คํานํา
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เลมนี้ ผูรวบรวมไดรวบรวม เรียบเรียงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนทองถิ่น เพื่อใชเปนคูมือในการศึกษา คนควา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อทําหนาที่ในการ
จัดบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ตามเจตนารมยของการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูเรียบเรียงหวังเปนอยา งยิ่งวา หนังสื อเลมนี้จ ะเปนประโยชนตอผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนํา ไปศึกษา คนควา อันจะนําไปสู
แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการจัดทําหนังสือเลมนี้ ตองขอบคุณ
ทานออง พันจาเอกชัชวาล อาจบันดิษ ที่สนับสนุนกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ในการจัดทํา
กรรมกร สีกากี
30 มิถุนายน 2563

สารบัญ
1
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เรื่อง

‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝก อบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและ
การใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2561
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริห ารกิจ การและการบํารุง รัก ษาระบบ
ประปาหมูบาน พ.ศ. 2548
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะประโยชนที่ตื้น
เขิน พ.ศ. 2547
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
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1
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20
51
66
86
89
91
94
102
110
115
121
126
132

เรื่อง

16 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ใน
ระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
17 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
18 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหแกหนวย
บริการสาธารณสุข ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
19 ‼ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยคาเชาบานของขา ราชการสวนทอ งถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพ ยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
22 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
23 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
24 ‼ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าดวยคาใชจายในการจัดสวัส ดิภาพสัตวขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
25 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครองชีพ ผูรับบํานาญของราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562
26 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยเงินสวัส ดิก ารเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
27 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
28 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
คาบํารุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
29 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒5๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๔๔๔ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๔๔๒ และ(ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๔๔๔
30 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
31 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก พ.ศ. 2561
32 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
33 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
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147
157
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177
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266

เรื่อง

34 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. ๒๕๕๙
35 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
36 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๙
37 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการสอบสวนผูบ ริห ารทอ งถิ่น รองผูบ ริห าร
ท อ งถิ่ น ประธานสภาท อ งถิ่ น รองประธานสภาท อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
เลขานุการผูบริหารทองถิ่น และที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔
38 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2546 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
39 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด รองนายก องคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด รองประธานสภา องคการบริหารสวนจังหวัด . สมาชิกสภา องคการบริหาร
สวนจังหวัด เลขานุการนายก องคการบริหารสวนจังหวัด ทีปรึกษานายก องคการ
บริห ารสวนจังหวัด และกรรมการสภา องคการบริหารสวนจัง หวัด พ.ศ. ๒๕๕๔
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗
40 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗
41 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก องคการบริหารสวนตําบล
รองนายก องคก ารบริหารสวนตําบล ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภา องคก ารบริห ารสวนตําบล สมาชิก สภา องคก ารบริ ห ารสวนตําบล
เลขานุการนายก องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗
42 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอ บัง คับ การประชุมสภาทอ งถิ่น พ.ศ.2547
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2พ.ศ.2554
43 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๓
44 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓
45 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
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เรื่อง

46 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
47 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนท
องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
48 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัด
การขยายเขตไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
49 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการ
ไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ าโดยพลังงานแสงอาทิตยขององคก รปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
50 ‼กฎกระทรวง การมอบอํานาจในการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของ
เจาหนาที่ผูทา คําสั่งทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒
51 ‼กฎกระทรวง กําหนดเจาหนาที่ผูออกคําสั่งใชมาตรการบังคับทางปกครอง และการ
แตงตั้งเจาพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒
52 ‼กฎกระทรวง กําหนดทรัพยสินที่ไดรับ ยกเวนจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ. ๒๕๖๒
53 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2543
54 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2543
55 ‼ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542
56 ‼กฎกระทรวงกํ าหนดค าใชจ ายในการจัดเก็บภาษีแทนองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น
พ.ศ. 2562
57 ‼กฎกระทรวงการผอนชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
58 ‼กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย อัตรา
ภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
59 ‼กฎกระทรวงกําหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตาม
ควรแกสภาพ พ.ศ. 2562
60 ‼ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การฝ ก อบรมซึ่ ง จั ด โดยหน ว ยงานของรั ฐ ที่
กําหนดใหมีการฝกอบรมหรือดูงานในตางประเทศของผูดํารงตําแหนงทางการเมือ ง
ทองถิ่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเบิกจายได พ.ศ. 2562
61 ‼ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
62 ‼ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก เงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา
424
430
443
448
452
455
459
462
492
495
497
499
501
505
508
510
523

เรื่อง

63 ‼ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
64 ‼ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
65 ‼ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
66 ‼ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา
ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘
67 ‼ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาทรัพยสินของเอกชน เฉพาะ
สวนที่ไดยินยอมใหทางราชการจัดใหใชเพื่อสาธารณประโยชน
68 ‼ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเวนภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนทรัพยสินของ
มูลนิธิหรือองคการหรือสถานสาธารณกุศล
69 ‼ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคํานวณการยกเวนมูลคาของ
ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งเจาของเปนบุคคลธรรมดาใชเปนที่อยูอาศัยและมีชื่อ
อยูในทะเบียนบาน ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
70 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙

หนา
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635
643
644
645
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หน้ าที่ 1

๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑"
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๑
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๑
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ กาหนดหลักเกณฑ์ และกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๕๒ ในระเบียบนี้

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๖๑ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑
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หน้ าที่ 2

๒

"งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูป
ตัวเลขจานวนเงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจานวนเงิน
"แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
"งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนงาน
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
"สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
"งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภออนุมัติตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น แต่ ละรูป แบบ ทั้ งนี้ รวมทั้ งงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติ มและการโอนการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณด้วย
"เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้ งปวงที่ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
"ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป
และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
"หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้อ งจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการไม่ว่าจะเป็นข้อ
ผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้าประกัน การซื้อ หรือการจ้างโดยวิธีใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด
"หน่วยงาน” หมายความว่า สานัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละรูปแบบ
"คณะผู้ บริ หารท้ องถิ่ น” หมายความว่ า นายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี และ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
"เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๖ บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๗ ในกรณี ที่งบประมาณรายจ่ายประจาปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน
การเบิ ก จ่ายเงิน โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ ล่วงมาแล้วนั้ น ให้ น าเงิน งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่ายได้ และให้กระทา
ได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค
หมวด ๑
อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
๒

ความในข้อ ๕ ถูกยกเลิกโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน
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๓

ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอานาจหน้าที่จัดทางบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
นี้และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบ และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียด
ที่กาหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ
(๓) สั่งการ ควบคุม กากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็น ร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ
ข้อ ๙ เงินรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีและ
ให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
ข้อ ๑๐ งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจาแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ข้อ ๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๒ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
ข้อ ๑๓ งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่าย
ตามแผนงาน
ข้อ ๑๔ รายจ่ายตามแผนงาน จาแนกเป็นสองลักษณะ คือ
(๑) รายจ่ายประจา ประกอบด้วย
(ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค
(จ) หมวดเงินอุดหนุน
(ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น
(๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอี ยดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่ างๆ และเงิน นอกงบประมาณ ให้ เป็ น ไปตามที่
กรมการปกครองกาหนด

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 4

๔

ข้อ ๑๕ งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องนามาตั้งงบประมาณ
รายจ่ายให้จาแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ ๑๔ และให้ระบุประเภทของเงินนั้นในคาชี้แจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายด้วย
ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทาตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๑๗ ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจาแนกเป็น
(๑) หมวดภาษีอากร
(๒) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(๓) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(๔) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
(๕) หมวดเงินอุดหนุน
(๖) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๑๘ รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๑๙ งบประมาณรายจ่ายจะกาหนดให้มีเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีที่จาเป็นได้ตามความเหมาะสม สาหรับ
การอนุมัติให้ใช้เงินสารองจ่ายให้เป็นอานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๒๐ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ให้ ต ราเป็ น งบประมาณรายจ่ายเช่ น เดี ย วกั บ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี
ข้อ ๒๑ การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทาได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ได้รับ
อนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจาเป็นต้องตั้ งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวม
ทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจาปี
หมวด ๓
วิธีการจัดทางบประมาณ
ข้อ ๒๒๓ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้า
หน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงิน
และสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

๓

ความในข้อ ๒๒ ถูกยกเลิกโดย ข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน
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๕

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้ว
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่ อคณะผู้ บริหารท้ องถิ่ นได้ พิ จารณาอนุ มั ติ ให้ ตั้ งเงินงบประมาณยอดใดเป็ นงบประมาณประจ าปี แ ล้ วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
ข้อ ๒๔ ๔ ในกรณี ที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิ จารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถที่จะนาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้รายงานนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่ง
อาเภอ
ส าหรับ เทศบาลรูป แบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิ จารณาแล้วเห็ นว่ าจะไม่ สามารถน าร่า ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน
ข้อ ๒๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่าง
งบประมาณรายจ่ายของผู้มีอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
หมวด ๔
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่งก่ อ สร้าง ที่ ท าให้ ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้ อ ๓๐ การโอน การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ ายเงิน ประเภทอื่ น ที่ ต้ อ งน ามาตั้ ง
งบประมาณรายจ่ า ยตามข้ อ ๑๕ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณมี อ านาจอนุ มั ติ โอนหรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว
ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัด
ปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี

๔

ความใน ข้อ ๒๔ วรรคสองถูกเพิ่มโดย ข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
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๖

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณ
การรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชน
ทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งแก่
นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
หมวด ๕
การควบคุมงบประมาณ
ข้อ ๓๓ ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน
(๒) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้
(๓) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน
ข้อ ๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กาหนดไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
ข้อ ๓๕ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ได้รับชาระตามอานาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทาง
ราชการหรือองค์กรเองให้นาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเว้นแต่
จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๖ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ภายในวงเงินที่ได้รับนั้น และไม่
ต้องนาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายนั้นและผู้อุทิศให้ไม่ได้กาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น ให้นาส่งเป็นเงินรายได้
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม
หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนิ นการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
สาหรับแบบและวิธีการจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจาเป็นต้องจ่าย เพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย
ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล สถานการศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อานวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์หรือ
ประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กาหนดไว้เท่านั้น

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 7

๗

ข้อ ๓๗ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัด
ปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปีไว้
ข้อ ๓๘๕ ภายใต้บังคับข้อ ๙ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ ให้กระทาได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณสาหรับโครงการใดโครงการหนึ่งจะกระทาได้เมื่อ
มีความจาเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อ
หนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพัน จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณ
รายจ่ ายเพื่ อ การลงทุ น ของงบประมาณปี ที่ ผ่ านมา โดยจะต้ อ งระบุ ในงบประมาณรายจ่ ายในปี ปั จจุ บั น และใน
ปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน
หมวด ๖
การรายงาน
ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสาเนางบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งนายอาเภอหรือ
ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้ อ ๔๐ เมื่ อสิ้นปี งบประมาณ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ประกาศรายงานการรับจ่ ายเงิ นประจ าปี
งบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกาหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกาหนดแล้วส่งสาเนารายงานการ รับ
- จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น
แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๑ วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้
ดาเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

๕

ความในข้อ ๓๘ ถูกยกเลิกโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน
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๘

ข้อ ๔๒ บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้
แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่ากรมการปกครองจะได้กาหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ชานิ ศักดิเศรษฐ์
(นายชานิ ศักดิ์เศรษฐ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
โดยที่เ ปนการสมควรปรับ ปรุง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเปนปจจุบัน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ 1ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
0

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึง่ ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวนกรุงเทพมหานคร
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการพั ฒนาท องถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการพัฒ นาองคการบริหารสวน
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการสนับ สนุนการจั ดทํา แผนพัฒ นาท อ งถิ่ น” หมายความว า คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล และคณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
1
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“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก สภา
เทศบาล สมาชิก สภาเมือ งพัท ยา สมาชิกสภาองคก ารบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคก รปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเ ปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอดวย
“ปลั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ” หมายความว า ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่
มีกฎหมายจัดตั้ง
“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน” 2หมายความวา ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา
สํานัก ผูอํานวยการกองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาตําแหนง
ดังกลาว
“พนักงานสวนทองถิ่น” 3หมายความวา ขาราชการองคก ารบริห ารสวนจังหวัด พนัก งาน
เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“แผนพัฒนาทองถิ่น” 4 หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” 5 (ยกเลิก
“แผนพัฒนาทองถิ่น”4 หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุท ธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คําเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
“แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
“โครงการพัฒนา” 6 หมายความวา โครงการที่คําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว
“การแกไ ข” หมายความว า การแกไขขอ ผิ ดพลาดในแผนพัฒ นาท อ งถิ่ นหรื อ แผนการ
1

2

3

4

5

2

ขอ 4 นิยามคําวา “หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
3
ขอ 4 นิยามคําวา “พนักงานสวนทองถิ่น”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
4
ขอ 4 คําวา “แผนพัฒนาทองถิ่น”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
5
ขอ 4 คําวา “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
6
ขอ 4 นิยามคําวา “โครงการพัฒนา”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ดําเนินงานใหถูกตอง โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
“การเพิ่มเติม” 7 (ยกเลิก
“การเปลี่ยนแปลง” 8 (ยกเลิก
[คําวา “แผนพัฒนาทองถิ่น” แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 3 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61]
6

7

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ได
ในกรณี ที่ มีเ หตุจํ าเป น ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือ ผอนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน
ขอ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับระเบียบวาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๑
องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
(๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

8

ก็ได

ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(๑ ผูบริหารทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒ รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(๓ สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(๔ ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(๕ ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน
กรรมการ
(๖ ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน
กรรมการ
(๗ ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(๘ หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
ผูชวยเลขานุการ
9
กรรมการตาม (๓ (๔ (๕ และ (๖ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรบั การคัดเลือกอีก

7

ขอ 4 นิยามคําวา “การเพิ่มเติม”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2
พ.ศ. ๒๕59
8
ขอ 4 นิยามคําวา “การเปลี่ยนแปลง”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
9
ขอ 8 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ.
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

~4~
หน้ าที่ 12

ประกอบดวย

ขอ ๙ ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น แตง ตั้ ง คณะกรรมการสนับ สนุนการจั ดทําแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น

(๑ ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒ หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
(๓ ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสามคน
กรรมการ
(๔ หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
กรรมการและเลขานุการ
(๕ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ
10
กรรมการตาม (๓ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสีป่ และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได
9

ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑ 11 กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก อํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก รปกครองสว นท อ งถิ่น โดยเฉพาะอํา นาจหนา ที่ ที่ มี
ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(ค ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการ ใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
(ง กรอบนโยบาย ทิศท าง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด
(จ นโยบายของผูบ ริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
(ฉ แผน พัฒนาหมูบ านหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึง
สถานะทางการคลังของทองถิ่น และความจําเปนเรงดวนที่ตอ งดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย
(๒ 12รวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหา
เกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
ในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล เมือ งพั ท ยา และองค ก รปกครองสวนทอ งถิ่นอื่นที่มีก ฎหมายจัดตั้ง นําปญ หาความตอ งการจาก
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได มาพิจารณาบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหา ความตองการ ไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และให
องคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจ
หนาที่
10

11

10

ขอ 9 วรรคสองแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕
61
11
ขอ10(1แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
12
ขอ 10 (2แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
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ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถิ่น ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงาน
และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑
ขอ ๑๒ การประชุม ของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม
ใหป ระธานกรรมการเป นประธานในที่ป ระชุม ถ าประธานกรรมการไมม าประชุม หรื อ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
ผูทรงคุณวุฒิ

ดังตอไปนี้

ตนเปนกรรมการ

ขอ ๑๓ ผูท รงคุ ณวุ ฒิตองมีคุณสมบัติตาม (๑ และไมมีลักษณะตองหามตาม (๒ ถึง (๗
(๑
(๒
(๓
(๔

เปนผูมีความรูความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได
เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้น
เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

(๕ ติดยาเสพติดใหโทษ
(๖ เคยถู ก ไล อ อก ปลดออก หรือ ใหอ อกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ รัฐวิส าหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗ ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปและพนโทษมายังไมถึง
หาปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ขอ ๑๔ 13 ผูทรงคุณวุฒมิ ีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได
12

ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑ ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒ ตาย
(๓ ลาออก โดยยื่นหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง
(๔ คณะกรรมการทีผ่ ูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงอยูเ ห็นวามีเหตุอันควรและมีมติจํานวน ไม
นอยกวาสองในสามใหออก
(๕ มีลกั ษณะตองหามตามขอ ๑๓
13

ขอ 14 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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หมวด ๓
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ ๑๖ 14 (ยกเลิก
13

ขอ ๑๗ 15การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒ นาทอ งถิ่น โดยใหนําขอ มูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
(๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและนําขอมูลมา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๓ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อเสนอผูบ ริหารทองถิ่น
(๔ ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัตริ างแผนพัฒนาทองถิ่นและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช แผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
14

ขอ ๑๘ 16แผนพัฒ นาท อ งถิ่น กรณีเทศบาล องคการบริห ารสวนตําบล เมือ งพัท ยา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม
กอน
ปงบประมาณถัดไป
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
กอนปงบประมาณถัดไป
ใหนายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือ ทบทวนแผนพัฒ นาทองถิ่นขององคก าร
บริหารสวนตําบล
นอกจากวรรคสามใหผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่น
ในกรณีเทศบาลตําบลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอก็ได
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคหา ใหจังหวัดแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
1 5

ขอ ๑๙ องคก รปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทํา หรือ
รวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นได โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
14

ขอ 16 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
ขอ 17 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
16
ขอ 16 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
15

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ พัฒนา
ทองถิ่น
(๒ คณะกรรมการพัฒ นาทอ งถิ่นพิจ ารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓ ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน
ขอ ๒๐ ใหห นวยงานหรื อ บุ คคลภายนอกที่ จัดทํา หรือ ร วมจัด ทํารา งแผนพัฒ นาทอ งถิ่ น
ดําเนินการ ตามขั้นตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบนี้
หมวด ๔
การแกไข การเพิม่ เติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
17
เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว ใหปดประกาศ ใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามลิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ พรอมทั้งแจงสภาทองถิ่น อําเภอ และ
จังหวัดทราบดวย”
16

ขอ ๒๒ 18เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑ คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทอ งถิ่นที่
เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทอ งถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทอ งถิ่นที่
เพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม ใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามลิบวัน นับ
แตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
17

ขอ ๒๒/๑ 19 เพื่อ ประโยชนของประซาซน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาทองถิ่น ใหเ ปน
อํานาจ ของคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น สํ าหรับ องคก ารบริห ารสวนตํา บลใหสง ร างแผนพัฒ นาทอ งถิ่น ที่
เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
เมื่ อ แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ นตามวรรคหนึ่ง ไดรับ ความเห็นชอบแลว ใหสง แผนพัฒ นาทอ งถิ่น
ดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประซาซนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
1 8

17

ขอ 21 วรรคสองแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ.
๒๕61
18
ขอ 22 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
19
ขอ 22/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ขอ ๒๒/๒ 20 ในกรณีการเพิ่ม เติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาทอ งถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประ
ซาซนทราบโดยเปดเผยไม นอยกว าสามสิ บวั น นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ การเพิ่ม เติม หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
19

ขอ ๒๓ 21 (ยกเลิก
20

หมวด ๕
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตั ิ
ขอ ๒๔ ให ผู บ ริ หารท อ งถิ่นประกาศใชแผนพัฒ นาทอ งถิ่นที่อ นุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด
อําเภอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ ๒๕ 22ให อ งค ก รปกครองสว นทอ งถิ่ น ใช แ ผนพัฒ นาท อ งถิ่ นเป นกรอบในการจัด ทํ า
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
2 1

ดังนี้

ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ

(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่ น หน วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิส าหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น
(๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้ งนี้ ใหป ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ป ระกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ขอ ๒๗ 23แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการ ในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณนั้น
22

20

ข้อ 222/2 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

21

ข้อ 23 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59

22

ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59

23

ข้อ 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
หมวด ๖
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ประกอบดวย

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

(๑ สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒ ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔ หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกคันเองจํานวนสองคน
(๕ ผูทรงคุณวุฒิที่ผ,ู บริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
24
กรรมการตาม (1 (2 (3 (4 และ (5 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกก็ได
23

ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒ ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓ 25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ตอผูบริหารทอ งถิ่ น เพื่อใหผูบ ริห ารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาทอ งถิ่น พรอ มทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหา
วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
(๔ แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
24

ขอ ๓๐ องคก รปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๒ ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(๓ หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(๔ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
24

ขอ 28 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ.
๒๕61
25
ขอ 29 (3 แกไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕
61
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(๕ 26 ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อ ใหการบริห ารงานขององคก ร
ปกครองสวนทอ งถิ่นสอดคล อ งกับ แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีก ารติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
25

บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยูเติมกอนวันที่
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช ใหมีผลใชไดตอไป
[คําวา “แผนพัฒนาทองถิ่น” แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 3 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61]
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
27

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕
59
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

26

ขอ ๑๕ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป แผนการดําเนินงาน การติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒ นาที่มีอยูเ ดิมหรือดําเนินการกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหมีผลใชบัง คับใชไดตอไป
จนกวาจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

26

61

27

ขอ 30 (5 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา เลม 133/ตอนพิเศษ 218 ง/หนา 3/28 กันยายน 2559
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28

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3พ.ศ. ๒๕
61

27

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” เปน “แผนพัฒนาทองถิ่น” และแกไขคําวา
แผนพัฒนา” เปน “แผนพัฒนาทองถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแหง

28

ราชกิจจานุเบกษา เลม 135/ตอนพิเศษ 246 ง/หนา 1/3 ตุลาคม 2561
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บริหารงานดานการเงินเปนแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗”
ขอ ๒ 1 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมี
อํานาจตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทํา
ความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองใหอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น หรือผูวาราชการจังหวัดก็ได
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
-------------------------------0

1

ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 /ตอนพิเศษ 9 ง /หนา 25/31 มกราคม 2548
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ขอ ๕ ในระเบียบนี้
(๑)2 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
(๒)3 “สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล
และสภาองคการบริหารสวนตําบล
(๓)4 “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวั ด
นายกเทศมนตรีคณะเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล
(๔)5 “ผูชวยผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
รองนายกเทศมนตรี และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
(๕)6 “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ปลัดเทศบาลและปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๖)7 “พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานสวนตําบล
(๗) “หนวยงาน” หมายความวา สํานัก กอง สวน ฝาย ตามโครงสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตล ะรูปแบบ หรือหนวยงานที่มีงบเฉพาะการ หรือหนวยงานที่ไดแยก
ออกไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(๘) “ผูเบิก” หมายความวา หนวยงานที่ไดรับงบประมาณทั่วไปและงบประมาณ
เฉพาะการรวมทั้งเงินนอกงบประมาณดวย
(๙) “หนวยงานคลัง” หมายความวา หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบนี้
(๑๐) “หัวหนาหนวยงานคลัง” หมายความวา หัวหนา หนวยงาน ซึ่งมีหนา ที่
เกี่ยวกับการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเกี่ยวกับการเงินการ
บัญชี ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และใหหมายความรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่มีงบเฉพาะการ
หรือหนวยงานที่ไดแยกไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงินตางหากจากหนวยงานคลัง
2

ขอ 5 (1 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
3
ขอ 5 (2) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
4
ขอ 5 (3) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
5
ขอ 5 (4) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
6
ขอ 5 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
7
ขอ 5 (6) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
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(๑๑) “เจาหนาที่” หมายความวา ผูที่มีหนาที่รับจายเงินและใหรวมถึงผูซึ่งไดรับ
มอบหมายใหมีหนาที่รับจายเงินดวย
(๑๒) “ตูนิรภัย” หมายความรวมถึง กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคง ซึ่งใช
สําหรับเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๓) “หีบหอ” หมายความวา หีบ หรือถุง หรือภาชนะอื่นใด ซึ่งใชสําหรับบรรจุ
เงินเพื่อฝากเก็บรักษาไวในตูนิรภัยในลักษณะหีบหอ หรือสําหรับบรรจุเงินเพื่อนําสง หรือนําฝาก
สวนราชการ หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืนจากตูนิรภัยของสวนราชการหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(๑๔) “อนุมัติฎีกา” หมายความวา อนุญาตใหจายเงินจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(๑๕) “หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานแสดงวาไดมีการจายเงินใหแก
ผูรับหรือเจาหนี้ตามขอผูกพันแลว
(16)8 “ใบสํ า คั ญ คู จ า ย”
หมายความว า หลั ก ฐานการจ า ยเงิ น ที่ เ ป น
ใบเสร็จรับเงิน หลักฐาน ของธนาคารแสดงการจายเงินแกเจาหนี้ หลักฐานการนําเงินเขาบัญชี
เงินฝากของผูรับที่ธนาคาร หรือ หลักฐานอื่นใดที่แสดงการจายเงินใหแกผูรับเงินหรือเจาหนี้ และ
ใหรวมถึงใบนําสงเงินตอหนวยงานคลังดวย
(17)9 “เงินรายรับ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรม และเงิน
อุดหนุนจากรัฐ บาล ที่นํ า ฝากบัญชีเ งินฝากกระทรวงการคลังขององค กรปกครองสวนทองถิ่ น
ตลอดจนเงินอุดหนุน ที่กระทรวงการคลังเปนผูจายเงินแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๘) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจาย และเงินที่รัฐบาล
อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค
(19)10 “รายงานสถานะการเงินประจําวัน” หมายความรวมถึง ยอดเงินรับและ
จายในแตละวัน รวมถึงยอดเงินที่ฝากธนาคาร

