้รหิารทอ้งถนิอาจสงัการให ้

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการตดิต่อกนั โดยใหม้ีสทิธิเบกิเงนิตอบแทน 

เป็นรายครงัไม่เกนิครงัละ 7 ชวัโมง ๆ ละ 60 บาท  
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      (๔) ปฏบิตังิานหลายช่วงเวลาภายในวนัเดียวกนั ใหน้บัเวลา

ปฏบิตังิาน ทกุช่วงเวลารวมกนั เพอืเบกิเงนิตอบแทนสาํหรบัวนันนั  

      (๕) การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการทมีีสทิธิไดร้บัเงนิตอบแทน

อนืใหเ้บกิไดท้างเดียว  

      - การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการไม่เตม็จาํนวนชวัโมง ไม่อาจ

เบกิเงนิตอบแทนได ้
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การอยู่เวรรกัษาการ (ขอ้ ๘)  

 การอยู่เวรรกัษาการณ์ตามระเบียบว่าดว้ยการ

รกัษาความปลอดภยัแหง่ชาติ หรอืตามระเบียบหรอื

คาํสงัอนืใดเกยีวกบัการรกัษาความปลอดภยั

สถานทรีาชการ ไม่อาจเบิกเงนิตอบแทนได ้ 
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การควบคุมดูแลการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ (ขอ้ ๙)  
     (๑) กรณีมีผูป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการรว่มกนัหลายคน 

ใหผู้ป้ฏบิตัิงานคนใดคนหนึงเป็นผูร้บัรองการปฏบิตัิงาน หาก

เป็นการปฏบิตังิานเพยีงลาํพงัคนเดียวใหผู้ป้ฏบิตังิานนนัเป็น  

ผูร้บัรอง  

      (๒) ใหร้ายงานผลการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการต่อผูม้ี

อาํนาจอนุมตัิ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทเีสรจ็สนิการปฏบิตังิาน  
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พงษศ์กัดิ  กวนีนัทชยั 

ผูอ้าํนวยการสว่นการจดัสรรเงนิอดุหนุน

และพฒันาระบบงบประมาณ 
 

สาํนกับรหิารการคลงัทอ้งถนิ 
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