8

ขอ 5 (16) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
9
ขอ 5 (17) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
10
ขอ 5 (19) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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(20)11 “เงินยืม” หมายความวา เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ หรือ
เงินอุดหนุน ที่รัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยที่มิตองจัดทําขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจายใหแกบุคคลใดยืมเพื่อเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ หรือปฏิบัติราชการอื่นใด
(21)12 “แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒๒) “แผนการใชจายเงิน” หมายความวา แผนแสดงรายละเอียดการใชจายเงิน
ของหนวยงานผูเบิกในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหนวยงานผูเบิกไดยื่นตอหนวยงานคลัง ทุก
ระยะสามเดือน
(23)13 “ทุนสํารองเงินสะสม” หมายความวา ยอดเงินสะสมจํานวนรอยละสิบหา
ของยอดเงินสะสม ประจําทุกสิ้นปงบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(๒๔) “เงินสะสม” หมายความวา เงินที่เหลือจายจากเงินรายรับตามงบประมาณ
รายจายประจําปและหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม และใหหมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับไวภายในวันสิ้นปงบประมาณหลังจากที่ไดหักทุนสํารองเงินสะสม
ไวแลวและรวมทั้งเงินสะสมปกอน ๆ ดวย
(๒๕) “หนี้สูญ” หมายความวา หนี้ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเจาหนี้ไม
มีทางที่จะไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ได
(๒๖) “ ป ” หมายความวา ปงบประมาณ
(๒๗) “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ดวย
(28 14 “เวลาปดบัญชี” หมายความวา เวลาปดบัญชีรับจายเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ใหนําเวลาปดบัญชีรับจายเงินของกรมบัญชีกลางมาใชโดยอนุโลม
(29 15 “ระบบ” หมายความวา ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)
13

14
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ขอ 5 (20) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
12
ขอ 5 (21) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
13
ขอ 5 (23) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
14
ขอ 5 (28 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
15
ขอ 5 (29 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

~5~

หน้ าที่ 24

หมวด ๒
ขอกําหนดในการรับเงิน
------------------------------สวนที่ ๑
การรับเงิน
---------------------------16
ขอ ๖ บรรดาแบบพิมพและเอกสารใด ๆ ที่ใชในการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงินการถอนเงิ น การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ตลอดจนแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด เวนแตจะมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๗ บรรดาเงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ ใหนําสงเปน
เงินรายไดทั้งสิ้น หา มมิใหกันไวเปนเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เวนแตจ ะมีกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดไวเปนอยางอื่น
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับในกรณีที่มีผูอุทิศใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนการเฉพาะเจาะจงวา ใหกระทําการอยา งใดอยา งหนึ่ง หรือในกรณีที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดหารายไดขึ้นเปนครั้งคราวภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ เพื่อใชจายในกิจการอยางใด
อยางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เงินรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดหาขึ้นเปนครั้งคราว หรือเงินที่มีผูอุทิศ
ใหตามวรรคสองถาไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น หากมีเงินเหลือจาย หรือหมดความจําเปนที่จะตอง
ใชจายแลว ใหนําสงเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ ๘ 17 การรับเงินใหรับเปนเงินสด สวนการรับเช็ค ดราฟด หรือตราสารอยาง
อื่นหรือวิธีอื่นใหปฏิบัติตามวิธีการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
ขอ ๙ การรับเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน
ทุกครั้งเวนแตการรับเงินที่มีเอกสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระบุจํานวนเงินที่ชําระอันมี
ลักษณะเชนเดียวกับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเอกสารดังกลาวจะตองมีการควบคุมจํานวนที่รับจายทํานอง
เดียวกับใบเสร็จรับเงิน และการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากหนวยงานคลัง
ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท เวนแต เงินประเภทใดมีการรับ
ชําระเปนประจํา และมีจํานวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสํา หรับการรับเงินประเภท
หนึ่งก็ได
15

16

16

ขอ 6 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
17
ขอ 8 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
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ขอ 9/1 18 การรับเงินรายรับดังตอไปนี้ ใหใชหลักฐานการรับโอนเงิน หรือการ
นําฝากหรือรายงานการจายเงินแทนของกระทรวงการคลัง แทนใบเสร็จรับเงิน
(1 รายไดที่รัฐจัดสรร หรืออุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
(3 เงินที่กระทรวงการคลังจายแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ 10 19 ใหหนวยงานคลังบันทึกรายการรับเงินในระบบภายในวันที่ไดรับเงิน
หรือไดรับ หลักฐานตามขอ 9/1 โดยแสดงใหทราบวาไดรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฎีกา หรือ
เอกสารอื่น เลมใด เลขที่ใด จํานวนเทาใด หรือตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลว ใหบันทึก
การรับเงิน ในวันนั้นและเก็บเงินสดในตูนิรภัย
เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมรับเงินประเภทนั้น
ตามสําเนา ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได โดยแสดงใหทราบวาเปนเงิน
รับตามใบเสร็จ รับเงิน เลขที่ใด ถึงเลขที่ใด จํา นวนเงินรวมทั้งสิ้นเทา ใด ไวดา นหลังสํา เนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
ขอ ๑๑ เมื่อสิ้นเวลารับเงินใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินที่
ไดรับพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดสงตอเจาหนาที่การเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําเงินฝากธนาคาร กรณีที่นําฝากธนาคารไมทันใหเก็บรักษา
ไวในตูนิรภัย
ขอ 12 20 ใหหนวยงานคลังจัดใหมีการตรวจสอบจํา นวนเงินที่เจาหนา ที่จัดเก็บ
และนําสงกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกไวในระบบ เมื่อไดตรวจสอบวาถูกตองครบถวนแลว
ให ผู ต รวจแสดงยอดรวมเงิ น รั บ ตามใบเสร็ จ รั บ เงิ น ทุ ก ฉบั บ ที่ ไ ด รั บ ในวั น นั้ น ไว ใ นสํ า เนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
กรณีที่เปนการรับ เงินตามขอ 9/1 ใหดํา เนิน การเชนเดียวกั บ
วรรคหนึ่ง
สวนที่ ๒
ใบเสร็จรับเงิน
----------------------------ขอ ๑๓ ใบเสร็จรับเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีสาระสําคัญอยางนอย
ดังตอไปนี้
17

1 8

1 9

18

ขอ 9/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
19
ขอ 10 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
20
ขอ 12 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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(๑) ตราเครื่องหมายและชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) เลมที่และเลขที่ของใบเสร็จ รับเงิน โดยใหพิมพหมายเลขกํา กับเลมและ
หมายเลขกํากับ
เลขที่ในใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ
(๓) ที่ทําการหรือสํานักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน
(๔) วัน เดือน ป ที่รับเงิน
(๕) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผูชําระเงิน
(๖) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุวารับชําระเงินคาอะไร
(๗) จํานวนเงินที่รับชําระทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๘) ขอความระบุวาไดมีการรับเงินไวเปนการถูกตองแลว
(๙) ลายมือชื่อพรอมชื่อในวงเล็บ และตําแหนงผูรับเงินกํากับอยางนอยหนึ่งคน
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับใหมีสําเนาเย็บติดไวกับเลมอยางนอยหนึ่งฉบับ
หากองค กรปกครองส ว นท องถิ่น ใดประสงคจ ะพิม พใ บเสร็จ รับ เงิ น ดว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรพิมพใบเสร็จ รับเงินใหจัดทําไดโดยใหมีขนาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติมีสําเนาอยางนอยหนึ่งฉบับ และใหมีสาระสําคัญตามวรรคหนึ่ง พรอมทั้งใหกําหนดระบบ
วิธีการควบคุมการพิมพใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งการพิมพ เลมที่ เลขที่ ใหรัดกุม
ขอ ๑๔ ใหหนวยงานคลังจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบ และ
ตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพขึ้นจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด
ใหหนวยงานใดหรือเจาหนาที่ผูใด ไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปใด
การจายใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานใด หรือเจาหนาที่ไปจัดเก็บเงิน ใหพิจารณาจาย
ใหในจํานวนที่เหมาะสมแกลักษณะงานที่ปฏิบัติ และใหมีหลักฐานการรับสงใบเสร็จรับเงินนั้นไว
ดวย
ขอ ๑๕ ใบเสร็จรับเงินเลมใด เมื่อไมมีความจําเปนตองใช เชน ยุบ เลิกสํานักงาน
หรือไมมีการจัดเก็บเงินตอไปอีก ใหหัวหนาหนวยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นไปนําสงคืนหนวยงานที่
จายใบเสร็จนัน้ โดยเร็ว
ขอ ๑๖ เมื่อสิ้นปใหหัวหนาหนวยงานที่รับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน
แจงใหหัวหนาหนวยงานคลังทราบวา มีใบเสร็จ รับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขที่ใดถึง
เลขที่ใดและไดใชใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อยางชาไมเกินวันที่สามสิบเอ็ด
ตุลาคมของปถัดไป และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานเสนอผานปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่นทราบ
ขอ ๑๗ ใบเสร็จรับเงินเลมใดใชสําหรับรับเงินของปใด ใหใชรับเงินภายในปนั้น
เทานั้น เมื่อขึ้นปใหมก็ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไมใชใหคงติดไวกับ
เลม แตใหปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงินไดตอไป
ขอ ๑๘ ใบเสร็จรับเงินหามขูด ลบ แกไข เพิ่มเติม จํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงิน
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้งจํานวน
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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แลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้นไวดวย หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ
และใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม แลวออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม
ข อ 19 21 ให ห น ว ยงานคลั ง เก็ บ รั ก ษาสํ า เนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ซึ่ ง ผู ที่ มี อํ า นาจ
ตรวจสอบยังมิไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย อยาใหสูญหายหรือเสียหายได และเมื่อไดตรวจสอบ
แลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดา
หมวด ๓
การเก็บรักษาเงิน
-----------------------------สวนที่ ๑
สถานที่เก็บรักษา 22
-------------------------------------23
ขอ 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือไดรับไวในตู
นิรภัย ซึ่งตั้งอยูในที่ปลอดภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตูนิรภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหติดหรือตั้งไวในหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก
หรือกรณี ไมมีหองมั่นคงหรือกรงเหล็กใหติดหรือตั้งไวในที่มั่นคง และปลอดภัยภายในสํานักงาน
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นนั้น
หากมีจํานวนเงินสดที่เก็บรักษาไวในตูนิรภัยตามวรรคหนึ่ง ใหนําฝากธนาคารทั้ง
จํานวน ในวันทําการถัดไป กรณีเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่หางไกล
การคมนาคม ไมส ะดวกไมส ามารถนํา ฝากธนาคารไดเปนประจําทุกวันใหเก็บรักษาเงินสดในตู
นิรภัยได และใหนํา เงินสดดังกลาวฝากธนาคารในวันทําการสุดทายของสัปดาห
กรณีที่มีความจําเปนตองใหเจาหนาที่ไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกที่ตั้งสํานักงาน
ปกติ ใหผูบริห ารทอ งถิ่นกํา หนดวิธี การรั บเงินและเก็บ รักษาเงินให รัดกุมและเหมาะสม เมื่ อ
เดินทางกลับถึง สํานักงานใหรีบนําฝากทันที
ขอ ๒๑ ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองดอก แตละดอกมีลักษณะตางกัน โดย
ใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก
ตูนิรภัยหนึ่ง ๆ ใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองสํารับ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเก็บ
รักษาหนึ่งสํารับนอกนั้นใหนําฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบหอไวในตูนิรภัยเก็บเงินของสวนราชการ
อื่นตามที่เห็นสมควร
สวนที่ ๒
2 0

21

22

21

ขอ 19 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
22
ชื่อสวนที่ 1 ตูนิรภัยเก็บเงิน แกไขเปน “ สวนที่ 1 สถานที่เก็บรักษา” แกไขขอความโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
23
ขอ 20 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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กรรมการเก็บรักษาเงิน
------------------------------------------24
ขอ 22 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว ณ สํานักงาน
อยางนอยสามคน ในจํานวนนี้ใหหัวหนาหนวยงานคลังเปนกรรมการโดยตําแหนงหนึ่งคน และ
กรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอยางนอยสองคน
การแตงตั้งกรรมการเก็บรั กษาเงินตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากพนักงานสว น
ทองถิ่น โดยใหคํานึงถึง หนาที่ความรับผิดชอบ เวนแต องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีพนักงาน
สว นท อ งถิ่น ไม ค รบจํ า นวน ที่ จ ะแต ง ตั้ง เป น กรรมการ ให แ ต ง ตั้ง ผู ช ว ยผูบ ริ ห ารทอ งถิ่ น เป น
กรรมการใหครบจํานวนก็ได
ขอ ๒๓ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเปนผูถือลูกกุญแจตูนิรภัย ในกรณีที่ตูนิรภัยมีที่
ใสกุญแจสามดอกและมีกรรมการสามคน ใหกรรมการถือกุญแจคนละหนึ่งดอก แตถาตูนิรภัยมีที่
ใสกุญแจสองดอกแตมีกรรมการสามคน ก็ใหกรรมการที่อาวุโสถือกุญแจคนละหนึ่งดอก
ขอ ๒๔ กรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมส ามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการได ให
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูชวยผูบริหารทองถิ่น ตามขอ ๒๒ เปน
กรรมการแทนชั่วคราวใหครบจํานวน การแตงตั้งผูที่จ ะเปนกรรมการแทนจะแตงตั้งไวเปนการ
ประจําเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนชั่วคราวก็ได
การปฏิบัติหนา ที่กรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง ตองสงมอบและรับมอบกุญแจ
ระหวางกรรมการผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่กรรมการแทนชั่วคราว รวมทั้งตองตรวจนับตัว
เงินและหลักฐานแทนตัวเงินเก็บรักษาไวในตูนิรภัยใหถูกตองตามรายงานสถานะการเงินประจําวัน
แลวบันทึกการสงมอบและรับมอบพรอมกับลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนไวในรายงานสถานะ
การเงินประจําวัน
หามมิใหกรรมการมอบลูกกุญแจใหผูอื่นทําหนาที่กรรมการแทน เวนแตเปนการ
มอบใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนชั่วคราว
ขอ ๒๕ กรรมการเก็บรักษาเงินตองเก็บรักษาลูกกุญแจไวในที่ปลอดภัย อยาใหสูญ
หายหรือใหผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกุญแจได หากปรากฏวาลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณี
สงสัยวาจะมีผูปลอมแปลงลูกกุญแจ ใหรีบรายงานผูบริหารทองถิ่นเพื่อสั่งการโดยเร็ว
สวนที่ ๓
การเก็บรักษาเงิน
---------------------------------ขอ ๒๖ ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเปนประจําทุกวันที่มีการรับจายเงิน หากวันใดไมมีการรับ
23

24

ขอ 22 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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จายเงินจะไมทํารายงานสถานะการเงินประจําวันสํา หรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุในรายงาน
สถานะการเงินประจําวันที่มีการรับจายเงินในวันถัดไปใหทราบดวย
ขอ ๒๗ เมื่อสิ้นเวลารับจายเงิน ใหเจา หนา ที่ดํา เนินการนําเงินที่ไดรับนํา ฝาก
ธนาคารทั้งจํานวนหากนําฝากธนาคารไมทันใหนําเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน สงมอบตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ขอ ๒๘ กรณีมีเงินสดเก็บรักษาใหกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัวเงิน
กับรายงานสถานะการเงินประจําวัน เมื่อปรากฏวาถูกตองแลวใหนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย
และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานสถานะการเงินประจําวันไวเปนหลักฐาน แลวให
หัวหนาหนวยงานคลังเสนอผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําเสนอใหผูบริหารทองถิ่น
ทราบ
ขอ ๒๙ ในกรณีท่ีปรากฏวา เงินที่กรรมการไดรับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับ
จํานวนซึ่งแสดงไวในรายงานสถานะการเงินประจําวัน ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผูนําสง
เงินรวมกันบันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับไดในรายงานสถานะการเงินประจําวัน และลงลายมือชื่อ
กรรมการทุกคนพรอมดวยเจา หนา ที่ผูสงเงิน แลวนํา เงินเขา เก็บรักษาไวในตูนิรภัย และให
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบทันที เพื่อเสนอ
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการ
ขอ 30 25 เมื่อนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัยเรียบรอยแลว ใหกรรมการเก็บรักษา
เงิน ใสกุญแจตูนิรภัยใหเรียบรอยและลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินแตละคนบนกระดาษปด
ทับ หรือประจําตราครั่ง หรือดินเหนียวไวบนเชือกผูกมัดตูนิรภัยในลักษณะที่แผนกระดาษปด
ทับ หรือประจําตราครั่งหรือดินเหนียว จะตองถูกทําลายเมื่อมีการเปดตูนิรภัย
ในกรณี ที่ ตู นิ ร ภั ย ตั้ ง อยู ใ นห อ งมั่ น คง หรื อ กรงเหล็ ก การลงลายมื อ ชื่ อ บน
แผนกระดาษปดทับ หรือประจําตราครั่ง หรือดินเหนียว ของกรรมการเก็บรักษาเงิน จะกระทํา
ที่ประตูหองมั่นคง หรือกรงเหล็กแตเพียงแหงเดียวก็ได
ขอ ๓๑ ในวันทําการถัดไป ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษาไว
ทั้งหมดใหหัวหนาหนวยงานคลัง หรือเจาหนาที่การเงินแลวแตกรณีรับไปเพื่อดําเนินการนําฝาก
ธนาคารโดยใหลงลายมือชื่อรับเงินไวในรายงานสถานะการเงินประจําวันกอนวันทําการที่รับเงินไป
ฝากธนาคาร
ขอ ๓๒ กอนเปดประตูหองมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตูนิรภัย ใหกรรมการ
เก็บรักษาเงินตรวจกุญแจ ลายมือชื่อบนแผนกระดาษปดทับ หรือตราประจําครั่ง หรือดินเหนียว
ของกรรมการ เมื่อปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยจึงใหเปดได
24

25

ขอ 30 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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หากปรากฏวา แผนกระดาษปดทับ หรือตราประจําครั่ง หรือดินเหนียวของ
กรรมการเก็บรักษาเงินอยูในสภาพไมเรียบรอย หรือมีพฤติการณอื่นใดที่สงสัยวาจะมีการทุจริต ให
รายงานใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการ
ขอ ๓๓ ใหหนวยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหนวยงานที่ไดแยกออกไปทํา
การรับจายและเก็บรักษาเงิน ใหนําขอกําหนดในการเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาถือปฏิบัติ
สวนที่ ๔
การรับสงเงิน
---------------------------------------------ขอ ๓๔ เงินรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เก็บรักษาไวตามขอ ๒๐ ใหนํา
ฝากธนาคารทั้งจํานวน ภายในวันนั้น ถาฝากในวันนั้นไมทันใหนําฝากตูนิรภัย และวันรุงขึ้น หรือ
วันทําการถัดไปใหนําฝากธนาคารทั้งจํานวน
ขอ 35 26 การรับสงเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเงินสดหรือสถานที่
ที่จะรับสง อยูหางไกล หรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นวาไมปลอดภัยแกเงินที่รับสง ใหผูบริหารทองถิ่น
แตงตั้งพนักงาน สวนทองถิ่นอยางนอยสองคน เปนกรรมการรับผิดชอบรวมกันควบคุมการรับสง
เงินและจัดใหมีเจาหนาที่ ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดวยก็ได
การแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและใหมีหลักฐานการรับสง
เงินระหวางผูมอบหรือผูรับมอบเงินกับกรรมการผูนําสงหรือผูรับไวทุกครั้ง หากกรรมการผูใดไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับแตงตั้งไวใหนําความในขอ ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๖ ใหคณะกรรมการรับสงเงินมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการควบคุมเงินที่
นําสงโดยใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ตรวจนับจํานวนเงินซึ่งไดรับมอบหมายใหรับสงกับใบนําสงและบันทึกการรับ
เงิน เพื่อนําสงใหถูกตองตรงกันแลวลงลายมือชื่อในบันทึกพรอมกับผูมอบหรือผูรับมอบเงิน ทั้งสอง
ฉบับ โดยใหคณะกรรมการรับสงเงินเก็บรักษาไวหนึ่งฉบับมอบใหผูมอบหรือผูรับมอบเก็บไวเปน
หลักฐานหนึ่งฉบับ
(๒) บรรจุเงินลงหีบหอใสกุญแจหรือใชเชือกผูกมัด และตราประจําครั่งหรือดิน
เหนียวของกรรมการรับสงเงินทุกคนที่เชือกมัดหีบหอในลักษณะที่เมื่อเปดหีบหอ ตราประจําครั่ง
หรือดินเหนียวจะตองถูกทําลาย และมอบหีบหอใหกรรมการซึ่งเปนผูอาวุโสเพื่อนําเงินเดินทางไป
สงตอไป
(๓) ใหกรรมการรับสงเงินพรอมกันออกเดินทางไปยังสถานที่รับสงเงินทันที หามมิ
ใหแยกยายจากกันหรือหยุดพักระหวางทางโดยไมมีเหตุผลจําเปน และเมื่อไปถึงสถานที่นําสงเงิน
แลวใหรีบนําเงินสงใหเสร็จสิ้นภายในวันทําการนั้น หรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป
25

26

ขอ 35 วรรคหนึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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(๔) กอนเปดหีบหอเพื่อนําสงเงิน ใหกรรมการรับสงเงินทุกคนพรอมกันตรวจสภาพ
ลูกกุญแจและตราประจําครั่ง หรือดินเหนียว เมื่อปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยแลว จึงใหนําเงิน
ออกสงหากปรากฏวา หีบหออยูในลักษณะไมเรียบรอย หรือมีพฤติการณชวนใหสงสัยวาจะมีการ
ทุจริตเงินในหีบหอ ใหคณะกรรมการรับสงเงินรีบรายงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
นําเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการตอไป สวนเงินใหคณะกรรมการนําสงใหแลวเสร็จ
(๕) กรณีจํานวนเงินที่นําสงมีปลอมแปลงจํานวนเทาใด ใหคณะกรรมการรับสงเงิน
นําสงเงินตามจํานวนที่นําสงได และใหบันทึกจํานวนเงินปลอมแปลงนั้นไวในบันทึกการรับเงินเพื่อ
นําสง แลวลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนพรอมดวยเจาพนักงานของผูรับเงิน และเมื่อกลับถึงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว ใหรายงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาสั่งการ
(๖) เมื่อคณะกรรมการรับสงเงินไดรับสงเงินเสร็จเรียบรอย และเดินทางกลับถึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ใหรีบมอบคูฉบับใบนําสงเงินหรือหลักฐานการรับมอบเงินให
หนวยงานผูนําสงหรือขอเบิกเงินในวันนั้น หรืออยางชาในวันทําการถัดไป และใหหัวหนาหนวยงาน
ผูนําสงหรือขอเบิกเงินตรวจสอบหลักฐานการนําสงเงินหรือขอเบิกเงิน เมื่อปรากฏวาถูกตองแลวให
บันทึกการรับมอบตอกันไว
ข อ 37 27 การถอนเงิ น ฝากธนาคารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ
หนวยงานที่ไดแยก ไปทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงเงื่อนไข
การสั่งจายตอธนาคาร โดยใหผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินรวมกันอยางนอยสามคน ในจํานวนนี้
ใหมีผูบริหารทองถิ่น และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นลงนามสั่งจา ยดวยทุกครั้ง และให
ผูบริ หารทอ งถิ่น มอบหมายให ผูช วยผู บริ หารทอ งถิ่น หรือ ผูดํ า รงตํา แหน งไมต่ํา กว า หัว หน า
หนวยงานอีกหนึ่งคน และใหมอบหมาย ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาหนวยงานเพิ่มอีกหนึ่ง
คน ในกรณีที่ไมมีผูบริหารทองถิ่น เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากรวมกัน
การถอนเงินฝากของหนวยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหนวยงานที่ไดแยก
ออกไป ทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน ผูบริหารทองถิ่นอาจแตงตั้งหัวหนาหนวยงานนั้นและ
พนักงาน สวนทองถิ่นอีกหนึ่งคน เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรวมกันถอนเงินฝากของหนวยงาน
นั้น
กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด ใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
2 6

หมวด ๔
การเบิกเงิน
----------------------------27

ขอ 37 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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ขอ ๓๘ กอนการเบิกจายเงินตามงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณ
รายจาย เพิ่มเติมใหหนวยงานผูเบิกยื่นแผนการใชจายเงินตอหนวยงานคลังทุกสามเดือน
ในกรณีที่มีความจําเปน อาจปรับแผนการใชจายเงินของหนวยงานผูเบิกไดตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดทําแผนการใชจายเงินใหเปนไปตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด
ขอ 39 28 การขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
งบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณใด ใหเบิกไดแตเฉพาะในปงบประมาณนั้น รวมทั้งเงิน
อุดหนุน ที่รัฐ บาล ใหอ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่น โดยที่มิ ตอ งจัด ทํา ขอบั ญญั ติหรื อเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป เวนแต
(1 เปนเงินงบประมาณรายจายที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณนั้น และ
ไดรับอนุมัติ ใหกันเงินไวตอผูมีอํานาจตามระเบียบแลว
(2 เปนงบประมาณรายจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ และไดรับ
อนุมัติจาก ผูบริหารทองถิ่นใหกันเงินไปจายในปงบประมาณถัดไป
(3 กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยที่มิตองจัดทํา
ขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปซึ่งเบิกจายไมทันภายในสิ้นปงบประมาณที่
ผานมา และไดบันทึกบัญชีไวแลว
ขอ 40 29 การเบิกเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหหนวยงานผูเบิกขอเบิก
กับหนวยงานคลัง โดยใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกเปนผูลงลายมือชื่อเบิกเงินและใหวางฎีกาตาม
แบบที่กรมสงเสริม การปกครองทองถิ่นกําหนด
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับในกรณีที่กระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการแทน
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น
การขอเบิกเงินทุกกรณีใหระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินนั้นไปจา ยและหามมิใหขอ
เบิกจนกวา จะถึงกําหนดหรือใกลถึงกําหนดจายเงิน
การเบิกเงินตองมีหลักฐานการเบิกเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ และใหผูเบิกลง
ลายมือชื่อ รับรองความถูกตองในหลักฐานการเบิกที่เปนภาพถายหรือสําเนาทุกฉบับ
ขอ ๔๑ ฎีกาเบิกเงินจะตองพิมพจํานวนเงินที่ขอเบิกทั้งตัวเลขและตัวอักษรจะตอง
พิมพใหชัดเจน หามขูดลบ หากผิดพลาดใหแกไขโดยวิธีขีดฆา แลวพิมพใหมทั้งจํานวน แลวใหผู
เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆานั้นดวย
การพิมพจํานวนเงินในฎีกาเบิกเงินที่เปนตัวอักษร ใหพิมพจํานวนที่ขอเบิกใหชิดคํา
วา “ตัวอักษร” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงิน อยาใหมีชองวางที่จะพิมพจํานวนเพิ่มเติมใหสูงขึ้นได
27

28

28

ขอ 39 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
29
ขอ 40 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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ขอ ๔๒ เงินที่เบิกถาไมไดจายหรือจายไมหมดใหหนวยงานผูเบิกนําสงคืนหนวยงาน
คลังภายในสิบหาวัน นับจากวันที่ไดรับเงินจากหนวยงานคลัง
ขอ ๔๓ การขอเบิกเงินงบประมาณรายจาย และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดย
ระบุวัตถุประสงคปใด ใหวางฎีกาเบิกเงินไดจนถึงวันทําการสุดทายของปนั้น
ในกรณีที่ไดมีการกันเงินไว ใหวางฎีกาไดจนถึงวันทําการสุดทายของระยะเวลาที่
กันเงิน
ขอ ๔๔ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะตองจายประจําเดือนในวันสิ้นเดือน ให
วางฎีกาภายในวันที่ยี่สิบหาของเดือนนั้น
ขอ ๔๕ การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเปนคาใชจายประจํา และมีการเรียกเก็บเปนงวด
ๆ หรือคาใชจายอื่น ๆ ตามประเภทที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ใหถือวาคาใชจาย
นั้น เกิ ดขึ้ นเมื่อ องคก รปกครองส วนทอ งถิ่น ได รับ แจ งใหชํ า ระหนี้ และใหนํ า มาเบิก จา ยจาก
งบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับแจงใหชําระหนี้ได
ขอ ๔๖ 30 การเบิกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม
เงินประโยชนตอบแทนอื่น เงินชวยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ขอ ๔๗ การซื้อ เชาทรัพยสิน หรือจางทําของ ใหหนวยงานผูเบิกรีบดําเนินการวาง
ฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอยางชาไมเกินหาวัน นับจากวันที่ไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตอง
ขอ ๔๘ เวนแตกรณีที่กําหนดไวในขอ ๕๑ และขอ ๕๒ การเบิกเงินเพื่อจายเปนคา
ซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ ใหมีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้
๑) สัญญาซื้อทรัพยสิน หรือจางทําของหรือเอกสารอื่นอันเปนหลักฐานแหงหนี้
เชน หลักฐานการสั่งซื้อ หรือสั่งจาง
(๒) ใบแจงหนี้ หรือใบสงมอบทรัพยสินหรือมอบงาน
(๓) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพยสิน หรือตรวจรับงาน
เอกสารหลักฐานดังกลาวจะใชภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได
ขอ ๔๙ การเบิกเงินเพื่อจายลวงหนาตามสัญญาซื้อทรัพยสิน หรือจางทําของใหมี
สัญญาซื้อทรัพ ยสินหรือจางทํา ของ หรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงวา ใกลจะถึงกําหนดจา ยเงินแลว
ประกอบฎีกาดวย ซึ่งจะเปนภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได
ขอ 50 31 การเบิกเงินเพื่อจา ยเปนคา ซื้อทรัพยสิน หรือจางทํา ของ หรือเชา
ทรัพยสินใหแสดง รายการทรัพยสินและจํานวนเงินเปนรายประเภทประกอบฎีกาขอเบิกเงิน
ขอ ๕๑ การเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อที่ดิน ใหมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญา
ซื้อขายประกอบฎีกาดวย ซึ่งจะเปนภาพถายหรือสําเนาซึ่งผูเบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได
29

30

30

ขอ 46 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
31
ขอ 50 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 25 61
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ขอ ๕๒ การเบิกเงินในหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ใหทําการเบิกจายได
ตามงบประมาณที่ได รับอนุมั ติ และให มีหลั กฐานแสดงวา เงิน จํา นวนที่ ขอเบิก นี้ถูก ตองตาม
วัต ถุป ระสงคแ ละเปน ไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข อบั ง คับ คํ า สั่ ง หรือ หนั ง สือ สั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย
ขอ ๕๓ การเบิกเงินรายจายงบกลางเปนคาใชจายอยางใด ใหปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ข อ ๕๔ การเบิ ก เงิ น ในหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มิ ไ ด
ดํา เนิ น การเองและได ตั้ งงบประมาณเพื่ อการนั้ น ตามระเบีย บไว แ ลว ให ดํา เนิน การไดต าม
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ การกอใหเกิดหนี้และการเบิกเงินตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ขอ ๕๕ การเบิกเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามวิธีการที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด
ขอ ๕๖ คาใชจายที่เปนรายจายประจําที่เกิดขึ้นในปใด ใหเบิกจากงบประมาณ
รายจ า ยในป นั้ นไปจ า ยเงิน ที่ เบิ กไปเพื่ อจ า ยใหยื ม ถ า จํ า เป นต อ งจ า ยติ ดต อคาบเกี่ย วไปถึ ง
ปงบประมาณใหม จะเบิกเงินลวงหนาจากปปจจุบันไปจายสําหรับระยะเวลาในปใหมก็ได โดยให
ถือวาเปนรายจายของปที่เบิกเงินงบประมาณ ดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายในการเดินทางไปราชการไมเกินหกสิบวัน
(๒) สําหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ ไมเกินสิบหาวัน
หมวด ๕
การกันเงิน
----------------32
ขอ 57 กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดย
สั่งซื้อหรือสั่งจาง หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ให
ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ ใหกันเงินไวเบิกจา ยในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งปหรือตามข อ
ผูกพัน
ขอ ๕๘ ใหวางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดกอน
วันสิ้นปอยางนอยสามสิบวัน เวนแตมีเหตุผลสมควร ผูบริหารทองถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติใหขยาย
เวลา ยื่นขอกันเงินไดไมเกินวันทําการสุดทายของปนั้น
ขอ 59 33 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
31

32

32

ขอ 57 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
33
ขอ 59 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังมิได ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอ
สภาทองถิ่น หรือกรณี มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทํา ให ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน อีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตองมี
วัตถุประสงคเดิมตามที่ไดรับอนุมัติ ใหกันเงินไว
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรค
สองแลว หากยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวน
นั้นตกเปนเงินสะสม
ขอ 59/1 34 รายจา ยเงินเดือน คา จา ง บํา เหน็จ บํา นาญ เงินประจํา ตํา แหนง
เงิน เพิ่ ม เงิน ประโยชน ตอบแทนอื่ น เงิ นช วยเหลื อและเงิน อื่นในลั กษณะเดีย วกั น รวมทั้ ง
คาตอบแทนที่เรียกชื่อ อยางอื่น ที่มีระเบียบ กฎหมาย กําหนดใหจายในลักษณะเดียวกัน หาก
เบิกเงินไมทันสิ้นปและมีความจําเปน ตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกัน
เงินไดไมเกินหกเดือน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ให
ขอขยายเวลา การเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน
ขอ 59/2 35 การขอขยายเวลาเบิกจายเงินตามหมวดนี้ ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดําเนินการกอนสิ้นระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน
3 3

ผูตรวจฎีกา

หมวด ๖
การตรวจและการอนุมัติฎกี า
----------------------------ขอ ๖๐ ใหหัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาที่การเงิน ที่ไดรับมอบหมายเปน

การตรวจฎีกาตามวรรคหนึ่ง เมื่อถูกตองในสาระสําคัญตอไปนี้แลว ใหเสนอผูมี
อํานาจเพื่ออนุมัติฎีกา
(๑) มีลายมือชื่อของผูเบิกเงินถูกตองตามตัวอยาง
(๒) มีหนี้ผูกพัน หรือมีความจําเปนที่จะตองจายเงิน กับถึงกําหนดหรือใกลจะถึง
กําหนดที่จะตองจายเงิน
34

ขอ 59/1 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
35
ขอ 59/2 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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(๓) มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกตองตรงกับหมวดและประเภทใน

(๔) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถวนถูกตอง
ขอ ๖๑ ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไมถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๖๐
ใหผูตรวจฎีกาแจงใหผูเบิกทราบ เพื่อดําเนินการแกไข ถาผูเบิกไมแกไขใหถูกตองภายในสามวันทํา
การนับจากวันที่ไดรับทราบ ใหผูตรวจฎีกาคืนฎีกา
ในกรณีที่ฎีกามีขอผิดพลาดเล็กนอย ซึ่งมิใชสาระสําคัญหรือจํานวนเงินที่ขอเบิก
ผูตรวจฎีกาจะแกไขใหถูกตองแลวแจงใหผูเบิกทราบก็ได
ขอ ๖๒ ฎีกาที่ตรวจถูกตองแลวตามขอ ๖๐ ใหหัวหนาหนวยงานคลัง หรือ
เจาหนาที่การเงินที่ไดรับมอบหมายนําเสนอผูบริหารทองถิ่นหรือผูที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมายเปน
ผูอนุมัติฎีกา
ขอ ๖๓ การอนุมัติฎีกาจะกระทําไดเมื่อสาระสําคัญถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ
๖๐ และผูตรวจฎีกาไดลงลายมือชื่อตรวจฎีกานั้นแลว
ในกรณีที่ผูอนุมัติมีเหตุผลสมควร จะอนุมัติฎีกาเปนเงินจํานวนตํ่ากวาที่ขอเบิกก็ได
ขอ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ ในกรณี
ที่ไมมีเหตุทักทวง ใหดําเนินการใหเสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุ
ทักทวงใหดําเนินการใหเสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันที่ผูเบิกไดแกไขถูกตองแลว
ขอ 65 36 เมื่อผูมีอํา นาจอนุมัติในฎีกาเบิกเงิน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บันทึกรายการเบิกเงิน ในระบบ
ขอ ๖๖ เมื่อหนวยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหนวยงานที่ไดแยกออกไป
ทําการรับจายและเก็บรักษาเงิน ไดรับแจงรายการหนี้ หรือทํารายการคํานวณเงินคาจางแรงงาน
แลวใหจัดแยกประเภทการจายสงหนวยงานคลังเพื่อตรวจสอบและนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติฎีกา
ตามขอ ๖๒ เพื่อขออนุมัติจายเงินตามรายการนั้น ๆ
หมวด ๗
ขอกําหนดในการจายเงิน
------------------------สวนที่ ๑
การจายเงิน
---------------------------ขอ ๖๗ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะที่
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว
3 5

36

ขอ 65 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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ขอ 68 37 การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิใหจายเปนเช็ค กรณีจํา เปนที่ไม
อาจจา ยเปนเช็คได ใหจัดทํา ใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อใหธนาคารออกตั๋วแลกเงินสั่งจา ยให
เจาหนี้หรือผูมีสิทธิ
การจ า ยเงิ น ผา นธนาคารหรื อ ด ว ยวิ ธี อื่ นใด ให เ ป นไปตามที่ ก รมส ง เสริ ม การ
ปกครองทองถิ่นกําหนด
ขอ 69 38 การเขียนเช็คสั่งจายใหปฏิบัติ ดังนี้
(1 การจา ยเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพยสิน จา งทําของ
หรือเชาทรัพยสิน ใหออกเช็คสั่งจายในนามของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆาคําวา “หรือ
ผูถือ” ออกและขีดครอมดวย
(2 การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (1 ใหออก
เช็คสั่งจาย ในนามของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” และจะขีดครอม
หรือไมก็ได
(3 ในกรณีสั่งจา ยเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจา ย ใหกระทํา ไดในการจา ยเงินที่มี
วงเงินไมเกิน หาพันบาท โดยใหออกเช็คสั่งจายในนามหัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาที่ของ
หนวยงานคลัง และขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คสั่งจายเงินสด
(4 หากเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินไมมารับเช็คภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันสั่งจาย
ใหยกเลิกเช็คนั้น หากมีการยกเลิกเช็คดังกลา วเกินสองครั้ง ตองรายงานเหตุผ ลใหผูบริหาร
ทองถิ่นทราบ
ในการเขียนเช็คสั่งจายเงิน หามลงลายมือชื่อสั่งจายในเช็คไวลวงหนา โดยยังมิได
มีการเขียน หรือพิมพชื่อผูรับเงิน และจํานวนเงินที่สั่งจาย
ขอ 70 39 การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวเลขและตัวอักษรเขียนหรือ
พิมพใหชิดเสนและชิดคําวา “บาท” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมี
ชองวาง ที่จะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได และใหขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือ
หางหุนสวน จนชิดคําวา “หรือผูถือ” โดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมไดอีก
ขอ 71 40 การจายเงินทุกกรณี ถาผูจายมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองหักภาษีใด ๆ
ไว ณ ที่จาย หรือเงินอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนดใหหัก เพื่อนําสงสวนราชการหรือหนวยงานใด
ใหดําเนินการ ตามกฎหมายนั้น
3 6
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38

39
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ขอ 68 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
38
ขอ 69 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
39
ขอ 70 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
40
ขอ 71 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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ขอ ๗๒ เงินที่ขอเบิกจากหนวยงานคลังเพื่อการใด ใหนําไปจายไดเฉพาะเพื่อการ
นั้นเทานั้นจะนําไปจายเพื่อการอื่นไมได
สวนที่ ๒
หลักฐานการจายเงิน
----------------------------------------ขอ ๗๓ การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินทุกรายการ จะตองมีหลักฐาน
การจายไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
41
กรณีที่กระทรวงการคลังจา ยเงินใหแกเจา หนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินแทนองคกร
ปกครอง สว นท องถิ่ นใหใ ชห ลั กฐานการจา ยเงิ นของกรมบัญ ชีก ลาง กระทรวงการคลั งเป น
หลักฐานการจายเงิน
ขอ 73/1 42 การจายเงินขององคการปกครองสวนทองถิ่น ใหใชใบเสร็จรับเงิน
หรือใบรับเงิน ซึ่งผูรับเงินเปนผูออกให หรือใบสํา คัญรับเงิน หรือใบรับรองการจายเงิน หรือ
หลักฐานอื่นใด ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนหลักฐานการจาย
ขอ ๗๔ หลักฐานการจายเงินจะตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐาน
การจายใหขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหมแลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง
ขอ ๗๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจายซึ่งสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินยังไมไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย อยาใหชํารุด สูญหาย หรือเสียหายได และเมื่อ
ไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บอยางเอกสารธรรมดา
ขอ ๗๖ ใบสําคัญคูจายที่เปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกให อยางนอยจะตองมี
รายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยูหรือที่ทําการของผูรับเงิน
(๒) วัน เดือน ปที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินและระบุวาเปนคาอะไร
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อพรอมทั้งมีตัวบรรจงชื่อและชื่อสกุลของผูรับเงิน
ถา ผูรั บเงิน ลงลายมือ ชื่อไมได ใหใ ชล ายพิมพ นิ้วมื อ ห า มมิใ หใช แกงไดหรื อ
เครื่องหมายอื่นทํานองเชนวานั้นแทนการลงลายมือชื่อ
ขอ 77 43 ใหผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อ
รับรองการจาย พรอมทั้งระบุชื่อสกุลดวยตัวบรรจงพรอมวัน เดือน ป ที่จายกํากับไวในหลักฐาน
40

41

42

41

ขอ 73 วรรคสองเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
42
ขอ73/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
43
ขอ77 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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การจายเงินใหแกเจาหนี้ หรือผูมีสิทธิรับเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ และกรณีที่
เปนใบสําคัญคูจายให หัวหนาหนวยงานคลังลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับไวดวย
ในกรณีที่ใบสํา คัญคูจา ยเปนภาษาตา งประเทศ ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตาม
สาระสําคัญ ในขอ 76 ไวดวย
ขอ 77/1 44 การจายเงินทุกรายการตองมีการบันทึกการจายเงินไวในระบบและ
ตองตรวจสอบ การจายเงินกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน
ขอ 78 45 ขา ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจา ง ลูกจา ง หรือผูรับ
บํานาญ หรือเบี้ยหวัดที่ไมสามารถมารับเงินไดดวยตนเอง จะมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับแทนก็ได
โดยใชใบมอบฉันทะ ตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
การจ า ยเงิ น ให แ ก บุ ค คลนอกจากที่ กํ า หนดไว ใ นวรรคหนึ่ ง หากบุ ค คลนั้ น ไม
สามารถมารับเงินได ดวยตนเอง สามารถทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับเงินแทนได
การจายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกรอง ใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
ขอ ๗๙ การจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในตางประเทศ ซึ่งกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของประเทศนั้น ๆ ไมตองออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จรับเงินไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๗๖ ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินโดยระบุวาเปนการ
จา ยเงินคา อะไร เมื่อวัน เดือน ปใด จํา นวนเทา ใด และใหลงลายมือชื่อรับรองการจายไว
เชนเดียวกับที่กําหนดในขอ ๗๗ ในกรณีที่มีหลักฐานการรับเงินเปนอยางอื่นก็ใหแนบหลักฐานนั้น
ไปพรอมกับใบรับรองเพื่อตรวจสอบดวย
ขอ 80 46 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไมอาจ
เรียก ใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได ใหผูรับเงินลงชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินเพื่อใชเปนหลักฐาน
การจาย
ขอ 81 47 กรณีขาราชการ พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายเงินไป โดยไดรับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไมครบถวนตามขอ 76 หรือซึ่งตามลักษณะไม
อาจ เรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได ใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น ทําใบรับรองการจายเงินเพื่อนํามาเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเมื่อมีการจายเงินแลว ใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางขององคกร
43
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ขอ77/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
45
ขอ78 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
46
ขอ 80 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
47
ขอ 81 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสํา คัญรับเงินนั้น เพื่อเปนหลักฐาน
การจาย
ขอ 82 48 ในกรณีที่ใบสําคัญคูจายสูญหาย ใหปฏิบัติดังนี้
(1 กรณีที่ไดรับใบเสร็จ รับเงินแลว แตเกิดสูญหาย ใหใชสํา เนาใบเสร็จ รับเงิน
ซึ่งผูรับเงินรับรอง เปนเอกสารการขอเบิกเงินแทนก็ได
(2 กรณี ที่ ไม อ าจขอสํ า เนาใบเสร็จ รั บ เงิ น ตาม (1 ได ให ผู จา ยเงิ น นั้ น ทํ า
ใบรับ รองการจ า ยเงิน โดยชี้แ จงเหตุ ผ ล พฤติ ก ารณที่ สูญ หาย หรือ เหตุที่ ไ มอ าจขอสํ า เนา
ใบเสร็จรับเงินได และรับรองวายังไมเคยนําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจาย แมพบภายหลังจะไม
นํามาเบิกจายอีก แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลว
ก็ใหใชใบรับรองนั้นเปน หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได และเมื่อมีการจา ยเงินแลว ใหผู
จายเงินนั้น ทําใบสําคัญรับเงิน และลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น เพื่อเปนหลักฐานการจาย
ขอ ๘๓ หามมิใหผูมีหนาที่จายเงินเรียกใบสําคัญคูจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือชื่อ
รับเงินในหลักฐานการจายเงิน โดยที่ยังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน
สวนที่ ๓
การเบิกจายเงินยืม 49
-----------------------------------------ขอ 84 50 การจา ยเงินยืมจะจายไดแตเฉพาะที่ผูยืมไดทํา สัญญาการยืมเงินและ
ผูบริหารทองถิ่น ไดอนุมัติใหจายเงินยืมตามสัญญาการยืมแลวเทา นั้น โดยจะตองเปนไปตาม
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1 มีงบประมาณเพื่อการนั้นแลว
(2 ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินขึ้ นสองฉบับ โดยผูยืมไดรับเงินตามสัญญาการยืม
แลว ใหลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พรอมกับมอบใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นผูใหยืม เก็บรักษาไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ใหผูยืมเก็บไวหนึ่งฉบับ และรับรองวา จะ
ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งที่ไดกําหนดไวสําหรับเรื่องนั้น และจะนําใบสําคัญคูจาย
ที่ถูกตองรวมทั้งเงินเหลือจาย สงคืนตามที่กําหนดในขอ 86 ถาไมสงตามกําหนดก็จะชดใชเงิน
หรือยินยอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หักเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ หรือเงินอื่นใด
อันจะพึงไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชดใชเงินยืมนั้น
กรณีที่ผูยืมไมมีเงินใด ๆ อันจะพึงไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะหักสง
ใชเงินยืมได ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหผูยืมหาหลักทรัพยมาวางเปนประกัน หรือ
47

48
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ชื่อสวนที่ 3 แกไขเปน “การเบิกจายเงินยืม” โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
50
ขอ 84 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
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หาบุคคล มาทําสัญญาค้ําประกันไวตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
(3 การอนุมัติใหผูยืมเงินเพื่อใชในราชการแตละราย ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
ใหยืม เทาที่จําเปนไดเฉพาะผูมีหนาที่ตองปฏิบัติงานนั้น ๆ และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหม
ในเมื่อผูยืม มิไดชําระคืนเงินยืมรายเกาใหเสร็จสิ้นไปกอน
ในกรณีการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ อาจใหผูมีสิทธิคนใดคนหนึ่งเปนผูยืม
แทน
(4 กรณี ครบกํ า หนดการสง ใช เงิน ยืม แล วผู ยืม ยังไมช ดใชเ งิน ยืม ใหผู บริ หาร
ทองถิ่นมีอํา นาจสั่งการ ใหผูคา งชําระเงินยืมสงใชเงินยืมภายในกํา หนดเวลาตามที่เห็นสมควร
อยางชาไมเกินสามสิบวันนับแต วันครบกําหนด ถาผูยืมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมยอมชดใชเงินยืมให
นําความใน (2 มาใชบังคับ แลวรายงานให ผูบริหารทองถิ่นทราบ
(5 ในกรณีที่ผูยืมจะตองพนจากตําแหนงหรือพนจากการปฏิบัติงานใหแกองคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นไมวากรณีใด ๆ ใหหัวหนาหนวยงานคลังมีหนาที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืม
ของบุคคลดังกลาว หากปรากฏวายังคางชําระเงินยืมอยู ใหหัวหนาหนวยงานคลังเรงรัดใหเสร็จ
สิ้นในทันที กอนที่ผูยืมจะตองพนจากตําแหนงหนาที่ไปหรือพนจากการปฏิบัติงานใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไป ในกรณีที่ผูยืมถึงแกกรรมหรือไมยินยอมชดใชเงินยืมใหนําความใน (2
มาใชบังคับโดยอนุโลม
(6 การสงใชเงินยืมใหหัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติ ดังนี้
(ก หมายเหตุจํานวนเงินและวัน เดือน ป ที่สงใชในสัญญาการยืมเงิน
(ข ตองเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินนั้นเปนเอกสารสําคัญในราชการ
(ค ถารับคืนเปนเงินสด ใหออกใบเส ร็จ รับเงินใหแกผูยืมไวเปนหลักฐาน
(ง ใหบันทึกรายการสงใชเงินยืมในทะเบียนเงินยืมไวดวย โดยใหผูยืมลง
ชื่อในทะเบียนเงินยืม สําหรับรายการที่สงใชนั้น
ขอ 84/1 51 การจา ยเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกระทําไดเฉพาะ เพื่อใชจา ยในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของเงินนอกงบประมาณ
ประเภทนั้น หรือกรณีอื่น และไดรับอนุมัติจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหยืมนั้น
ขอ ๘๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย และสัญญาค้ําประกัน ใหใชตาม
แบบและวิธีการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
ขอ 85/1 52 การเบิกเงินเพื่อจา ยเปนเงินยืมใหแกบุคคลใดในสังกัด ยืมเพื่อ
ปฏิบัติราชการ ใหกระทําไดเฉพาะรายการ ดังตอไปนี้
(1 รายการคาจางแรงงาน ซึ่งไมมีกําหนดจายเปนงวดแนนอนเปนประ จํา แตจํา
เปนตองจาย ใหแตละวันหรือแตละคราวเมื่อเสร็จงาน
5 0
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ขอ 84/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
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(2 รายการค า ตอบแทน ใช ส อยและวั ส ดุ เฉพาะค า ตอบแทนสํ า หรั บ ผู ที่
ปฏิบัติงานใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นและจํา เปนตองจา ยแตล ะวันหรือแตล ะคราวเมื่อ
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน คาตอบแทนคณะกรรมการ คาเบี้ยประชุม รายการคาใชสอยหรือวัสดุที่ไม
ตองจัดซื้อจัดจา ง คา ใชจา ย ในการเดินทางไปราชการ หรือคา ใชจา ยในการฝกอบรม หรือ
คาใชจายในการจัดงานเฉพาะรายการ ที่ไมตองจัดซื้อจัดจาง เปนตน
(3 รายการคาสาธารณูปโภค เฉพาะคาบริการไปรษณียโ ทรเลข
ขอ 86 53 เงินที่ยืมไป ใหผูยืมสงหลักฐานการจายภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(1 กรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหสงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จายเงิน
ใหยืม โดยทางไปรษณียลงทะเบียนหรือธนาณัติแลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไดรับ
เงิน
(2 กรณีเดินทางไปราชการอื่น ใหสงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหยืมภายใน
สิบหาวัน นับจากวันกลับมาถึง
(3 การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากตาม (1 หรือ (2 ใหสงตอองคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นผูใหยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไดรับเงิน
ในกรณีที่ผูยืมไดสงหลักฐานการจายเพื่อสงใชคืนเงินยืมแลวมีเหตุตองทักทวง ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหยืมแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน แลวใหผูยืมปฏิบัติตามคํา
ทักทวงภายใน สิบหาวันนับจากวันที่ไดรับคําทักทวง หากผูยืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและ
มิไดชี้แจงเหตุผล ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหยืมทราบ ก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดํา
เนินการตามเงื่อนไข ในสัญญาการยืมเงิน โดยถือวาผูนั้นยังมิไดสงใชเงินยืมเทาจํานวนที่ทักทวง
นั้น
ขอ 86/1 54 เมื่อผูยืมสงหลักฐานการจายเงินหรือเงินเหลือจายที่ยืม (ถามี ให
หนวยงานคลัง บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน ถารับคืนเปนเงินสดใหออกใบเสร็จรับเงิ น
พรอมทั้งออกใบรับ ใบสําคัญตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหผูยืมไวเปน
หลักฐาน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิไดชํา ระคืนให
เสร็จสิ้นไวใน ที่ปลอดภัยอยาใหสูญหายและเมื่อผูยืมไดชําระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแลวใหเก็บรักษา
เชนเดียวกับหลักฐาน การจาย
52
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หมวด ๘
เงินสะสม
----------------------53

ขอ 86 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
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54
ขอ 86/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

~ 24 ~

หน้ าที่ 43

ขอ 87 55 ทุกวันสิ้นปงบประมาณ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปดบัญชี
รายรับรายจายแลว ใหกันยอดเงินสะสมประจําปไวรอยละสิบหาของทุกป เพื่อเปนทุนสํารองเงิน
สะสม องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสมได กรณีดังตอไปนี้
(1 กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไมถึงรอยละสิบหาของเงินสะสม ณ วันที่ 1
ตุลาคม ของปงบประมาณนั้น ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น และขออนุมัติผูวาราชการ
จังหวัด
(2 กรณีที่ปใด องคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอย
ละสิบหา ของงบประมาณรายจายประจําปนั้น หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
นําเงินทุนสํารอง เงินสะสมเฉพาะในสวนที่เกินไปใชจายไดภายใตเงื่อนไขขอ 89 (1 โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่น
ขอ 88 56 กิจ การใดที่มีงบประมาณรายจา ยประจําปอนุญาตใหจายไดแลว แต
ระยะสามเดื อนแรกของปง บประมาณ องคก รปกครองส วนทองถิ่น มีร ายได ไม เพี ยงพอที่จ ะ
ดําเนินการตามงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนําเงินสะสมทดรองจายไปพลางกอน
ได
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแจงการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุ
วัตถุประสงค ใหไปดํา เนินการตามอํานาจหนาที่ยกเวนงบลงทุน แตยังมิไดรับเงิน หากมีความ
จําเปนตองใชจายเงินกอน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจายไปพลางกอนได
เมื่อไดรับเงินงบประมาณ ดังกลาวแลวใหบันทึกบัญชีสงใชเงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นกําหนด
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีกิจการพาณิชย หากมีความจําเปนกิจการพาณิชย
อาจขอยืมเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปทดรองจายเพื่อบริหารกิจการกอนได โดย
ขอความเห็นชอบ จากสภาทองถิ่นและใหสงชดใชเงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปงบประมาณ
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีผูรับบํานาญรายใหมหรือผูรับบํานาญที่ยายภูมิลําเนา
และประสงคจ ะโอนการรับเงินบํา นาญไปรับในองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทเดียวกันใน
ทองที่ ที่ยายไปอยูใหม องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมอาจยืม
เงินสะสมทดรองจาย ใหกับผูรับบํานาญนั้นได โดยอํานาจของผูบริหารทองถิ่น และเมื่อไดรับเงิน
คืนใหบันทึกบัญชี สงใชเงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
ขอ 89 57 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจา ยเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
54
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ขอ 88 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
57
ขอ 89 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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(๑ ใหก ระทํา ได เฉพาะกิจ การซึ่ งอยูในอํา นาจหนา ที่ข ององค กรปกครองสว น
ทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ดา นการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจ การที่เปนการเพิ่มพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้
ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒ ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจ การขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตล ะ
ประเภท ตามระเบียบแลว
(3 ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและ
กันไวอีก รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและ
กรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น
(4 เมื่อ ไดรั บอนุ มัติใ หใช จา ยเงิน สะสมแล ว องค กรปกครองส วนท องถิ่ นตอ ง
ดําเนินการ กอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลา ที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใช จ า ยเงิ น สะสม โดยคํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการเงิ น การคลั ง ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
เสถียรภาพในระยะยาว
ข อ 89/1 58 ในกรณี ที่ มี ภ ารกิ จ ตามนโยบายเร ง ด ว นของรั ฐ บาลหรื อ
กระทรวงมหาดไทย และจําเปนตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ โดยมีความ
จําเปนตองใชจายจาก งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและงบประมาณดังกลา วไม
เพียงพอและไมตองดวยเงื่อนไข การใชจายเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมตามขอ 87
และขอ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเวนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายจาก
เงิ น สะสมหรื อ เงิ น ทุ น สํ า รองเงิ น สะสมได โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย
ขอ ๙๐ 59 กรณีที่งบประมาณรายจายประกาศใชบังคับแลว มีงบประมาณไมเพียง
พอที่จะจายหรือไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาดเงิน
สะสมได โดยไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นในกรณีดังตอไปนี้
(๑) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
(๒) เบิกเงินให ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
เลขานุการผูบริหารทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ตลอดจนลูกจางซึ่ง
มีสิทธิไดรับเงินอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในระหวาง
ปงบประมาณ
(๓) คาใชจายตาม (๑) และหรือ (๒) ใหถือเปนรายจายในปงบประมาณนั้น
5

7

58

58

ขอ 89/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
59
ขอ 90 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
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ขอ ๙๑ ภายใตบังคับขอ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ใหผูบริหาร
ทองถิ่นอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจําเปนในขณะนั้น โดยใหคํานึงถึงฐานะการเงิน การ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ขอ ๙๒ การวางฎีกาเบิกเงินสะสม ตามขอ ๘๙ และขอ ๙๐ ใหดําเนินการวางฎีกา
เบิกเงินสะสมไดเฉพาะตามจํานวนที่จะตองจายจริงและจะถึงกําหนดเวลาที่ตองจายเงินหรือวาง
ฎีกาเบิกเงินสะสมเปนงวด ๆ ตามความจําเปน
ขอ ๙๓ 60 ใหหนวยงานคลังจัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสม ณ
วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดสงให
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตรวจสอบแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป
59

หมวด ๙
การถอนคืนเงินรายรับและการจําหนายหนี้สูญ
-----------------------------61
ขอ ๙๔ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินรายไดและตอมาไดมีการขอ
คืนในลักษณะของลาภมิควรไดภายในกําหนดอายุความ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถอนคืนเงิน
รายรับ โดยปฏิบัติตามขอ ๙๕ และขอ ๙๖
ขอ ๙๕ การถอนคืนเงินรายรับตามขอ ๙๔ ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับที่นําสงเปนเงินรายรับที่นําสงแลว
(๒) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัด
จาง คําขอคืนเงินคาซื้อเอกสาร หนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด เปนตน
ขอ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ขอเงินคืนภายในปงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองให
จายคืนเงินรายรับดังกลาว โดยตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
(๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวา
ถูกตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
ขอ ๙๗ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่คางชําระ
เกินกวาสิบปขึ้นไป ดวยเหตุหนึ่งเหตุใด และไดดําเนินการแลว ดังนี้
(๑) เรงรัดติดตามใหมีการชําระหนี้แลว แตไมสามารถจัดเก็บได เนื่องจากลูกหนี้
กลายเปนบุคคลลมละลาย ยากจน ไมมีทรัพยสินจะเรียกชําระหนี้ได หรือกฎหมายมิไดเปดชองให
กระทําได
60

60

ขอ 93 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
61
ขอ 94 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเ บิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
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(๒) กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผูรับพินัยกรรม หรือทายาทผูรับมรดกตองเปน
บุคคลที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่ไดระบุไวใน (๑)
ใหอ งคก รปกครองสว นท องถิ่ นจํา หนา ยหนี้ สูญจากบัญชี ลูกหนี้โดยได รับความ
เห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่น และไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
หลั ก เกณฑ ก ารจํ า หน า ยหนี้ สู ญ และวิ ธี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห เ ป น ไปตามที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด
หมวด ๑๐
การตรวจเงิน
---------------------------------------ขอ ๙๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําบัญชีและทะเบียนรายรับรายจา ย
รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
การจัดทํา บัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนไปตามหมวด ๑๑ 62
ขอ ๙๙ ใหหัวหนาหนวยงานคลังทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลอง
เปนรายเดือนเสนอปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อทราบในฐานะ
หัวหนาผูบังคับบัญชา และสงสําเนาใหผูวาราชการจังหวัด สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสง
นายอําเภอ
ขอ 100 63 ใหหัวหนา หนวยงานคลังจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ
ตามแบบที่ กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นป พรอมสงใหกระทรวงการคลังดวย และสงสําเนาใหผูวาราชการจังหวัด
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล สงนายอําเภอ กรณีองคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๑๐๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและ
งบอื่น ๆตามขอ ๑๐๐ โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเวลาอันสมควร
ขอ ๑๐๑/๑ 64 ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานราย
ไตรมาสตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่นภายในสามสิบ
วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ ณ
สํา นักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในสิบหา วันนับแตผูบริหารทองถิ่นรับทราบรายงาน
ดังกลาว
61

62

63

62

ขอ 98 วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
63
ขอ 100 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
64
ขอ 101/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
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ขอ ๑๐๒ ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจายเงิน ใหหัวหนาหนวยงาน
ผูเบิกหรือรับเงิน และหรือหัวหนาหนวยงานคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และหากไดรับขอทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหหัวหนา หนวยงานผูเบิกและหรือหัวหนา หนวยงานคลังปฏิบัติตามคําทักทวงโดยเร็ว
อยางชาไมเกินสี่สิบหาวันนับจากวันที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแจงขอทักทวงนั้น
ขอ ๑๐๓ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นชี้แจงขอทักทวงไปยังสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน แตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยภายในสิบหาวัน
นับจากวันที่ไดรับคํายืนยันจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และใหผูวาราชการจังหวัดแจงผล
การวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไดรับรายงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาราชการ
จังหวัดใหปฏิบัติใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย
ขอ ๑๐๔ 65 ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ตรวจสอบการ
จัดทําบัญชีและรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางนอยปละหนึ่งครั้ง พรอมทั้ง
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทําการตรวจสอบแลวเสร็จ
ผูบริหารทองถิ่น ผูวาราชการจังหวัด อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจใหผูเชี่ย วชาญบัญ ชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนการภายในได สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอดําเนินการ
ดังกลาวไดเชนเดียวกัน
หมวด ๑๑
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
( Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) 66
------------------------------------------67
ขอ ๑๐๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( Electronic Local Administrative Accounting System :
e-LAAS) ซึ่งอยางนอยประกอบดวยระบบการทํางาน ๔ ระบบดังนี้
(1) ระบบงบประมาณ ประกอบด วยการจัดทํ า ขอบั ญญัติง บประมาณรายจา ย
ประจําป ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ
64

66

65

ขอ 104 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
66
ชื่อหมวด 11 เบ็ดเตล็ด แกไขเปน “ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( Electronic Local Administrative Accounting
System : e-LAAS)” โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
67
ขอ 105 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
(2) ระบบรายรับ ประกอบดวยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกบเสร็จรับ
เงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) ระบบรายจาย ประกอบดวยการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายเงิน รวมทั้งการ
จัดทําฎีกา รายงานและทะเบียนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) ระบบบัญชี ประกอบดวยการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ รวมทั้งการจัดทํา
รายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ ๑๐๕/๑ 68 ให กรมส งเสริ ม การปกครองท อ งถิ่ นวางระบบ กํา หนดวิ ธี ก าร
ปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารพั ฒ นาระบบ การส ง เสริ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านระบบบั ญ ชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ ๑๐๕/๒ 69 ให สํา นั กงานส งเสริม การปกครองท องถิ่ นจัง หวั ด ส งเสริม และ
สนับสนุนรวมทั้งกํา กับดูแลการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
บทเฉพาะกาล
------------------------------ขอ ๑๐๖ การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิ น ใดที่ อ ยู ใ นระหว า งดํ า เนิ น การและยั ง ไม แ ล ว เสร็ จ ในวั น ที่ ร ะเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่ใชบังคับอยู
เดิม จนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ ๑๐๗ บรรดาแบบพิมพและเอกสารใด ๆ ที่ใชในการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงินการถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนตา ง ๆ ใหใชแบบเดิมไปพลางกอน จนกวา กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจะไดกําหนดใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๑๐๘ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมซึ่งตองตั้ง
งบประมาณรายจายชดใชคงคางตามบัญชี ใหปรับปรุงบัญชีตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกํา หนดและใหตั้งเงินทุนสํา รองเงินสะสมสํา หรับปแรกจากบัญชีเงินสะสมที่ไดปรับปรุง
ยอดเงินสะสมเรียบรอยแลว
ขอ ๑๐๙ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ออกตาม
ความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององคกรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบีย บ
6 7

6 8
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ขอ 105/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
69
ขอ 105/2 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหใชบังคับตอไปจนกวาจะมี
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศคําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ออกตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ประชา มาลีนนท
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254870
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25 58 71
70

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
ขอ 17 การปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ไดดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการไปกอนวันที่ระเบียบนี้มี
ผลใชบังคับ ใหถือวาเปนการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบียบนี้
ขอ 18 ในวาระเริ่มแรก หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดยังไมพรอมจะปฏิบัติ
ตามหมวด 11 ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( Electronic Local
Administrative Accounting System : e-LAAS) ตามระเบียบนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการเดิมตอไปได แตทั้งนี้ตองไม
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ขอ 19 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ใชอยูกอน
วันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหใชตอไปโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงระเบียบนี้
70
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ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 /ตอนพิเศษ 12 ง /หนา 12/26 มกราคม 2549
ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 /ตอนพิเศษ 230 ง /หนา 2/25 กันยายน 2558
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 72
71

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป

กรรมกร สีกากี : ผูร้ วบรวม
ขอขอบคุณพันจ่าเอกชัชวาล อาจบันดิษ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์วตั ถุดิบในการวบรวม ท่านสามารถศึกษาสาระ/ความรูใ้ นการปฏิบตั ิ
ราชการได้ที่ facebook กลุ่ม “แบ่งปันความรู”้
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ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 /ตอนพิเศษ 323 ง /หนา 1/18 ธันวาคม 2561

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 51

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาทีท่ องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ เสียใหม ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริห ารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕” 1
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๒๖
(๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาเจาหนาที่ทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑
(๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๑
(๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น และหนังสือสั่งการในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ “องค กรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ นายก
องคการบริหารสวนตําบล
“เจาหน าที่ ท องถิ่ น” หมายความวา ขาราชการองคการบริห ารสวนจัง หวัด พนักงานเทศบาล
พนัก งานสวนตําบล และใหหมายความรวมถึง นายกองคการบริหารสวนจัง หวัด นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกสภาองคกรปกครอง สวนทองถิ่น
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายก
1
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องคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหาร สวนจังหวัด เลขานุการ
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง ขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ซึ่ ง ได รั บ ค า จ า งจากเงิ น งบประมาณรายจ า ยขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ผู ที่
กระทรวงมหาดไทย สั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกร ปกครองสวนทองถิ่น
สั่ง ใหไปปฏิบัติร าชการ ให องค กรปกครองสวนทองถิ่น และไดกําหนดใหเ บิกคาใชจาย ในการเดินทางไป
ราชการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“ภูมิลําเนาเดิม” หมายความวา ทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม
หรือไดรับบรรจุเปนลูกจางหรือพนักงานจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทาย แลวแตกรณี
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา บุคคลซึ่งอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยูกับผูเดินทางไปราชการ
ดังตอไปนี้
(๑ คูสมรส
(๒ บุตร
(๓ บิดามารดาของผูเดินทาง และหรือบิดามารดาของคูสมรส
(๔ ผูติดตาม
2
“ยานพาหนะประจําทาง” หมายความวา รถไฟ รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายวาดวย การ
ขนสง ทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย และให หมายความ
รวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจําโดยมีเสนทาง อัตราคาโดยสาร และคา
ระวางที่แนนอน
3
“พาหนะสวนตัว” หมายความวา รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล ซึ่งมิใช ของ
ทางราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม
4
“การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ” หมายความวา การเดินทางไปราชการในสถานที่ และชวงเวลา
เดียวกัน ตั้งแตสองคนขึ้นไป
ขอ ๕ ใหป ลัดกระทรวงมหาดไทยรัก ษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจ ฉัยปญ หา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดใน วรรค
หนึ่งใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย กอนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่อ งหนึ่งตามวรรคสองใหอ ธิบ ดีกรมสงเสริม การ
ปกครองทองถิ่นหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ การจายเงินตามงบประมาณรายจาย เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่
ทองถิ่น ตามความจําเปนและประหยัดภายใตหลักเกณฑและอัตราการจายตามระเบียบนี้ สวนวิธีการเบิกจาย
นั้น ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นถือปฏิบัติ
2

เพิ่มเติมคํานิยาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
เพิ่มเติมคํานิยาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
4
เพิ่มเติมคํานิยาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2561
3
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5

ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหปฏิบัติตามมตินั้น
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาใชจายดังกลาว
ากว
ต าสิทธิของตนก็ได
ขอ ๗ ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนเจาหนาที่ทองถิ่น ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ได
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ผูเดินทางไปราชการซึ่ง มีสัญญากับ องคก รปกครองสวนทองถิ่นกําหนดคาใชจายในการเดินทาง ไป
ราชการไวเปนอยางอื่น ใหเบิกคาใชจายตามที่กําหนดไวในสัญญา
ผูเดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น หรือที่มิไดมีตําแหนงกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือไมมี
กฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบไวกับตําแหนงระดับของเจาหนาที่ทอ งถิ่น ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนงระดับของเจาหนาที่ทองถิ่น เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการได หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขออนุมัติ ตอผูวาราชการจงัหวัดเปนกรณี ๆ ได
ขอ ๘ สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแตวันทไดรับอนุมัติให เดินทางไป
ราชการ หรือ วันที่ออกจากราชการแลวแตกรณี โดยใหที
ผ ่มีอํานาจพิจ ารณาอนุมัติการเดินทาง ไปราชการ
ดังนี้
(๑ ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถิ่นและประธาน สภา
ทองถิ่น
การขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการตางประเทศ ตองขออนุมัตลิ วงหนากอนเดินทางไปราชการ ไมนอย
กวาสามสิบวัน และผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณาใหเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจง หากพิจารณา
ไมอนุมัติใหแจงเหตุผลการไมอนุมัติดวย และผูบ ริหารทองถิน่ หรือประธานสภาทองถิ่น สามารถอุทธรณคําสั่งได
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีที่กระทรวงมหาดไทย หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงใหผบู ริหารทองถิ่น หรือ
ประธานสภาทองถิ่นเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ใหถือวาไดรับอนุมัติใหเดินทาง ไปราชการ
แลว โดยไมตองขออนุมต
ตั อผูวาราชการจังหวัดอีกเพียงแตแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
กรณีผบู ริหารทองถิ่นหรือประธานสภาทองถนมีภารกิจที่ตองปฏิบัติเปนการตอเนื่องหรือเปน การปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับงานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม นอกเขตจังหวัด ภายใน ๑ วันทําการ ใหสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดกอน
6

(2 ผูบ ริหารทองถิ่นเปนผูอ นุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รอง
นายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนต าบล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนต าบล ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึงลูกจาง พนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนผูทผี่ ูบริหารทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
5

5

ขอ 6 วรรคสองและสาม เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2559
6
ขอ8 (2 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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(๓ ประธานสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาทองถิ่น โดยตองมี คํา
รับรองจากผูบริหารทองถนวามีงบประมาณเพียงพอทีจ่ ะเบิกจายได
ขอ ๙ ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถ เดินทางกลับทองที่
ตั้งสํานกังานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว โดยไดรับอนุมัติ ใหลากิจหรือลาพักผอน
ตามระเบียบวาดวยการนั้น และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจ อนุมัติการเดินทางแลว ใหมีสิทธิ
ไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามที่ระเบียบนี้กําหนดไว ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของ
องคกรปกครองสวนทองถินแลว
ขอ ๑๐ เจาหนาที่ทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงงให
ต ดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้นภายหลังวันที่ ไดเดินทางไป
ราชการแลว ใหมีสิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ที่สูงขึ้น นับแตวันที่มี
คําสั่งแตงตั้งดังกลาว แมคําสั่งนั้นจะใหมีผลยอนหลังไปถึงหรือกอนวันออกเดินทาง ก็ตาม
ขอ ๑๑ เจ าหน าที่ท อ งถิ่ นซึ่ ง เดิ นทางไปรัก ษาการในตําแหนง หรือ รัก ษาราชการแทน ใหไดรั บ
คาใชจายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน ตามอัตราสําหรับ ตําแหนงระดับที่ตน
ดํารงอยู แตการเดินทางระหวางทีร่ ักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาดํารง
ตําแหนงเดิม ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามอัตรา สําหรับตําแหนง ระดับที่ตนรักษาการใน
ตําแหนงหรือรักษาราชการแทน
ในกรณีที่เปนการเดินทางไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนในตําแหนงระดับทีากว
่ต า
ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราสําหรับตําแหนงระดับทตนดํารงอยู
ขอ ๑๒ การเดินทางไปราชการ ถาผูเดินทางหยุดอยูที่ใดโดยไมมีเหตุอันควร ไมมีสิทธิไดรับ คาใชจาย
ในการเดินทางสาหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
ขอ ๑๓ ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนผูไดรับเบี้ยเลี้ยงประจํา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ตามระเบียบนี้ได
เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา
7
กรณีผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการ โดยเหตุแหงความตายมิได เกิดจากการ
ประทุษรายดวยเหตุสวนตัวหรือการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตน ใหบุคคลในครอบครัว ของผูถึงแกความ
ตายหรือผูจัดการศพ มีสิทธิเบิกคาพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือคาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่
เกยวกับการสงศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้
(๑ กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ใหบุคคลในครอบครัวเบิกคาพาหนะไดไมเกินสามคนและให เบิกได
เฉพาะคาพาหนะไปกลับเทาที่จายจริงไมเกินอัตราตามเสนทางจากทองที่ที่ผูถึงแกความตาย รับราชการไปยัง
ทองที่ที่ถึงแกความตายตามสิทธิของผูถึงแกความตาย เวนแตบุคคลในครอบครัว ของผูถึงแกความตายมีสิทธิ
ไดรับคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการสูงกวาสิทธิของผูถึงแกความตาย ใหเบิกคาพาหนะไปกลับตามสิทธิ
ของผูนน แตถาผูถึงแกความตายไมมีบุคคลในครอบครัว หรือมีแตบุคคล ในครอบครัวมอบอํานาจใหบุคคลอืน
เปนผูจัดการศพ ใหผูจัดการศพเบิกคาพาหนะไดเพียงคนเดียว
(๒ กรณีการสงศพกลับใหเบิกคาพาหนะในการสงศพกลับไดเทาทจายจริง แตไมเกินอัตรา คาพาหนะ
ในเสนทางจากทองที่ที่ถึงแกความตายไปยังทอ งที่ทถึ
ี่ผ งแกความตายรับราชการ และใหเบิก คาใชจายอื่นที่
จําเปนทเกี่ยวกับการสงศพกลับไดเทาที่จายจริง
6

7

ขอ 13 วรรสอง,วรรคสาม และวรรคสี่ แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
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หมวด ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สวนที่ ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ขอ ๑๔ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
(๑ การไปปฏิบัติราชการชวคราวนอกที่ตั้งสํานักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่ง ผูบังคับบัญชา
หรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(๒ การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
(๓ การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนง หรือไปรักษาราชการแทน
ขอ ๑๕ คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
(๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒ คาเชาที่พัก
(๓ คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔ คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
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ขอ ๑๖ เบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจาย ตามบญัชีหมายเลข ๑ ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๗ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลาออก จากสถานที่
อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ตามปกติ แลวแตกรณี
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรมใหนับยี่สิบสีช่ ั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง หรือ
เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถงึหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึง นั้นนับ
ไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แตเกินหกชั่วโมงขึ้นไป ใหถือเปนครึ่ง
วัน
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง กลับทอง
ที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเ หตุสวนตัวตามขอ ๙ การนับเวลา เดินทางไป
ราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลียงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลา ตั้งแตเริ่มปฏิบัติ
ราชการเปนตนไป และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวา สิทธิในการเบิกจาย
เบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัตริาชการ
9
ขอ ๑๘ การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซึ่งโดยปกติตองพักแรม ใน
ยานพาหนะหรือ พักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทางไปราชการเบิก คาเชาที่พัก ใน
ลักษณะเหมาจายหรือในลักษณะจายจริงก็ได แตถาเปนการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเลือก คาเชาที่
พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๒ ทายระเบียบนี้
ในกรณีเปนการเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว ใหผูเดินทาง ไป
ราชการเบิกคาเชาที่พักในอัตราสูงไดตามความจําเปน ตามหลักเกณฑและอัตราตามบัญชีหมายเลข ๒ ทาย
ระเบียบนี้
7

8

8
9

ขอ 16 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 18 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
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10

การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ซึ่งมีผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนง
ประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับสูง ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นระดับสูง หรือตําแหนง ตั้งแตระดับ ๙
ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา เปนหัวหนาคณะ หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ ในที่เดียวกันกับที่พัก เพื่อ
เปนที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่นใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มขึ้นสําหรับ หองพักอีกหองหนึ่งหรือจะเบิกคา
เชาหองชุดแทนก็ไดเทาที่จายจริง ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๒ ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๙ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่ง เรื่องใดในสถานที่ ปฏิบัติ
ราชการแหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจงัหวัด ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย
ขอ ๒๐ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไมสะดวกในการเดินทาง ไปกลับระหวาง
สถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่อยู ใหเบิกคาเชาที่พักระหวางไปราชการไดเพียงระยะเวลา ไมเกินหนึ่งรอย
ยี่สิบวัน นับแตวันออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความจําเปน
และประหยดัดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวย และจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล ใหเบิก คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง และคาเชาที่พักสําหรับวันที่พักนนได แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบวัน
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ใหงดเบิก
คาเชาที่พัก เวนแตกรณีที่จําเปน
การเจ็บปวยตามวรรคหนง ตองมีใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่ไมมีแพทย ที่ทาง
ราชการรับรองอยูในทองที่ที่เกิดการเจ็บปวย ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ
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ขอ ๒2 การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจ าทาง และใหเบิกคาพาหนะ ได
โดยประหยัด
ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ ใหใช
พาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจ าเปนไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐาน การขอ
เบิกเงินคาพาหนะนั้น
การเบิกคาพาหนะรับจางใหเบิกไดส าหรับกรณี ดังตอไปนี้
(๑ การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ป ฏิบัติราชการกับสถานี ยานพาหนะ
ประจ าทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ ภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน
(๒ การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด เดียวกัน
วันละไมเกินสองเที่ยว
(๓ การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาพาหนะรับจาง ตาม (๒
ไมได
การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด ระหวางสถานที่อยูที่พัก หรือสถานที่ ปฏิบัติ
ราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยัง สถานที่ปฏิบัติ
ราชการ ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง แตตองไมเกินอัตรา ดังนี้
9

10

10

ขอ 18 วรรคสามแกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2559
11
ขอ 22 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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(1 กรณีเปนการเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดตอกับ กรุงเทพฯ หรือ
การเดินทางขามเขตจังหวัดที่ผานเขตกรุงเทพฯ ใหเบิกเทาที่จายจริงภายในวงเงิน เที่ยวละไมเกิน 600 บาท
(2 การเดินทางขามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ (1 ใหเบิกเทาที่จายจริงภายใน วงเงินเที่ยว
ละไมเกิน 500 บาท
ในกรณีที่ผเู ดินทางไปราชการ มีความจ าเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง กลับ
ทองที่ตงั้ ส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัตริ าชการ เพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ 9 ใหเบิก คาพาหนะ
เทาทีจ่ ายจริงตามเสนทางที่ไดรับค าสั่งใหเดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทาง ในระหวางการ
ลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับค าสั่ง ใหเดินทางไปราชการ
12
11

ดังนี้

ขอ ๒๓ การเดินทางไปราชการโดยรถโดยสารประจําทางและรถไฟ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

(๑ การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริงไมเกิน อัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด เวนแตกรณีจําเปนที่ผูเดินทางถูกเรียกเก็บ เงินคาพาหนะ
เกินกวาอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด ก็ใหเบิกคาพาหนะ เดินทางไดเทาที่จาย
จริง
13
(๒ การเดินทางโดยรถไฟ ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง สําหรับการเดินทาง โดย
รถดวนหรือรถดวนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป. ใหเบิกไดเฉพาะผูดํารงตําแหนง ประเภท
ทั่วไป ตั้งแตระดับชํานาญงาน ขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแตระดับ ชํานาญการ ขึ้นไป ตําแหนง ประเภท
อํานวยการทองถิ่น ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนง ที่
เทียบเทา
ขอ ๒๔ ในทองที่จังหวัดใดที่ไมมีอัตราคาพาหนะประเภทใดกําหนดไว ใหผูวาราชการจังหวัด กําหนด
อัตราคาพาหนะดังกลาวขนไว เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ เมื่อกําหนดแลวใหแจง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
12

14

ขอ 25 การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ ผูเ ดินทางจะตองไดรับอนุมัติจากผูบ ริหารทองถิ่น
ส าหรับผูบ ริหารทองถิ่นและประธานสภาทองถิ่นตองไดรบั อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 8 โดยตองระบุ
ยี่หอและหมายเลขทะเบียนพาหนะสวนตัวไวดวย และตองใชพาหนะนั้นตลอดเสนทาง จึงจะมีสทิ ธิเบิกเงิน
ชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะสวนตัวได ทั้งนี้ ใหพิจารณา
อนุมัติการใชพาหนะสวนตัวตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
ในกรณีผเู ดินทางไมสามารถใชพาหนะสวนตัวไดตลอดเสนทาง ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ตอผูมีอํานาจอนุมัติตามวรรคหนึง่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
13

12

ขอ 23 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 23 วงเล็บสอง แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2559
14
ขอ 25 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
13
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15

ขอ 26 เงินชดเชยเปนคาพาหนะตามขอ ๒๕ ใหเบิกจายในประเภทคาพาหนะ ดังนี้
(๑ รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท
(๒ รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ ๒ บาท
16
ใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเสนทางของกรมทางหลวงในระยะทางสั้น และตรงซึ่ง
สามารถเดินทางไดสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ ใหใชร ะยะทางของกรมทางหลวงเปนเกณฑ ในการคํานวณ
ระยะทางดังกลาว
ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงใหใชระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอื่นที่ตัดผาน เชน
เสนทางของเทศบาล และในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงและของหนวยงานอื่น ใหผูเดินทาง เปนผู
รับรองระยะทางในการเดินทาง
17
ขอ 27 การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใหโดยสารชั้นประหยัดตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑ ส าหรับ ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป ตําแหนงประเภทวิชาการ
ตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไป ตําแหนงประเภทอําานวยการทองถิ่น ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น หรือ
ตําแหนงตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา
(2 ผูดํา รงตําแหนงต่ํากวาที่ระบุใน (1 เฉพาะกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน เพื่อประโยชน ตอทาง
ราชการ และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
(3 การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตาม (1 หรือ (2 จะเบิกคาใชจายไดไมเกินคาใชจาย ในการ
เดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได
ในกรณี ผูเ ดิน ทางตาม (1 มีความจํา เป นตอ งโดยสารเครื่ อ งบิน ในชั้น ที่สูง กว าสิท ธิ ให ผูดํารง
ตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได โดยตอง ไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด”
18
ขอ ๒๘ ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุก ารกับ ผูบัง คับ บัญ ชาที่เ ปนหัวหนาคณะ ซึ่งดํารง
ตําแหนง ประเภทวิชาการระดับ เชี่ยวชาญ ประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับ สูง ตําแหนงประเภทบริห าร
ทองถิ่นระดับสูง หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หากมีความจําเปนตองเดินทาง
พรอมกับ ผูบังคับบัญชาและเพื่อประโยชนในการประสานสั่งการในระหวางเดินทางไปราชการใหเบิกคาพาหนะ
ไดเทากับ ที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิ ที่
ตนเองไดรับ หรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แตไมเกินอัตราที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก
ขอ ๒๙ ผูเดินทางไปราชการเพื่อทําหนาที่รับรอง หรือปฏิบัติงานรวมกับชาวตางประเทศ จะเบิกคา
พาหนะในการเดินทางเทากับที่ตองเบิกสําหรับชาวตางประเทศนั้นก็ได
ขอ ๓๐ ผูเดินทางไปราชการซึ่ง ตอ งนําสิ่ง ของเครื่อ งใชของทางราชการไปดวย ใหเ บิกคาพาหนะ
สําหรับสิ่งของเครื่องใชนั้นไดโดยประหยัด
ขอ ๓๑ ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองจายคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ ใหเบิก
คาใชจายนั้นไดโดยประหยัด สวนที่ ๒ การเดินทางไปราชการประจํา
14

15

16

17

15

ขอ 26 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 26 วรรคสอง แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561
17
ขอ 27 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
18
ขอ 28 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
16
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ขอ ๓๒ การเดินทางไปราชการประจํา ไดแกการเดินทางไปประจําตางสํานัก งานไปรักษาการ ใน
ตําแหนงหรือรักษาราชการแทน เพื่อดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม
19
ขอ ๓๓ ผูเดินทางไปราชการประจําสํานักงานแหงใหมใหเบิกคาใชจายไดตามขอ ๑๕ และกรณีที่ผู
เดินทางดังกลาวมีความจําเปนตองยายที่อยูใหม ใหเบิกคาขนยายสิ่งของสวนตัวในลักษณะ เหมาจายได ตาม
บัญชีหมายเลข ๓ ทายระเบียบนี้
ขอ ๓๔ การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา ในกรณีที่มิไดกําหนดไวในสวนนี้ ใหนํา
หลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด ๒ สวนที่ ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหนับตั้งแตเวลา ออกจากสถานที่
อยูจนถึงสถานที่พักทีปรั
ไ บราชการแหงใหม
ขอ ๓๖ ผูเดินทางไปราชการประจํา จะเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับบุคคล ในครอบครัวไดโดย
ประหยัด
20
การเบิกคาเชาที่พัก และคาพาหนะสําหรับผูติดตาม ใหเบิกไดดังนี้
(๑ หนึ่งคนสําหรับ ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงาน ลงมา ตําแหนงประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหนงที่เทียบเทา
(๒ ไมเกินสองคนสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการ ตั้งแต
ระดับชํานาญการ ขึ้นไป ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น หรือตําแหนง
ตั้งแตระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ขอ ๓๗ คาเชาที่พักและคาพาหนะ สําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผูติดตามใหเ บิกไดใน อัตรา
เดียวกับผูเดินทางตามขอ ๓๓ สําหรับผูตดิ ตามใหเบิกไดเทากับเจาหนาที่ทองถิ่นในตําแหนงระดับาสุ
ต ด ใน
กรณีที่เดินทางไปถึงทองทีท่ ี่ตังสาํ นักงานแหงใหม ถาไมอาจเขาพักอาศัยที่ทางราชการจัดให หรือบานเชาไดและ
ผูบริหารทองถิ่นอนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ไดไมเกินเจ็ดวันนับแต
วันที่ไปถึงทองที่ที่ตั้งสํานักงานแหงใหม ถามีความจําเปนจะตองเบิกคาเชาที่พักเกินเจด็วันตองไดรับอนุมัติจาก
ผูวาราชการจังหวัด
ขอ ๓๘ ในกรณีที่ผูเดินทางไปประจําตางสํานักงาน เดินทางโดยเครื่องบินตามขอ ๒๗ ใหบุคคลใน
ครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินไดดวย
ขอ ๓๙ ในกรณีจําเปนซึ่งไมอาจนําบุคคลในครอบครัวไปพรอมกับผูเดินทางได ใหผูเดินทาง รายงาน
ชี้แจงเหตุผลความจําเปนและกาหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางตอผูบริหารทองถิ่น
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่งใหขอกอนที่เจาหนาที่ทองถิ่นผูนั้นจะเดินทาง
ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตเลือ่ นการเดินทางไดภายในเวลาอันสมควร แตตองไมเกิน หนึ่งปนับแต
วันที่ปรากฏในคําสั่งใหเดนิทางไปราชการ
21
ขอ 40 ยกเลิก
ขอ ๔๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งตางสังกัดใหเบิก จากสังกัด
ใหมซึ่งไปประจํา
18

19

20

19

ขอ 33 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 36 วรรคสองแกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2559
21
ขอ 40 ยกเลิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอ งถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
20
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สวนที่ ๓
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม
ขอ ๔๒ การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหหมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิม ของผู
เดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
ขอ ๔๓ เจาหนาที่ทองถิ่นซึ่งออกจากราชการ หรือลูกจาง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลิกจาง จะ
เบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดเฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาขน
ยายสิ่งของสวนตัว เพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของเจาหนาที่ทองถิ่นผูนั้น ตามอัตราสําหรับ ตําแหนง ระดับครั้ง
สุดทาย กอนออกจากราชการหรือเลิกจาง
ในกรณีที่เจาหนาที่ทองถิ่นถึงแกความตาย ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งตกแก ทายาทผูใด
ผูหนึ่งที่อยูกับเจาหนาที่ทองถิ่นขณะถึงแกความตาย
ในกรณีที่ไมมีทายาทที่อยูกับเจาหนาที่ทองถิ่นขณะถึงแกความตาย หรือมีทายาทแตไมสามารถ จัดการ
ได ใหสิท ธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งตกแกทายาทผูใดผูหนึ่งที่มิไดไปอยูดวยถาทายาท ผูนั้นตอ ง
เดินทางไปจัดการดังกลาวใหเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งสําหรับตนเองไดเฉพาะการเดินทางกลับ
การเดินทางและการขนยายสิ่งของตามขอนี้ ใหกระทําภายในหนึ่งรอยแปดสิลวันนับแตวันออก จาก
ราชการ เลิกจาง หรือตาย ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
ขอ ๔๔ เจาหนาที่ทองถิ่นซึ่งถูกสั่งพักราชการ หรือลูกจาง ซึ่งถูกสั่งพักการจางจะเบิก คาใชจายสําหรับ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะและคาขนยายสิ่งของ สวนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนา
เดิมของเจาหนาที่ทองถิ่นผูนั้น โดยจะไมรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได
ขอ ๔๕ ในกรณีที่ผูมีสิทธเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ตามขอ ๔๓ และ ๔๔ จะ
ขอเบิกคาใชจา ยในการเดินทางไปยังทองที่อื่นซึ่งมิใชภูมิลําเนาเดิม โดยเสียคาใชจายในการเดินทาง ไมสูงกวา
ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
22
ขอ ๔๖ การเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหเบิกจากตนสังกัดเดิม
21

หมวด ๓
การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
ขอ ๔๗ การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทองถิ่น ซึ่งจะเบกิคาใชจาย ตาม
ระเบียบนี้ได ผูที่เดินทางจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตามขอ ๘
23
ถาผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ หรือหนวยงานใด ๆ
ในเรื่องคาใชจายในการเดินทางแลว ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบนี้ แตหาก
ความชวยเหลือที่ไดรับนอยกวาสิทธิที่จะพึงมีตามระเบียบนี้ ใหเบิกคาใชจาย สมทบได ดังนี้
(๑ คาโดยสารเครื่องบิน กรณีที่ผูใหความชวยเหลือไมออกคาโดยสารเครองบินให ใหเบิก คาโดยสาร
เครื่องบินไปและกลับไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบิน ไปและกลับแลว
ใหงดเบิกเงินสมทบคาโดยสารเครื่องบิน แมความชวยเหลือนั้นชั้นที่นั่งจะตากวาสิทธิ ที่พึงไดรับ และกรณีไดรับ
ความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ใหเบิกคาโดยสารเครื่องบิน อีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่
ไดรับความชวยเหลือ แตตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ
22

22

ขอ 46 แกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 47 วรรคสองแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2558
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(๒ ค าเบี้ ยเลี้ยงเดิ นทาง กรณี ที่ ไมไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลยงเดินทาง ใหเบิก คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางหรือผูใหความชวยเหลือ จัด
เลี้ยงอาหารให ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี ดังนี้
( ก กรณีไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางตากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง
สมทบเฉพาะสวนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแลว จะตอง ไมเกินสิทธิที่พึง
ไดรับ
( ข กรณีผู ใหความชวยเหลือจัดเลีย้ งอาหารทุกมื้อ ใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีจัดเลี้ยงอาหาร
๒ มื้อ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง เดินทางเหมาจาย และกรณีจัด
เลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย
(๓ คาที่พัก กรณีผูใหความชวยเหลือ ไมออกคาเชาที่พักให ใหเ บิก คาเชาที่พัก ไดตามสิทธิของ ผู
เดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคาที่พักต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกคาเชาที่พักสมทบเฉพาะสวนที่ขาด
ตามจํานวนที่ไดจายจริงซึ่งเมื่อรวมกับคาที่พักที่ไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ และกรณี
ที่ผูใหความชวยเหลือจัดที่พักกให ใหงดเบิกคาเชาที่พัก
(๔ คารับรอง ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับเงินคารับรองตามขอ ๕๕
(๕ ค าพาหนะเดิ น ทางไปกลั บ ระหว า งสถานที่อ ยู ที่พั ก หรือ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการกั บ สถานี
ยานพาหนะและคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิไดรับความชวยเหลือใหเบิก ได
ตามสิทธิ กรณีไดรับความชวยเหลือต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาดตามจํานวน ที่ไดจาย
จริง รวมแลวตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ
ขอ ๔๘ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก
(๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒ คาเชาที่พัก
(๓ คาพาหนะ รวมทั้ง คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง พลัง งาน สําหรับยานพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔ คารับรอง
(๕ คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ขอ ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายภายใน วงเงินที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
24
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามบัญชี หมายเลข
๔ ทายระเบียบนี้
ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่มิไดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ใหเบิกคาอาหาร
คาเครื่องดื่ม คาภาษีและคาบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคาเรียกเก็บ คาใชสอยเบ็ดเตล็ด และคาทํา
ความสะอาดเสื้อผา ตามบัญชีหมายเลข ๔ ทายระเบียบ
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บ ปวยและจําเปนตองพักเพื่อ รักษาพยาบาล ใหนําขอ ๒๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕๐ การนั บ เวลาเดิ นทางไปราชการตางประเทศเพื่อ คํา นวณเบี้ ยเลี้ยงเดินทาง ให นับ ตั้ง แต
ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทาง เขาประเทศไทย
23

24

ขอ 49 วรรคหนึ่งและสองแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2558
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ในกรณีการเดินทางของเจาหนาที่ทองถิ่นที่ใชเอกสารอยางอื่นซึ่งมิใชหนังสือเดินทางเวลา ที่ถือวาเปน
เวลาเขาและออกจากประเทศไทยใหใชเวลาประทับตราเขาและออกในเอกสารนั้น
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ใหนับยี่สิบชั
ส ่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถงึหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง และสวนที่ ไมถึงนั้น
นับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมงแตเกินหกชั่วโมงขึ้นไป ใหถือเปนครึ่ง
วัน
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง กลับทอง
ที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเ หตุสวนตัวตามขอ ๙ การนับเวลา เดินทางไป
ราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลา ตั้งแตเริ่มปฏิบัติ
ราชการเปนตนไป ยกเวนในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ ที่ปฏิบัติราชการกอน
วันเริ่มปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแตเวลาที่เขาพัก ในทองที่ที่ปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ ไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจ หรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลง เมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
25
ขอ ๕๑ การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรม ซึ่งโดย
ปกติตองพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทางไป
ราชการเบิก ค าเช าที่ พั ก ได เ ท าที่ จ ายจริ ง ตามสิท ธิที่ตนเองไดรับ ในการพัก อาศัยคนเดี ยว ทั้ง นี้ ตามบัญ ชี
หมายเลข ๕ ทายระเบียบ
26
การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักไดดังตอไปนี้
(๑ ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ตําแหนง ประเภทวิชาการตั้ง แตร ะดับ ชํานาญการพิเศษ ลงมา
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นตั้งแตระดับกลาง ลงมา ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นตั้งแต ระดับกลาง
ลงมา หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหพักแรมรวมกันสองคน ตอหนึ่งหอง
โดยใหเ บิกคาเชาที่พัก ไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู คนละไมเกินรอ ยละเจ็ดสิบ ของอัตราคาเชา
หองพักคนเดียว ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวแยกพักหองพักคนเดียวใหเบิกไดในอัตราเดียวกัน เวนแตเปนกรณีที่
ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริง ในอัตราคาเชา
หองพักคนเดียว
(๒ ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับสูง
ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นระดับสูง หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหเบิก
คาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
24

25

(๓ ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นระดับสูง หรือผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทา ซึ่ง เปนหัวหนาคณะ หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ในที่เ ดียวกันกับที่พักเพื่อ เปน ที่
ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตรา คาเชา
หองพักคนเดียวหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได แตทั้งนี้ตองมีอัตราไมเกินสองเทาของอัตรา คาเชาหองพัก
คนเดียว”
25
26

ขอ 51 แกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 51 วรรสองแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
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ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติราชการ เพราะมี
เหตุสว นตัวตามขอ ๙ และมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ที่ปฏิบัติราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ใหเบิก
คาเชาที่พักกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกลาวไดไมเกินหนึ่งวัน
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการนําบุคคลอื่นที่ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปพักรวมอยูดวย ใหผู
เดินทางไปราชการรับภาระคาใชจายสวนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะไดรับจากทางราชการ
ขอ ๕๒ การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิก
คาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด
ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ ใหใช
พาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง กลับทอง
ที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ ๙ ใหเบิกคาพาหนะ ไดเทาที่จายจริง
ตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทางในระหวาง การลานั้น ใหเบิก
คาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
27
“ขอ 53 การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ หรือ
จากตางประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในตางประเทศทีม่ ีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต เกาชั่วโมง
ขึ้นไป ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1 ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหวางชั้นหนึ่ งกับชั้นประหยัด สําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ทองถิ่น
ระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับสูง หรือตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป หรือตําแหนงที่
เทียบเทา
(2 ชั้นประหยัด สํา หรับผูดํารงตําแหนงนอกจากที่ระบุไวใน (1
ในกรณีที่ผูเ ดินทางตาม (1 มี ความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูง กวาสิท ธิ ใหผูดํารง
ตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได โดยตองไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด
28

ขอ 53/1 การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ หรือ
จากตางประเทศกลับ ประเทศไทย หรือการเดินทางในตางประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทาง ต่ํากวาเกา
ชั่วโมง ใหโดยสารชั้นประหยัด
ในกรณีที่ผูเดินทางมีความจําเปนตองโดยสารเครือ่ งบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิ ใหผูดํารงตําแหนง ที่เดินทาง
ดัง กลาวสามารถเดิ นทางและเบิ กค าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิท ธิได โดยตอ งไดรับ อนุมัติจ าก ผูวา
ราชการจังหวัด
29
ขอ ๕๔ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนาคณะ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับสูง ตําแหนง ประเภท
บริหารทองถิ่นระดับสูง หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหเบิก คาพาหนะได
27

28

27

ขอ 53 วรรคหนึ่งแกไขโดยโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561
28
ขอ53/1 เพิ่มเติมโดยแกไขโดยโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2561
29
ขอ 54 แกไขโดยโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
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หน้ าที่ 64

เทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก และใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชา ที่พักไดเทาที่จาย
จริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับหรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
30

ขอ ๕๕ ใหผูเ ดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคารับรองในการเดินทางไปราชการ ใน
ลักษณะเหมาจาย ตามบัญชีหมายเลข ๖ ทายระเบียบนี้
การเดิ นทางไปราชการที่ จ ะเบิ กค ารับ รองตามวรรคหนึ่ง ได ตอ งเปนการเดินทางกรณีใดกรณีห นึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑ เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล ผูแทนรัฐสภา หรือผูแทน
สวนราชการไทย แตไมรวมถึงการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ
(๒ เปนผูเดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากูเงินและขอความชวยเหลือจากตางประเทศในฐานะ ผูแทน
รัฐบาลไทย
(๓ เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเขารวมการประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง หนวยงานของ
รัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ
(๔ เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาล ตางประเทศ
(๕ เปนผูเดินทางไปรวมงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ
(๖ เปนผูเดินทางไปจัดงานแสดงสินคาไทย หรือสงเสริมสินคาไทยในตางประเทศ หรือสงเสริมการ
ลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย หรือสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ
(๗ เปนผูเดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ
31
ขอ 55/1 ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย เนื่องในการ
เดินทางไปราชการไดเทาที่จายจริง ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑ เปนคาใชจายที่จําเปนตองจาย หากไมจายไมอ าจเดินทางถึง จุดหมายแตละชวงที่เ ดินทาง ไป
ปฏิบัติราชการได
(๒ ตองไมเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไวเปนการเฉพาะ
(๓ ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเปนคาใชจายในการบริหารงาน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
29

30

ขอ ๕๖ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ซึ่งไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนาไปแลว ถา
ไมไดเดินทางภายในสสิบหาวันนับแตวันไดรับเงิน ใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับไปแลวสงคืนทันที
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๕๗ เจาหนาที่ทองถิ่นผูเดินทางไปราชการอาจเบิกเงินลวงหนาไดตามสมควร โดยยื่นบัญชี รายการ
ประมาณคาใชจายในการเดินทาง

30
31

ขอ 55 แกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 55/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 65

32

ขอ ๕๘ การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผูเบิกตองยื่นรายงานการเดินทาง พรอมดวยใบสําคัญคูจาย
และเงินเหลือจาย (หากมี ตอองคกร ปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัดภายในสิบหาวันนับแตวันเดินทางกลับ หรือ
วันเดินทางถึงสํานักงานแหงใหม หรือวันที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการแลวแตกรณี โดยแบบรายงาน
การเดินทางเพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและเอกสารประกอบที่ใช ในการเบิกคาใชจาย ในการ
เดินทางไปราชการใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
33
การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการ ของ
โรงแรม หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่รับเงิน ของ
โรงแรม หรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และจํานวนเงินที่ไดรับเพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิก คา
เชาที่พักก็ได.
34
กรณีที่ผูเดินทางไปราชการทดรองจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหถือวาคาใชจาย ใน
การเดินทางไปราชการ เปนรายจายที่เกิดขึ้นเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแบบรายงานการเดินทาง
และใหเบิกจายจากงบประมาณประจําปงบประมาณที่ไดรับแบบรายงานการเดินทาง
บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๙ การเดินทางไปราชการที่ตอเนื่องกัน ในระหวางการใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมกับ ระเบียบนี้
สําหรับสิทธิที่จะไดรับคาใชจายที่เกิดขึ้น หรือที่กอหนี้ผูกพันไปแลวโดยสุจริตกอนวันที่ ระเบียบนี้ใชบังคับ ให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมแตทั้งน ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ ที่จะไดรับคาใชจายเพิ่มขึ้นตามระเบียบ
นี้สําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาใชจายที่ไดรับแลวนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยทุธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
31

32

32

ขอ 58 วรรคหนึ่งแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561
33
ขอ 58 วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2558
34
ขอ 58 วรรคสาม เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และหนังสือสั่งการอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล
“ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตําบล และให้หมายความรวมถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ประธานสภาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เลขานุการและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เข้ารับการฝึกอบรม
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“การฝึ ก อบรม” หมายความว่ า การอบรม การประชุ ม ทางวิ ช าการหรื อ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัด
ที่แน่นอนที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“การอบรม” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยายและการตอบปัญหาจากวิทยากร
เพียงฝ่ายเดียว
“การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยาย
เช่นเดียวกับการอบรม แต่เป็นการให้ความรู้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งและอาจกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยก็ได้
“การสั มมนาทางวิ ช าการหรื อ เชิงปฏิ บั ติการ” หมายความว่ า การประชุม ในลัก ษณะเป็ น
การระดมความคิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู้ ความคิ ด เห็ น เพื่ อ นํ า ข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นาหรื อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอาจกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้
“การบรรยายพิเศษ” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยายในเรื่องที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้ความรู้พิเศษเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
“การฝึกศึกษา” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติ
“การดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ซึ่งได้
กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมและหมายความ
รวมถึงโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดขึ้น
“การฝึ ก งาน” หมายความว่ า การเพิ่ ม พู น ความรู้ ห รื อ ประสบการณ์ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่งกําหนดในหลักสูตรหรือโครงการ และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามด้วย
“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายความรวมถึง บุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด
“วิทยากร” หมายความว่ า ผู้ บรรยาย ผู้อ ภิปราย หรื อ ที่ เรียกชื่ อ อย่างอื่น ซึ่งทํ าหน้า ที่
ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตร และให้รวมถึงผู้ดําเนินการสัมมนา
“การฝึกอบรมประเภท ก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
“การฝึกอบรมประเภท ข” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ ๑ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
มิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
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“ค่ า อาหาร” หมายความว่ า ค่ า อาหารมื้ อ เช้ า อาหารมื้ อ กลางวั น และอาหารมื้ อ เย็ น
และรวมถึงอาหารว่างและเครื่องดื่ม
“ช่วงระหว่างการฝึกอบรม” หมายความว่า ช่วงเวลาตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน หรือ
เวลาเริ่มพิธีเปิดการฝึกอบรม หรือเวลาเริ่มการฝึกอบรม จนถึงเวลาสิ้นสุดการฝึกอบรมตามโครงการ
หรือหลักสูตร
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กําหนด
ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบนี้
การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๗ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ ๘ การฝึกอบรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและเบิกค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๙ การจัดฝึกอบรม การเดินทางไปจัดการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม การเดินทาง
ไปดูงาน ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ตามที่กําหนดในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๐ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ ผู้ สั ง เกตการณ์ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ เข้ า ร่ ว ม
สังเกตการณ์ที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรม จัดทํารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ ๙ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันเดินทางกลับถึง
สถานที่ปฏิบัติราชการ
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หน้ าที่ 69

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๑ ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม
หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๑
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ข้อ ๑๒ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(๔) ค่าประกาศนียบัตร
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(๙) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๑๐) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(๑๓) ค่าอาหาร
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก
(๑๕) ค่ายานพาหนะ
(๑๖) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
ข้อ ๑๓ ค่ า ใช้ จ่ า ยตามข้ อ ๑๒ (๑) ถึ ง (๘) และ (๑๖) ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง
ตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๒ (๙) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราใบละ ๓๐๐ บาท
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๒ (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๒ (๑๑) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชี
หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง

หน้า ๕
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๗ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๒ (๑๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มี ลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณ วิทยากรได้
ไม่เกิน ๑ คน
(ข) ชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาเป็ น คณะ ให้ จ่ า ย
ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรได้ ไ ม่ เ กิ น ๕ คน โดยรวมถึ ง ผู้ ดํ า เนิ น การอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาที่ ทํ า หน้ า ที่
เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย
(ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย
หรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม ซึ่งได้กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม และ
จําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
(ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ใน (๒)
(จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม โดยรวม
เวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม การฝึกอบรมแต่ละชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที
ถ้าไม่ถึงห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ในอัตราครึ่งชั่วโมง
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐไม่ว่าจะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
หรือไม่ก็ตาม ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
ส่วนการฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ
๖๐๐ บาท
(ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมประเภท ก
ไม่ เ กิ น ชั่ ว โมงละ ๑,๖๐๐ บาท ส่ ว นการฝึ ก อบรมประเภท ข และการฝึ ก อบรมบุ ค คลภายนอก
ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
(ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ
สูงกว่าอัตราที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
(ง) การฝึ ก อบรมที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด หรื อ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
งดเบิกค่าสมนาคุณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
(๓) การจ่ายค่ าสมนาคุณ วิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญ รับเงินสําหรับวิทยากร ตามเอกสาร
หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
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หน้า ๖
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๘ ในโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่ มี ก ารจั ด อาหารให้ แ ก่ บุ ค คลตามข้ อ ๒๒
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ค่าอาหาร ตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
การจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ ๒๒ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๑๙ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล
ตามข้อ ๒๒ ให้ อ งค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นที่ จัด การฝึ กอบรมเบิก จ่ายค่ าเช่า ที่พั กได้เ ท่า ที่จ่ ายจริ ง
แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ และตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม
หรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
(๒) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ระดับ ๑ - ๘ หรือเทียบเท่า ให้พักรวมกัน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับ
ผู้อื่นได้ ผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือเทียบเท่าจะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้
(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้
การจัดที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ ๒๒ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๒๐ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดยานพาหนะให้บุคคลตามข้อ ๒๒
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีใช้ยานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะ
จากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่
จ่ายจริงตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
(๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดการฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัด
ยานพาหนะรั บ ส่ ง วิ ท ยากรได้ โดยให้ ใ ช้ แ บบใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น สํ า หรั บ วิ ท ยากรเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
(๔) การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า พาหนะเดิ น ทางเที่ ย วไปและเที่ ย วกลั บ ระหว่ า งสถานที่ อ ยู่ ที่ พั ก
หรือที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ ๒๒ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น
ที่จัดการฝึกอบรม
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ข้อ ๒๑ การฝึ ก อบรมที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ จั ด แต่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด อาหาร ที่ พั ก
หรือยานพาหนะ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ ๒๒ แต่ถ้าบุคคลตามข้อ ๒๒ (๔) หรือ (๕)
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ยกเว้น
(๑) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๙
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้คํานวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา
ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือ
เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
แล้วนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการ
ฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตรามื้อละ
๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน
ข้อ ๒๒ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตามไม่เกิน ๒ คน
(๒) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม
(๓) วิทยากร
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๕) ผู้สังเกตการณ์
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้า
จะเบิกจ่ายจากต้นสังกัดให้ทําได้เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมร้องขอ และต้นสังกัด
ตกลงยินยอม
ข้อ ๒๓ การเทียบตําแหน่งบุคคลตามข้อ ๒๒ (๑) (๓) และ (๕) ที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้
ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาแล้วหรือเคยรับราชการมาแล้ว ให้เทียบตามระดับ
ตําแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี
(๒) บุคคลที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ก ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๑๐ สําหรับวิทยากร
ในการฝึกอบรมประเภท ข และการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๘
(๔) การเทียบตําแหน่งที่มิใช่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหน่ง
หน้ า ที่ ปั จ จุ บั น วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ การทํ า งานและภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ม าช่ ว ย
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ปฏิบัติ ราชการ เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมและประโยชน์ต่ อทางราชการ ทั้ งนี้ ให้อ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรายบุคคล
ข้อ ๒๔ การจัดการฝึกอบรมที่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น
ข้อ ๒๕ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ไม่จัด อาหาร ที่พักหรือยานพาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในข้อ ๒๑ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาด
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้
(๒) ค่ า เช่ า ที่ พั ก ให้ เ บิ ก จ่ า ยในลั ก ษณะเหมาจ่ า ยไม่ เ กิ น อั ต ราตามบั ญ ชี ห มายเลข ๕
ท้ายระเบียบนี้
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยตามข้ อ นี้ ให้ ใ ช้ แ บบใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม
บุคคลภายนอก เอกสารหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๒๖ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ
ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือที่ได้รับการช่วยเหลือน้อยกว่าระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่
ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือในส่วนที่น้อยกว่าได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๗ กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จั ด การฝึ ก อบรมประสงค์ จ ะจ้ า งจั ด ฝึ ก อบรม
ในโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ให้ ดํ า เนิ น การได้ ต ามหลั ก เกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ และในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่กําหนดในเรื่องดังกล่าวด้วย
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย
ส่วนที่ ๒
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์
ข้อ ๒๘ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ค่ า ลงทะเบี ย น ค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยทํ า นองเดี ย วกั น
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ดังนี้
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(๑) การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
(๒) การฝึ ก อบรมที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด หรื อ ร่ ว มกั น จั ด ให้ เ บิ ก จ่ า ย
ค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้
การเบิกค่าลงทะเบียนตาม (๒) ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวันเกิน ๓ ชั่วโมงครึ่งขึ้นไป
หากระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวันไม่เกิน ๓ ชั่วโมงครึ่ง ให้เบิกค่าลงทะเบียนได้กึ่งหนึ่ง
ข้อ ๒๙ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๘ ที่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมไว้ทั้ ง หมด หรือ หน่ วยงานที่ จัด การฝึ กอบรมได้ รั บผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ ายเกี่ย วกั บ ค่า อาหาร
ค่ า เช่ า ที่ พั ก หรื อ ค่ า พาหนะทั้ ง หมดให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ ผู้ สั ง เกตการณ์ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ
การฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๘ ที่ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน
หรื อ หน่ ว ยงานที่ จั ด การฝึ ก อบรมไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ า อาหาร ค่ า เช่ า ที่ พั ก หรื อ ค่ า พาหนะทั้ ง หมด
หรือรับผิดชอบให้บางส่วน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเฉพาะ
ส่วนที่ขาด หรือส่วนที่หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบนั้นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ข้อ ๓๐ กรณีที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรม
ในต่างประเทศ โดยได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย
แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่
ไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปและเที่ยวกลับแล้ว แม้จะต่ํากว่า
สิทธิท่ไี ด้รับก็ให้งดเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว
ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิ
ที่พึงได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ํากว่า
สิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าเช่าที่พัก
ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๓) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๑
การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีได้รับความช่วยเหลือ ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

สําเนาหนังสือของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ถ้าหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้ ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๑ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ ในการเดินทางไปฝึกอบรม
ต่างประเทศที่หน่วยงานผู้จัดในประเทศจัด หรือหน่วยงานต่างประเทศจัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๙ ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์นั้นต่อไป
จนแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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๑

บัญชีหมายเลข ๑
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม
(บาท : วัน : คน)
การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในประเทศ
ในต่างประเทศ
จัดครบทุกมื้อ
จัดไม่ครบทุกมื้อ

ในประเทศ
จัดครบทุกมื้อ
จัดไม่ครบทุกมื้อ

ในต่างประเทศ

๑. การฝึกอบรมประเภท ก

ไม่เกิน ๗๐๐

ไม่เกิน ๕๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๑,๐๐๐

ไม่เกิน ๗๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

๒. การฝึกอบรมประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๕๐๐

ไม่เกิน ๓๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๘๐๐

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ระดับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน

อัตราค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่มในการฝึกอบรม
(บาท : ครึ่งวัน : คน)

ระดับการฝึกอบรม

ทุกระดับ

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในประเทศ
ในต่างประเทศ
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
ไม่เกิน ๓๕

ไม่เกิน ๑๐

ไม่เกิน ๕๐

ไม่เกิน ๒๐

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน
ในประเทศ
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
ไม่เกิน ๕๐

ไม่เกิน ๒๐

ในต่างประเทศ
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
ไม่เกิน ๑๐๐

ไม่เกิน ๔๐

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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บัญชีหมายเลข ๒
อัตราค่าเช่าทีพ่ ักในการฝึกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝึกอบรม

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ค่าเช่าห้องพักคู่

๑. การฝึกอบรมประเภท ก

ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท

๒. การฝึกอบรมประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท

ไม่เกิน ๗๕๐ บาท

หมายเหตุ :

(๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรม
เรียกเก็บ กรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณี
ที่ผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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๓

บัญชีหมายเลข ๓
อัตราค่าเช่าทีพ่ ักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ประเภท ก.

ประเภท ข.

ประเภท ค.

ระดับการฝึกอบรม
ค่าเช่าทีพ่ ักคนเดียว

ค่าเช่าทีพ่ ักคู่

ค่าเช่าทีพ่ ักคนเดียว

ค่าเช่าทีพ่ ักคู่

ค่าเช่าทีพ่ ักคนเดียว

ค่าเช่าทีพ่ ักคู่

๑. การฝึกอบรมประเภท ก

ไม่เกิน ๘,๐๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๓,๙๐๐

ไม่เกิน ๓,๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

๒. การฝึกอบรมประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๖,๐๐๐

ไม่เกิน ๔,๒๐๐

ไม่เกิน ๔,๐๐๐

ไม่เกิน ๒,๘๐๐

ไม่เกิน ๒,๔๐๐

ไม่เกิน ๑,๗๐๐

หมายเหตุ :

(๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ กรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานทีพ่ ักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
(๓) ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบท้ายบัญชีท้าย
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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บัญชีหมายเลข ๔
อัตราการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ประเภท

บาท : วัน : คน
อัตรา

๑. ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ไม่เกิน ๔๐๐

๒. ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ไม่เกิน ๖๐๐

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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บัญชีหมายเลข ๕
การเบิกจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
การจัดอาหาร

บาท : วัน : คน
อัตรา

๑. การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารทั้ง ๓ มื้อ

ไม่เกิน ๒๔๐

๒. การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๒ มื้อ

ไม่เกิน ๘๐

๓. การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๑ มื้อ

ไม่เกิน ๑๖๐

การเบิกจ่ายค่าที่พักให้แก่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
กรณีไม่จัดที่พกั ให้
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บาท : วัน : คน
อัตรา
ไม่เกิน ๕๐๐

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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บัญชีประเทศจําแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบท้ายบัญชีหมายเลข ๓
ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
๑. ญี่ปุ่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
๖. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๗. ราชอาณาจักรสเปน
๘. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๙. สหรัฐอเมริกา
๑๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๑๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๓. แคนาดา
๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย
๑๕. ไต้หวัน
๑๖. เติร์กเมนิสถาน
๑๗. นิวซีแลนด์
๑๘. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๑๙. ปาปัวนิวกีนี
๒๐. มาเลเซีย
๒๑. ราชรัฐโมนาโก
๒๒. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
๒๓. ราชรัฐอันดอร์รา
๒๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๕. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๒๖. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๒๗. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๒๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๒๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๓๐. ราชอาณาจักรสวีเดน
๓๑. รัฐสุลต่านโอมาน
๓๒. โรมาเนีย
๓๓. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๓๔. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๓๕. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
๓๖. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๓๘. สาธารณรัฐชิลี
๓๙. สาธารณรัฐเช็ก
๔๐. สาธารณรัฐตุรกี
๔๑. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
๔๕. สาธารณรัฐเปรู
๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด์
๔๗. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๔๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๔๙. สาธารณรัฐมอริเชียส
๕๐. สาธารณรัฐมอลตา
๕๑. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๕๒. สาธารณรัฐเยเมน
๕๓. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๕๔. สาธารณรัฐสโลวัก
๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย
๕๗. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๕๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕๙. สาธารณรัฐอินเดีย
๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๖๑.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๖๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๖๓. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
๖๔. สาธารณรัฐฮังการี
๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๖๖. ฮ่องกง
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ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
๑. รัฐบาห์เรน
๓. สาธารณรัฐไซปรัส
๕. สาธารณรัฐอิรัก
๗. ราชอาณาจักรฮัชไมด์จอร์เดน
๙. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๑๑. รัฐกาตาร์
๑๓. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๑๕. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๑๗. สาธารณรัฐบุรุนดี
๑๙. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๓. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๒๕. สาธารณรัฐกานา
๒๗. สาธารณรัฐมาลี
๒๙. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๑. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๓๓. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๓๕. เครือรัฐบาฮามาส
๓๗. สาธารณรัฐปานามา
๓๙. จาเมกา
๔๑. มาซิโดเนีย
๔๓. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๔๗. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๙. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๕๑. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๓. สหรัฐเม็กซิโก
๕๕. ราชอาณาจักรเนปาล
๕๗. สาธารณรัฐยูกันดา

๒. สาธารณรัฐซิมบับเว
๔. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๖. รัฐอิสราเอล
๘. รัฐคูเวต
๑๐. สภาพพม่า
๑๒. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๑๖. ราชอาณาจักรตองกา
๑๘. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๐. สาธารณรัฐชาด
๒๒.สาธารณรัฐจิบูตี
๒๔. สาธารณรัฐแซมเบีย
๒๖. สาธารณรัฐเคนยา
๒๘. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
๓๔. สาธารณรัฐเบนิน
๓๖. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๓๘. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๔๐. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๔๒. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๔๔. จอร์เจีย
๔๖. สาธารณรัฐคีร์กซิ
๔๘. สาธารณรัฐมอลโดวา
๕๐. ยูเครน
๕๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๕๔. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๕๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๕๘. สาธารณรัฐแกมเบีย

ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และประเภท ข.
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๘

เอกสารหมายเลข ๑

ใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม......................................................................................................................................
โครงการ/หลักสูตร.....................................................................................................................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.........................................................................................................อยู่บ้านเลขที่.........................................
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................
ได้รับเงินจาก............................................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จํานวนเงิน

บาท
จํานวนเงิน (

)

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้จ่ายเงิน
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๙

เอกสารหมายเลข ๒
แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม ……………………………….............………………………โครงการ/หลักสูตร…………….........................................................………………..………...
วันที่ ………... เดือน …………….....……… พ.ศ. ………....….....……ถึงวันที่ …....………. เดือน …....……...….………… พ.ศ. ………...….………....จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์
รวมทั้งสิ้น ……. คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ ได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ที่อยู่

ค่าอาหาร
(บาท)

ค่าเช่าทีพ่ ัก
(บาท)

ค่าพาหนะ
(บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้รบั เงิน

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้จ่ายเงิน
(……………………………………………………..)
ตําแหน่ง …………………………………………………….
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๑๐

เอกสารหมายเลข ๓
แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ
โครงการ/หลักสูตร ………………………………….……………………………ณ ประเทศ …………………………..…………………………..
ตั้งแต่วันที่ ………………………….………………… ถึงวันที่ …………………………………..…….…………………………..........................
ชื่อ …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….............
ตําแหน่ง ……………………………………… ระดับ ………………………….………… กอง ………………...………………………….............
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ……………………………………………………………………..……………............................................
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง …………………………………..
๒. ค่าที่พัก อัตราวันละ ………..……บาท จํานวน ……..…วัน
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ….……บาท จํานวน ………วัน
๔. ………………………………………………………………………………..
๕. ………………………………………………………………………………..
๖. ………………………………………………………………………………..
ค่าใช้จ่ายทีข่ อเบิกสมทบ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ………….……………………………
๒. ค่าที่พัก อัตราวันละ ……………… บาท จํานวน …………วัน
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ………… บาท จํานวน …………วัน
๔. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ
๕. ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศ
๖. ค่าธรรมเนียมสนามบินในต่างประเทศ
๗. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ในวงเงิน …..………………..…………. บาท
ในวงเงิน ……………………………….. บาท
ในวงเงิน …………………………….…. บาท
ในวงเงิน …………………………….…. บาท
ในวงเงิน ……………………….….…. บาท
ในวงเงิน …………………….….……. บาท
รวมเป็นเงิน …………..... บาท
ในวงเงิน ………………………….……. บาท
ในวงเงิน ………………………….……. บาท
ในวงเงิน ….……………………………. บาท
ในวงเงิน …………………………..…… บาท
ในวงเงิน …….…………………………. บาท
ในวงเงิน …….…………………………. บาท
ในวงเงิน ………………………………. บาท
รวมเป็นเงิน ….………………………. บาท

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
ลงชื่อ ………………………………………… ผู้เดินทาง
…………./……………/…………
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการกลาง” หมายความว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
“คณะกรรมการจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ
โดยได้รั บเงิน เดื อนจากงบประมาณ หมวดเงิน เดือ นขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น หรือ จากเงิ น
งบประมาณหมวดเงิน อุ ด หนุน ของรัฐบาลที่ ใ ห้แ ก่อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนํามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า พนักงานจ้างตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๕ ภายใต้ ม าตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น อาจจั ด สรรเงิ น ให้ เ ป็ น เงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นได้
ข้อ ๖ การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ตามข้อ ๕ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัด
กําหนดโดยการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี และไม่ให้นําเงินสะสมมาจ่าย
การกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการ
จังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ความสามารถ ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และหลักเกณฑ์
แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาตามที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
ข้อ ๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีไปแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกาศคณะกรรมการกลาง
ประกาศคณะกรรมการจั ง หวั ด หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การกระทรวงมหาดไทย และหนั ง สื อ สั่ ง การ
ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๗๘ ง
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๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้เสนอขอกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีไว้ต่อคณะกรรมการจังหวัดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และได้
ดําเนินการพิจารณาแล้วเสร็จแต่ยังค้างจ่าย หรือยังที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการต่อไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้จ่ายได้โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๖
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชา ประสพดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพือ่ สมทบกองทุน
พ.ศ. ๒๕๖๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
------------------1
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา ๗๔ (๙ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙ และมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๘๕ (๑๐ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล
“ 2กองทุน” หมายความวา กองทุนหรือทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ไดแก
(1) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายวาดวยหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
(2) กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนในชุมชนรวมกันจัดตั้งขึ้น และไดรับการรับรอง ตาม
กฎหมายวาดวยสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
“เงินสมทบกองทุน” หมายความวา เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตั้งไว
สมทบกองทุน
ขอ ๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความประสงคเขารวมบริหารจัดการหรือดําเนินการ
รวมกับกองทุน ตั้งงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม โดยตั้งไวในงบกลาง
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุน โดยใหระบุชื่อกองทุนที่จะตั้งงบประมาณ
สมทบ ทั้งนี้ ตามอัตราเงินสมทบที่แตละกองทุนไดกําหนดไว
การตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึง
อํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของสถานะทางการคลัง และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ
ขอ ๕ การจา ยเงินสมทบกองทุน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการ
รับเงิ น การเบิกจ า ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิ นและการตรวจเงิน ขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่น
ขอ ๖ รายจายตามระเบียบนี้ที่ไดดําเนินการไปแลว ที่ไดกระทําโดยสุจริต และเปนไป
ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหถือวา เปนการกระทํา ที่
ชอบ ตามระเบียบนี้
0
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2

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๙ ง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
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ขอ 3 นิยามคําวา “กองทุน”แกไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖3
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ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํา นาจตีความวินิจ ฉัย
ปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธนวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอกอนพงษ เผาจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
3

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบ
กองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๗ ง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๔ ง
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 74 (9) และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 มาตรา 67 (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505 มาตรา 5 มาตรา 85 (10) และมาตรา 88
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
สาหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“นั ก เรี ย น” หมายความว่า ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การศึก ษาในโรงเรีย นระดับ อนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
“นั ก ศึ กษา” หมายความว่า ผู้ ที่ เ ข้ า รับการศึ กษาในระดับที่ สู งกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
“ผู้ยากจน” หมายความว่า ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
มีชีวิตอยู่อย่างยากลาบาก และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน
“ผู้ ด้ อ ยโอกาส” หมายความว่ า ผู้ ที่ ป ระสบปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นไม่ ส ามารถด ารงชี วิ ต
ได้เท่าเทียมกับผู้อื่น
ข้อ 4 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจมี ร ายจ่ า ยเป็ น ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงสถานะการเงินการคลัง
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ข้อ 5 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เห็นควรให้มีรายจ่ายตามข้อ 4 ในปีงบประมาณใด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ ตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ เป็ น ทุ น การศึ ก ษาและการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไว้ ใ น
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
(2) ให้ตั้งงบประมาณตาม (1) ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ดังนี้
(ก) รายได้จริงไม่เกินห้าสิบล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสาม แต่ไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท
(ข) รายได้จริงเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
ร้อยละสองจุดห้า แต่ไม่เกินสามล้านบาท
(ค) รายได้ จ ริ ง เกิ น สองร้ อ ยล้ า นบาทขึ้ น ไป ตั้ ง งบประมาณได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสอง
แต่ไม่เกินห้าล้านบาท
ข้อ 6 นั ก ศึ ก ษาที่มี สิท ธิไ ด้รับทุ นการศึกษา และนัก เรีย นที่มี สิท ธิได้รับความช่วยเหลือ
อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ น ผู้ ที่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระยะเวลาติ ด ต่ อ กัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(2) เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
ข้อ 7 ให้นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครอง ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ยื่นคาขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ
ตามระเบียบนี้
ให้ปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือตามวรรคสอง ณ สานักงาน
หรือที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทาการหมู่บ้าน ชุมชน ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันทาการ
ข้อ 8 การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ต้องเป็นการศึกษา
ในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ข้อ 9 นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๔ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายสาหรับทุน การศึกษา ให้เบิกจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุง ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากาหนด แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสามหมื่นสามพันบาทต่อคน
ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการศึกษา
ของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ดังนี้
(1) ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละ
หนึ่งพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสองพันบาทต่อคน
(2) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ไม่ เ กิ น ภาคการศึ ก ษาละสองพั น บาทต่ อ คน แต่ ไ ม่ เ กิ น
ปีการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละสามพันบาทต่อคน
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละหกพันบาทต่อคน
ข้อ 12 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษายืมเงินเพื่อจ่ายให้แก่นักศึกษา
ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และให้นาใบสาคัญรับเงินมาเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม รวมทั้งให้ติดตาม
ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษาจากผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามาประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินด้วย
ให้ ผู้มีห น้ าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยืมเงินเพื่อจ่ายให้แก่นักเรียน
ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ และให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในใบสาคัญรับเงินเพื่อเป็นหลักฐาน
ส่งใช้เงินยืม
ข้อ 13 การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ที่ยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ 14 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กาหนด
ในวรรคหนึ่ง ให้ขอทาความตกลงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
-------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๔ (๙ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๕ (๑๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ 1 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การชวยเหลือประชาชน” หมายความวา การใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ ความเดือดรอน
หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ โดยอาจใหเปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายก
องคการบริหารสวนตําบล
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น
“บุคลากร” หมายความวา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือประชาชนที่องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายใหปฏิบัติงาน
“สาธารณภัย” หมายความวา สาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย
“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” 2 หมายความวา การสงเสริมหรือชวยเหลือบุคคล ใหสามารถ
เขาถึง ปจจัยพื้นฐานในการดํ ารงชี วิตไดอ ย างปกติสุขในสัง คม หรือ การสง เสริม พัฒ นาบุคคล ใหมีความรู
สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น หรือผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
0

1

ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 /ตอนพิเศษ 242 ง /หนา 3/ 29 กันยายน 2560
คํานิยาม แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
2
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“เกษตรกร” 3 หมายความวา ผูประกอบอาชีพปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว เลี้ยงสัตวน้ํา และทํานา
เกลือ ที่มีรายชื่อเปนเกษตรกรรายยอย และไดขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือสมาชิกในครัวเรือน ของผูที่อยูใน
ทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร หรือเปนผูมีรายชื่ออยูในทะเบียนผูเลี้ยงสัตว ของกรมปศุสัตว
หรือทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกรมประมง
“เกษตรกรผูมีรายไดนอย” 4 หมายความวา เกษตรกรผูอยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายไดไม
เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยางยากลําบาก ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน
“โรคติดตอ” หมายความวา โรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
“โรคติดตออันตราย” หมายความวา โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
“โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง” หมายความวา โรคติดตอที่ตองเฝาระวังตามกฎหมาย วาดวยโรคติดตอ
“โรคระบาด” หมายความวา โรคระบาดตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และโรคระบาด ตาม
กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
“ยา” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
ระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัย ปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
หมวด ๑ หลักการชวยเหลือประชาชน
-----------------------------------------------ขอ ๕ การชวยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะตองดําเนินการในขอบเขตอํานาจหนาที่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง และความจําเปน เหมาะสม
ขอ ๖ 5 กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะมีการประกาศ เขต
การใหความช วยเหลื อ ผู ป ระสบภั ยพิ บั ติก รณีฉุก เฉนิ ห รือ ไมก็ตาม องคก รปกครองสวนทอ งถิ่นสามารถ
ดําเนินการชวยเหลือประชาชนในเบื้องตน โดยฉับพลันทันที เพื่อการดํารงชีพหรือบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสินหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแก
ประชาชน ไดตามความจําเปน ภายใตขอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยไมตอง เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา
ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการปองกันและระงับโรคติดตอ หรือการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย ใหเสนอ
คณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความจําเปนตองชวยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑการ
ชวยเหลือตามระเบียบนี้ ใหขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย กอนใหการชวยเหลือ
4

3

คํานิยามเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
4
คํานิยามเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562
5
ขอ 6 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
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ขอ ๗ 6 กรณีมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้
(๑ กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย ให
รายงานอําเภอหรือจังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณานําเงินทดรองราชการ เพื่อการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ ใหความชวยเหลือผูประสบภัย
(๒ กรณีมิไดประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย ในการ
ชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณา ใหความชวยเหลือ ทั้งนี้ ไม
เกินหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้
5

หมวด ๒ คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน
-------------------------------------------ขอ ๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน คณะหนึ่ง เรียกวา
“คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
(๑) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย
( ก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนประธานกรรมการ
หรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ไดรับมอบหมาย
จากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
( ข ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ
( ค ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย
เปนกรรมการ
จากผูวาราชการจังหวัดจํานวนไมเกิน ๒ คน
( ง ผูแทนประชาคมที่นายกองคการ
เปนกรรมการ
บริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนไมเกิน ๓ คน
( จ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนกรรมการและเลขานุก าร
( ฉ หัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
เปนกรรมการและ
ที่ไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ผูชวยเลขานุการ
จํานวนไมเกิน ๒ คน
(๒) กรณีเทศบาล ประกอบดวย
( ก นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี
ที่ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
( ข ขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่ นจังหวัด
ที่ทองถิ่นจังหวัดมอบหมาย
7
( ค ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด
ในกรณีของเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง และนายอําเภอ
6

เปนประธานกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ

6

ขอ 7 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
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ขอ 8 (2(ค แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
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ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลตําบล จํานวนไมเกิน 2 คน
( ง ผูแทนประชาคม ที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก
จํานวนไมเกิน ๓ คน
( จ ปลัดเทศบาล
( ฉ หัวหนาหนวยงานของเทศบาล ที่ไดรับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรี จํานวนไมเกิน ๒ คน
(๓) กรณีองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
(ก 8 นายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลผูที่ไดรับมอบหมาย
จากนายกองคการบริหารสวนตําบล
(ข ขาราชการสํานักงาน สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ที่ทองถิ่นจังหวัดมอบหมาย
(ค ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมายจากนายอําเภอ
จํานวนไมเกิน ๒ คน
(ง ผูแทนประชาคม ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือก
จํานวนไมเกิน ๓ คน
(จ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
7

เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
และเลขานุการ
เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เปนประธานกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
และเลขานุการ
เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุก าร

(ฉ หัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล
ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
จํานวนไมเกิน ๒ คน
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑ 9 ใหนํารายชื่อ ของประชาชนที่ไดรับความเดือ ดรอนที่สํารวจโดยหนวยงานของรัฐและรายชื่อ
ประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามขอ ๑๒ และสถานที่กลาง
ตามขอ ๑๙ มาใชในการพิจารณาชวยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้
(๒ 10 ปดประกาศรายชื่อ ประชาชนตาม (๑ ที่จะไดรับ ความชวยเหลือ ณ สํานักงานองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น สถานที่กลาง และที่ทําการหมูบาน ชุมชนใหทราบ เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน
(๓ รายงานผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ตอไป
(๔ ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนธรรม
(๕ การปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
8
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ขอ8 (3(ก แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
9
ขอ 9 (1แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
10
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สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
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ขอ ๑๐ การประชุม คณะกรรมการตามขอ ๗ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง หนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ ที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรณีมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม ลงคะแนน
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๓
การใหความชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย
-------------------ขอ ๑๑ การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการ
ชวยเหลือ ที่จํ าเปนที่ ตอ งแกไขโดยฉั บพลั นในการดํารงชีพ และความเปนอยูของประชาชน หรือ เปนการ
ซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือ ดรอ นเฉพาะหนา องคกรปกครอง สวนทองถิ่น
สามารถใหความชวยเหลือไดทันที ภายใตขอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
กรณีสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ ความเสียหาย
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคา และการกอสรางใหมจะ
เกิดประโยชนตอทางราชการมากกวา ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณา ใหความเห็นชอบกอนการใชจาย
งบประมาณโดยใหคํานึงถึงสถานะทางการคลัง
หมวด ๔
การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
------------------------11
ขอ ๑๒ การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณี
การชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใหประชาชนที่ประสงคจะขอรับ
ความช ว ยเหลื อ ยื่ น ลงทะเบี ย นเพื่ อ ขอรั บ ความชว ยเหลื อ ต อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการตามขอ ๙
ในกรณี เ กิ ด อั ค คี ภั ย ที่ ไ ม เ ข า ข า ยภั ย พิ บั ติ ในการช ว ยเหลื อ ประชาชน ให อ ยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการตามระเบียบนี้ที่จะพิจารณาการใหความชวยเหลือตามความจําเปน เหมาะสม ทั้งนี้ไมเกิน
อัตราตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
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หมวด ๔/๑ 12
การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูรายไดนอย
----------------------------ขอ ๑๒/๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย ที่ประสบ
ปญหาในการประกอบอาชีพ ในเรื่องดังตอไปนี้
(ก จัดหาหรือปรับปรุงแหลง น้ําเพื่อการเกษตร
11

11

ขอ 12 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
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หมวดที่ 4/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
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(ข การสนั บสนุนอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปรับปรุงแหลงน้ํา
(ค ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุนดานการเกษตร
(ง คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกํา หนด
การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย นอกจากกรณีการชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใหเกษตรกรผูมีรายไดนอย และประสงคจะขอรับความชวยเหลือ ยื่น
ลงทะเบียนขอรั บ ความช ว ยเหลื อ ต อ องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น เพื่ อ เสนอคณะกรรมการตามขอ 9
พิจารณา
หมวด ๕
การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
-----------------------------------ขอ ๑๓ เมื่อเกิดโรคติดตอ โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาด หรือมีเหตุ
สงสัยวาไดเกิดโรคดังกลาวในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหองคกรปกครอง สวนทองถิ่นนั้น
ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการปองกัน การควบคุม การแพร และการระงับการระบาด ของโรคนั้น หรือ
สรางภูมิคุมกันโรคใหกับผูที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัม พันธ องคความรูเ กี่ยวกับ โรคติดตอ การ
ชวยเหลือหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน การเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอ
ขอ ๑๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยไดวาเกิดโรคตามขอ ๑๓ ประสาน
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการปองกัน การควบคุม การแพร และการระงับการระบาดของโรค โดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมดําเนินการหรือสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว
กรณีมีหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกลาว แตไมสามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุม หรือไม
สามารถระงับการระบาดของโรคติดตอได จะสงผลทําใหเกิดการแพรระบาด ที่เปนอันตราย ตอสุขภาพและ
ชีวิตของประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการ การปองกัน และควบคุมโรคได
ขอ ๑๕ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอ ดังนี้
(๑ ยา เวชภัณฑ และวัสดุที่ใชในการปองกันควบคุมโรคติดตอ เชน ถุงมือยางหรือหนัง ผาปด
ปากหรือปดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใตเขา (รองเทาบูต หรือเสื้อกันฝน
(๒ เครื่องแตงกายและอุปกรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง ความจําเปน
เหมาะสม และประหยัด หมวด ๖ หลักเกณฑการชวยเหลือ
ขอ ๑๖ การชวยเหลือประชาชน ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่กําหนดไวใน ระเบียบนี้
ดังตอไปนี้
(๑ การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณา
ใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม
(๒ 13 การช วยเหลื อ ด านการส ง เสริม และพัฒ นาคุณภาพชีวิต ให อ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่ น
พิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือหลักเกณฑ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยอนุโลม
1 2

13

ขอ 16(2แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
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(๓ การช วยเหลือ ประชาชนด านการปอ งกันและระงับ โรคติดตอ ใหองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น
พิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม
(๔ 14 การช วยเหลื อ เกษตรกรผู มีร ายไดนอ ย ใหอ งคก รปกครองสวนท อ งถิ่นพิ จ ารณาใชจา ย
งบประมาณชวยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยอนุโลม
1 3

หมวด ๗
การใชจา ยงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน
---------------------------ขอ ๑๗ การชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการแสดง สาระสําคัญของ
กิจ กรรมที่ตอ งดํ าเนิ นการและบรรจุ ไว ใ นแผนพัฒ นาทอ งถิ่น และตั้ง จายในขอ บั ญ ญัติ หรือ เทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหถูกตองตามประเภทของรายจาย ทั้งนี้ ให
ชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่จะตองตั้งงบประมาณดังกลาวไวในคําชี้แจงประกอบ งบประมาณรายจายดวย
ขอ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเบิกจาย จากงบ
กลาง ประเภทเงินสํารองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป โดยโครงการ ไม
จําเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ ๑๙ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ จัดใหมี
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชเปนสถานที่กลาง เพื่อ
เปนศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชน การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สําหรับ วิธีการปฏิบัติง านใหเ ปนไปตามหลัก เกณฑที่ก รมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด โดยองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจพิจ ารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายที่จําเปน ในการบริห ารงานของ
สถานที่กลางดังกลาวใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการทีเ่ ปนที่ตั้ง ของสถานที่กลางดําเนินการ
แทนก็ได
ขอ ๒๐ 15 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชจายงบประมาณในการใหความชวยเหลือ ตามขอ
๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๒/๑ และขอ ๑๓ ไประยะหนึ่งแลวและคาดการณไดวา หากจะใช งบประมาณเพื่อให
ความชวยเหลือตอไปอาจสงผลกระทบตอสถานะทางการคลังในการบริหารหรือ การจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานตอ สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหความ
ชวยเหลือตอไป
ขอ ๒๑ 16 เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาสัม พันธผลการดําเนินการใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน โดยใหติด
ประกาศ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานที่กลาง และที่ทําการหมูบาน และชุมชน
14

15

14

ขอ16(4เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจ ายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
15
ขอ 20 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
16
ขอ 21 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
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ขอ ๒๒ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไดชวยเหลือประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวของแลวแตกรณี กอ นวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับ ใหถือวาเปนรายจายที่จายไดตามระเบียบนี้
ขอ ๒๓ สําหรับ การเบิ ก ค าใช จ ายเพื่อชวยเหลือประชาชนขององคก รปกครองสวนทองถิ่น ที่ได
ดําเนินการตามหลักเกณฑของหนังสือกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกอนวันที่ ระเบียบนี้
ใชบังคับและยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตอไปไดตามหลักเกณฑนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 17
16

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
รวบรวมโดย กรรมกร สีกากี
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เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
มาใหกระทรวงมหาดไทยดําเนิน การตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ฐานะการคลังเพียงพอสามารถจายเงิน สงเคราะหเพื่อการยังชีพ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ (๑๐) และมาตรา ๑๗ (๒๗)
แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจใหแ กองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ (๓) และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๐ (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ มาตรา ๖๒ (๑๔) และมาตรา ๙๐ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ มาตรา ๖๗ (๖)
และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
มาตรา ๑๑ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว า “ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว า ดว ยการจ า ยเงิ น สงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
“คนพิก าร” หมายความว า คนพิก ารที่ จดทะเบี ยนคนพิ การตามพระราชบั ญญั ติฟ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
“ผูปวยเอดส” หมายความวา ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
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“ผูอุปการะ” หมายความวา บรรดาผูดูแลผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เชน บิดา มารดา
บุตร สามีภริยา ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่นที่ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการชวยเหลือ
แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
“เงิ น สงเคราะห เ พื่ อการยั ง ชี พ” หมายความว า เงิ น งบประมาณขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่นในการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ที่มีสิทธิไดรับเงินโดยจายเปนเบี้ยยังชีพ
“ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห” หมายความวา ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ซึ่งไดรับ
การอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่นใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
“องค กรปกครองสว นท องถิ่น ” หมายความว า องคก ารบริ หารส วนจัง หวั ด เทศบาล
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวน
กรุงเทพมหานคร
“ประชาคม” หมายความวา การรวมตัวกันของชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชนและประชาชน
เพื่อรวมกัน แกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการจัดการที่มี
การเชื่อมโยงเปนเครือขาย ซึ่งการจัดองคกรใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
“ประชาคมหมูบาน” หมายความวา ประชาคมในเขตหมูบาน
“ประชาคมทองถิ่น” หมายความวา ประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ประชาคมตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล
“ผูบริหารท องถิ่น ” หมายความวา นายกองคก ารบริหารสวนจังหวั ด นายกเทศมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง และให ห มายความรวมถึ ง รองนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกเมืองพัทยา หรือรองผูบริหารสูงสุด
ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง ได รั บ มอบอํ า นาจจากบุ ค คลดั ง กล า ว แต ทั้ ง นี้ ไ ม ร วมถึ ง
กรุงเทพมหานคร
“พนักงานสวนทองถิ่น ” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานสวนตํา บล พนัก งานเมือ งพัทยา และขา ราชการหรือพนักงานองคก รปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตทั้งนี้ไมรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร
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ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห
ขอ ๖ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
ขอ ๗ ในกรณีผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีคุณสมบัติเบื้องตนเหมือนกัน ใหผูที่
ได รั บ ความเดือ ดร อนกว า หรื อ ผูที่ มี ป ญหาซ้ํ า ซอ น หรื อ ผู ที่อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ ห า งไกลทุ รกั น ดาร
ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน
หมวด ๒
วิธีการพิจารณาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
สวนที่ ๑
ผูสูงอายุและคนพิการ
ขอ ๘ ให อ งค ก รปกครองส วนท องถิ่ น ดํา เนิน การกั บ ผูสู ง อายุ แ ละคนพิก ารด ว ยวิธี ก าร
ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แลวเสนอตอที่ประชุม
ประชาคมทองถิ่น เพื่อทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๗
และบัญชีรายชื่อที่สํารองไวที่จังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย สําหรับในเขตองคการ
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บริหารสวนตําบลใหมีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อทําการคัดเลือกโดยจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหของหมูบานกอน
(๒) นํารายชื่อผูสูงอายุแ ละคนพิการที่ผานการคัดเลือกตามขอ ๘ (๑) มาจัดทําเปน บัญชี
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห แลวปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่อื่น ๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด หากไมมีผูใด
คัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน และใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่น
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ
ในบัญชีตอไป
สวนที่ ๒
ผูปวยเอดส
ขอ ๙ ผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห
ใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู
ในกรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจ
ใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได
แบบคําขอรับการสงเคราะหและหนังสือมอบอํานาจใหเปน ไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
ขอ ๑๐ เมื่อมีผูปวยเอดสม ายื่นคําขอรับการสงเคราะหตามขอ ๙ ใหพนักงานสวนทองถิ่น
มีหนาที่ออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรจะไดรับ
การสงเคราะหหรือไม โดยใหนําความในขอ ๗ มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวยและใหจัดทํา
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บัญชีรายชื่อผูปวยเอดสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหเปนผู
มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้
สวนที่ ๓
การจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ขอ ๑๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ไวเปนหลักฐานทุกคน และใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดทราบ
ขอ ๑๒ ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อใชเปน
ขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพในปงบประมาณถัดไป
หมวด ๓
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ขอ ๑๓ ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
นับแตวันที่ไดรับอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่น และใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ถึงแกกรรม
(๒) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๑) ใหพนักงานสวนทองถิ่นรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
ภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต และสั่งระงับการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูที่ถึงแกกรรมนั้น
ในงวดเบิกจายถัดไป
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๒) สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ใหดําเนินการตามขอ ๘
วรรคสอง กอนเสนอผูบริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจายถัดไป
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๒) สําหรับผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถิ่นตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอนเสนอผูบริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจายถัดไป
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ขอ ๑๔ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการระงับการจายเงิน ตามขอ ๑๓ ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาเลื่อ นผูมีสิทธิไดรับเงิน สงเคราะหใ นบัญชีรายชื่อลําดับถัดไป
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแทนผูที่หมดสิทธิ
ขอ ๑๕ การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหที่กอใหเกิด
ผลกระทบกับบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตามขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตกรณี กอนเสนอผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาอนุมัติใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
หมวด ๔
งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขอ ๑๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดในกรณีดังนี้
(๑) จายใหแกผูสูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
(๒) จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
(๓) จา ยสมทบใหแ ก ผู สูง อายุ คนพิ ก าร และผู ป ว ยเอดส ตามบั ญ ชีร ายชื่อ ที่ ไ ดรั บ การ
สงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม ในกรณีที่อัตราที่ไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ตาม (๑) และ (๒)
ขอ ๑๗ การตั้ ง งบประมาณและวิ ธี การจ า ยเงิ น ตามข อ ๑๖ ให ถื อ ปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมิตองจายเปนเช็ค
ในกรณีจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจจะตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูไดรับ
มอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหยังมีชีวิตอยู
หากเป น การโอนเงิ น เข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น บั น ทึ ก
รายละเอียดการโอนเงิน ในบัญชีการจา ยเงิน สงเคราะห โดยใชหลักฐานการโอนเงิน เปน หลักฐาน
ประกอบการจา ยเงิ น และให อ งค กรปกครองส ว นท องถิ่น เก็บ รัก ษาหลัก ฐานการจ ายหรื อ โอนเงิ น
สงเคราะหเพื่อการยังชีพไวเพื่อการตรวจสอบ
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ขอ ๑๘ การจายเงินตามขอ ๑๖ ใหจายไดในอัตราดังนี้
(๑) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(๒) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนดตาม (๑)
ใหสามารถที่จะกระทําได ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท
โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(๓) การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตราเดียวกัน
ขอ ๑๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห เดือนละ ๑ ครั้ง ยกเวนการจายเงินใหผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห จะจายปละ ๒
ครั้ง ๆ ละ ๖ เดือน ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น ดวยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงค
ของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ดังตอไปนี้
(๑) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
(๒) จา ยเปน เงิน สดหรื อโอนเข าบัญ ชีเ งิน ฝากธนาคารในนามบุ คคลที่ไ ดรั บมอบอํา นาจ
จากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม
ในการโอน
หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห และ
หนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ ๒๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แจงผูมีสิทธิไดรับเงิน สงเคราะหม าแสดงตนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อยืนยัน
ความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพนั้นตอไป ทั้งนี้ หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ไมสามารถมาแสดงตนไดจะมอบอํานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหบุคคลอื่นมาแจงแทนก็ได
(๒) นํ า บั ญ ชี ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น สงเคราะห เ ฉพาะผู สู ง อายุ แ ละคนพิ ก าร ป ด ประกาศไว
โดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่อื่น ๆ ตามที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน และใหคณะกรรมการ
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ตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
ภายในสิบหาวัน นับ แตวัน ที่ไดรับ การแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจ ารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่ อ
ในบัญชีตอไป
ขอ ๒๑ กอนการจายเงิน สงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
ในงวดแรกจะตองมีการแสดงตนหรือไดรับหนังสือมอบอํานาจแจงการมีชีวิตอยู และหนังสือจากบุคคล
ที่นาเชื่อถือรับรองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น วา หากผูมีสิทธิไดรับเงิน สงเคราะหนั้น เสียชีวิต
จะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๒ ระเบี ย บนี้ มิ ใ ห กระทบกั บผู สู ง อายุ ต ามระเบี ย บกรมประชาสงเคราะห ว า ด ว ย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงิน เบี้ ยยังชีพคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ และผูปวยเอดสตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริม
สวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๒๓ ในกรณีที่การดําเนินการใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้กอนที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ใหถือเปนการปฏิบัติที่ชอบดวยระเบียบนี้และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลาของคณะผูบริหารทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น
ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนตําบล และใหหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
เมืองพัทยา นายกองคการบริหารสวนตําบล และใหหมายความรวมถึงตําแหนงผูบริหารทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
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“ผูชวยผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี รองนายกเมื อ งพั ท ยา เลขานุ ก ารนายกเมื อ งพั ท ยา
ผูชว ยเลขานุก ารนายกเมือ งพั ทยา ประธานที่ ปรึ กษานายกเมื องพัทยา ที่ ปรึก ษานายกเมือ งพั ทยา
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และใหความหมายรวมถึง
ตําแหนงที่กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่ชวยเหลือผูบริหารทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิก สภาเมื องพัท ยา สมาชิก สภาองคการบริหารสวนตํ าบล และใหหมายความรวมถึง สมาชิ ก
สภาทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
ขอ ๕ เพื่อประโยชนแหงการลา ใหผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นตามกฎหมาย
หรือผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่น อื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้งปฏิบัติตามระเบียบนี้เชนเดียวกับ
สมาชิกสภาทองถิ่น
ขอ ๖ ระเบียบนี้มิใหใชบังคับกับกรุงเทพมหานคร
ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การลาปวย

ขอ ๘ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใ ดประสงค
จะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอใบลากอนหรือในวันที่ลา เวน แตในกรณีจําเปน จะเสนอหรือจัดสง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได
ในกรณีมีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถ
ลงชื่อไดแลวใหรีบเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
ขอ ๙ การลาปวยตั้งแตสิบหาวันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยของแพทยซึ่งไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา
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ขอ ๑๐ ในการพิจารณาอนุญาต แมการลาไมถึงกําหนดระยะเวลาซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทย
ตามขอ ๙ ถาผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะใหมีใบรับรองแพทย หรือสั่งใหผูลา
ไปรับการตรวจจากแพทยประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
หมวด ๒
การลากิจสวนตัวและการลาพักผอน
ขอ ๑๑ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดจะลากิจสวนตัว
หรือลาพักผอน จะตองไดรับอนุญาตกอ นจึงหยุดงานได เวน แตการลากิจสวนตัวนั้น มีเหตุจําเปน
และไมสามารถรอรับการอนุญาตไดทัน จะเสนอใบลาแลวหยุดงานก็ได แตจะตองรีบชี้แ จงเหตุผ ล
ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตทราบโดยเร็ว
หมวด ๓
การลาคลอดบุตร
ขอ ๑๒ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดประสงค
จะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลากอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได
จะใหผูอื่ น ลาแทนก็ได แตเ มื่อสามารถลงชื่อ ได แ ลว ใหเ สนอหรือ จัดส งใบลาโดยเร็ว และมี สิท ธิ
ลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินคาปวยการครั้งหนึ่งไดเกาสิบวัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
การลาคลอดบุ ตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทอื่น ซึ่ งยัง ไมค รบกํ าหนดวัน ลาประเภทนั้ น
ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มลาคลอดบุตร
หมวด ๔
การลาเขารับการเตรียมพล
ขอ ๑๓ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหยื่นใบลาตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต
ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพลเปนตนไป และใหไปเขารับการเตรียมพลตามวัน เวลาในหมายนั้น
โดยไมต องรอคํา สั่งอนุญาตแต อย างใด และเมื่อ พน จากการเขา รับการเตรีย มพลแลว และยังคงอยู
ในตําแหนงตามวาระ ใหรีบรายงานตัวตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
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หมวด ๕
การลาไปตางประเทศ
ขอ ๑๔ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดประสงค
จะลาไปต างประเทศ ไมว ากรณีใ ดใหเ สนอผูวาราชการจังหวั ด พรอ มทั้งเหตุผ ลและความจําเป น
ประกอบกับการประเมินความคุมคาเพื่อสนับสนุนการพิจารณา และใหผูวาราชการจังหวัดสั่งอนุญาต
ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๖
การนับวันลา
ขอ ๑๕ การนั บ วั น ลาให นั บ ต อ เนื่ อ งกั น โดยนั บ วั น หยุ ด ราชการที่ อ ยู ใ นระหว า งวั น ลา
ประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวย
ที่มิใชวันลาปวยเนื่องจากผูนั้นไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ วันลากิจสวนตัว
และวันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ ๑๖ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ที่ถูกเรียกกลับมา
ปฏิบัติงานในระหวางลานั้นใหถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดเพียงกอนวันเดินทางกลับ และวันปฏิบัติงาน
เริ่มตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๑๗ การลาในลักษณะอยางเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกันใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง
ขอ ๑๘ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดที่ลาเดินทางไป
กรุงเทพมหานคร และระหวางที่พํานักอยูในกรุงเทพมหานครมีความจําเปนจะตองลาตออีก จะยื่นใบลา
ตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นก็ได ถาไดรับอนุญาตแลวใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ
ขอ ๑๙ การลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หาก
ไดดําเนินการโดยชอบดวยระเบียบนี้ใหถือเปนวันปฏิบัติงาน
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การจายเงินคาปวยการหรือคาตอบแทนใหแกผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น หากมีวันปฏิบัติงานตั้งแตยี่สิบวันขึ้นไป ใหจายเงินคาปวยการหรือเงินคาตอบแทน
เต็มเดือน แตถามีวันปฏิบัติงานนอยกวายี่สิบวันใหจายเงินคาปวยการหรือเงินคาตอบแทนลดลงตามสวน
ขอ ๒๐ การลาทุกประเภทของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น
เวนแตการลาตามขอ ๑๔ ใหเปนอํานาจพิจารณาอนุญาตของผูดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
(๑) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับผูบริหารทองถิ่นและประธานสภาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา
(๒) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ สําหรับผูบริหารทองถิ่นและ
ประธานสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี
(๓) ประธานสภาท องถิ่น สํา หรับ สมาชิ กสภาทอ งถิ่ น ขององค กรปกครองสว นท องถิ่ น
แตละประเภท
(๔) ผูบริหารทองถิ่น สําหรับผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภท
ขอ ๒๑ การลาที่ไมไดกําหนดไวใ นระเบียบนี้ใ หนําระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ประชา มาลีนนท
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบา น
พ.ศ. 2548
---------------------------------------------เพื่อใหการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบ านที่เปนทรัพยสนิ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ สามารถใหบริการขัน้ พืน้ ฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พืน้ ที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน รวมรับผิดชอบ
บริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบา นในเชิงธุรกิจดวยตนเอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมูบาน พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสัง่ อื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ขอความทัว่ ไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
“ระบบประปาหมูบาน” หมายความวา ระบบประปาซึง่ เปนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แต ไ ม ห มายความรวมถึ ง ระบบประปาที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของการประปา
สวนภูมิภาค การประปานครหลวง หรือกิจการประปาระบบหลักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้น
เพื่อใหบริการประชาชนและอยูภายใตการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
“หมูบาน” หมายความวา หมูบานหรือชุมชนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลหรือองคการ
บริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑการแบงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย
“แหลงน้ําดิบ” หมายความวา แหลงน้าํ ใตดินหรือแหลงน้าํ ผิวดินที่ใชสําหรับผลิต
ประปาหมูบาน
“สมาชิกผูใชน้ํา” หมายความวา ผูทยี่ ื่นความประสงคจะใชน้ําประปาหมูบา น
ตามขอ 23
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบานที่ไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชนา้ํ ประปาใหทําหนาทีบ่ ริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปา
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมูบาน
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมอี ํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหา กําหนดขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพือ่ ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใดมีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจปฏิบัติ
ตามระเบียบนีไ้ ด ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจใหผูวา ราชการจังหวัดเปนผูพ จิ ารณา
อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ยกเวนการปฏิบัตขิ อหนึ่งขอใดตามระเบียบนีก้ ไ็ ด
หมวด 2
คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบา น
ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน โดยเลือกตั้ง
จากสมาชิกผูใชน้ําประปาของระบบประปาหมูบานแหงนัน้ ๆ โดยมีจาํ นวนกรรมการตามที่สมาชิกผูใชน้ํา
สวนใหญกําหนด ทั้งนี้ตองไมนอยกวาเจ็ดคน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของกิจการประปาหมูบานเปนผูดําเนินการใหมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
ใหกรรมการคัดเลือกกันเองใหมีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน
เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึง่ คน โดยใหประธานกรรมการเปนผูแ ทนของคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ มีอาํ นาจหนาที่เกีย่ วกับการดําเนินการกิจการประปา ดังนี้
(1) วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา โดยระเบียบดังกลาวจะมีผลบังคับก็
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ เจาของระบบประปาแลว
(2) บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับใหเกิดความกาวหนาและบริการประชาชนได
อยางทั่วถึงและเพียงพอ
(3) พิจารณาอนุญาตหรืองดจายน้าํ ใหแกสมาชิก โดยคํานึงถึงประโยชนของกิจการประปา
เปนหลัก แตการงดจายน้ําใหแกสมาชิกตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ เวนแต
กรณีตามขอ 27
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(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทราบ และรายงานผล
การดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําทราบตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
(5) ควบคุม ดูแล การทํางานของเจาหนาที่ของกิจการประปา
(6) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในกรณีที่
รายไดของกิจการประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
คณะกรรมการอาจแตงตัง้ ที่ปรึกษาเพื่อใหคาํ แนะนําปรึกษาในการบริหารกิจการประปาก็ได
ขอ 7 บุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา และมีชื่ออยูในทะเบียนบานในหมูบานหรือชุมชน นั้น ๆ
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึง่ รอยแปดสิบวัน และเปนสมาชิกผูใชน้ําของกิจการประปาที่ตนจะดํารงตําแหนง
กรรมการ
(3) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม
ขอ 8 บุคคลที่มีลกั ษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งจาก
สมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการ คือ
(1) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(2) หูหนวกและเปนใบซงึ่ ไมสามารถอานและเขียนหนังสือได
(3) ติดยาเสพติดใหโทษ
(4) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาทีห่ รือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ขอ 9 กรรมการมีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสองปนบั แตวันเลือกตัง้ แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได
ขอ 10 กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ กรณีที่ยงั ไมมปี ระธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการขอลาออกใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถิน่
(4) ไปเสียจากหมูบา นหรือชุมชนนั้น
(5) ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามขอ 7 หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 8
(6) ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนการกระทําความผิด
ลหุโทษหรือกระทําความผิดโดยประมาท
(7) กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึง่ ใหกรรมการที่เหลือพนจากตําแหนง
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ขอ 11 กรณีกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระนอยกวาหรือเทากับ
กึ่งหนึง่ ใหมกี ารเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงทีว่ างภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง และ
ใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนนั้นอยูใ นตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตกรณีตําแหนง
ที่วา งลงมีวาระที่เหลือไมถึงหนึง่ รอยแปดสิบวันจะไมจดั ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงกรรมการที่วา งก็ได
ขอ 12 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งจึงจะ
เปนองคประชุม
ขอ 13 มติทปี่ ระชุมใหถือเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูชขี้ าด
และใหถือวาเปนที่สุด
ขอ 14 ในกรณีที่มีการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุมและ
มีสิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
ขอ 15 ใหประธานกรรมการสงรายงานการประชุมใหผูบริหารทองถิน่ ทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันประชุม
หมวด 3
การบริหารกิจการประปาหมูบาน
ขอ 16 กิจการประปาหมูบ านเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยมอบให
คณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการ
ขอ 17 ภายใตบังคับ ขอ 6 การบริหารกิจการประปาหมูบานใหดาํ เนินการใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 18 ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหเปน
เจาหนาที่ของกิจการประปา โดยมีหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาใหสามารถจายน้ําประปาได
จัดเก็บคาน้าํ จัดทําบัญชี และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยใหไดรับคาจางตามที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ขอ 19 การออกระเบียบขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบจากสมาชิก
ผูใชน้ําประปาอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปา โดยจะตองไมขัดกับขอกําหนดขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่
ขอ 20 การประชุมสมาชิกผูใ ชนา้ํ ตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวากึง่ หนึ่งของจํานวนสมาชิก
ผูใชน้ําทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
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ขอ 21 กรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายใหถอื เปนหนาที่ของ
คณะกรรมการในการซอมแซมและบํารุงรักษา
เวนแตกรณีที่สวนหนึง่ สวนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายจนเกินความสามารถของ
คณะกรรมการในการซอมแซมและบํารุงรักษา ใหถือเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการ
พิจารณาซอมแซมและบํารุงรักษาใหระบบประปาสามารถใชการไดอยูเสมอ
ขอ 22 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น บํารุงรักษาแหลงน้าํ ดิบของระบบประปาหมูบ าน
ใหสะอาดและมีปริมาณน้าํ เพียงพอที่จะใชผลิตน้ําประปาของกิจการประปาหมูบานอยูเสมอ
ขอ 23 ผูท ี่ประสงคจะใชน้ําประปาหมูบาน จะตองยืน่ ความประสงคขอใชน้ําเปนลายลักษณ
อักษรตอคณะกรรมการ
ขอ 24 คาธรรมเนียมการขอใชน้ํา คาปรับ คาติดตัง้ มาตรวัดน้ํา ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ขอ 25 การติดตั้งมาตรวัดน้ํา ตองติดตั้งไวในที่เปดเผยสามารถตรวจสอบไดหรือหางจากรั้ว
ไมเกินหนึง่ เมตร
ขอ 26 ผูใดที่ทําใหทรัพยสินของระบบประปาหมูบานเสียหาย ผูนั้นตองชดใชคาเสียหาย
ใหแกกิจการประปาหมูบ าน
ขอ 27 ผูใดโดยทุจริตเอาน้าํ ประปาหมูบา นไปใช หรือเปลี่ยนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา
หรือกระทําการใด ๆ ก็ตามเพื่อเอาน้ําประปาหมูบานไปใช ใหงดจายน้าํ ทันที และจะตองชดใชคาเสียหายใหแก
กิจการประปาหมูบาน และใหคณะกรรมการโดยไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแจงความ
ดําเนินคดี
การดําเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหรวมถึงการดําเนินคดีกับผูทําใหทรัพยสิน
ของระบบประปาหมูบา นเสียหายตามขอ 26 ดวย
ขอ 28 กรณีที่มีการยกเลิกการใชนา้ํ หรือโอนใหผูอนื่ ตองแจงใหคณะกรรมการทราบเปน
ลายลักษณอักษร และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจึงสิน้ สุดการเปนผูใชน้ํา มิฉะนั้นจะถือวา
ยังเปนผูใชนา้ํ อยู และจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเรียกเก็บ
ขอ 29 ระยะเวลาในการเก็บคาน้าํ และระยะเวลาในการคางชําระคาน้ํา ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ 30 ระบบประปาหมูบา นอาจมีรายได ดังนี้
(1) เงินคาน้ํา
(2) เงินคาธรรมเนียม เงินคาปรับ
(3) เงินบริจาค
(4) เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิน่
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ขอ 31 ระบบประปาหมูบา นอาจมีรายจาย ดังนี้
(1) รายจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้าํ ประปา ระบบการจายน้าํ ประปา
การบํารุงรักษาซอมแซม และการขยายกิจการประปา
(2) รายจายในการบริหารกิจการประปา เชน คาจางเจาหนาที่ คาวัสดุ อุปกรณ
(3) คาใชจายอื่นๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด เชน คาเบี้ยประชุมหรือ
คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปา โดยความเห็นชอบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ขอ 32 ใหคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาเงินของกิจการประปา นํารายได
ของกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาทัง้ จํานวนภายในวันที่มีรายได ถาฝากในวันที่มีรายได
ไมทันใหนาํ ฝากธนาคารในวันทําการถัดไปทั้งจํานวน หากมีความจําเปนจะตองเก็บรักษาเงินไวจายในกรณี
เรงดวนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ กําหนด
กรณีทองที่ใดไมมีธนาคารในพื้นที่ใหนํารายไดดังกลาวฝากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ นั้น
ขอ 33 ใหคณะกรรมการกําหนดตัวบุคคลในคณะกรรมการเปนผูมีอาํ นาจเบิกจายเงินของ
กิจการประปาหมูบานจํานวนไมนอยกวาสองคน
ขอ 34 การเบิกเงินของกิจการประปาหมูบ านตองลงลายมือชื่อในการเบิกจายเงินอยางนอย
สองคนของผูม ีอํานาจเบิกจาย
ขอ 35 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ กําหนดรูปแบบการทําบัญชีของกิจการประปาหมูบาน
แกคณะกรรมการ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบการเงินและบัญชีในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
หากพบขอบกพรองใหแจงคณะกรรมการดําเนินการแกไขใหถูกตอง
ขอ 36 ใหคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายไดและรายจายของกิจการประปาหมูบ าน
รายงานใหผูบริหารทองถิน่ ทราบอยางนอยเดือนละหนึง่ ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548
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√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
«à“¥â«¬«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘π
æ.». ÚıÙ˜

‚¥¬∑’‡Ë ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß«‘∏°’ “√‡°’¬Ë «°—∫°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå
∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘πµ“¡√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ «à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫
°“√Õπÿ≠“µ„Àâ¥”‡π‘π°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘π æ.». ÚıÛˆ
„Àâ “¡“√∂√Õß√—∫°“√·°â‰¢À√◊Õ∫√√‡∑“§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ¢Õß√“…Æ√∑’Ë‡°‘¥®“°¿—¬·≈âß
·≈–πÈ”∑à«¡‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–∑—π‡Àµÿ°“√≥å
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ú ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√
√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√
√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
®÷ßÕÕ°√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’‡È √’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ «à“¥â«¬«‘∏°’ “√‡°’¬Ë «°—∫
°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘π æ.». ÚıÙ˜é
¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’„È Àâ„™â∫ß— §—∫µ—ßÈ ·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ Û „Àâ¬°‡≈‘°√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ «à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√
‡°’Ë ¬ «°— ∫ °“√Õπÿ ≠ “µ„Àâ ¥”‡π‘ π °“√¢ÿ ¥ ≈Õ°·À≈à ß πÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå ∑’Ë µ◊È π ‡¢‘ π
æ.». ÚıÛˆ
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–§” —ËßÕ◊◊Ëπ„¥ „π à«π∑’Ë°”Àπ¥‰«â·≈â«„π√–‡∫’¬∫π’È
À√◊Õ´÷Ëß¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫√–‡∫’¬∫π’È „Àâ„™â√–‡∫’¬∫π’È·∑π
¢âÕ Ù „π√–‡∫’¬∫π’È
ç·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πåé À¡“¬§«“¡«à“ ≈”√“ß Àâ«¬ ÀπÕß §≈Õß ∫÷ß
∫“ß·≈–·À≈àßπÈ”Õ◊πË Ê ∑’¡Ë ≈’ °— …≥–§≈â“¬§≈÷ß°—π ·µà‰¡à√«¡∂÷ßπà“ππÈ”µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√‡¥‘π‡√◊Õ„ππà“ππÈ”‰∑¬ æ√–æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙıˆ
ç°“√¢ÿ¥≈Õ°é À¡“¬§«“¡«à“ °“√¢ÿ¥ ¥Ÿ¥ µ—° À√◊Õ°“√°√–∑”ª√–°“√Õ◊Ëπ„¥
∑’Ë‡ªìπ°“√π”°√«¥ À‘π ¥‘π ∑√“¬ ∑’Ë∑—∫∂¡Õ¬Ÿà„µâ·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå∑’Ëµ◊Èπ‡¢‘π
¢÷Èπ¡“∫πæ◊Èπ¥‘π
çπ“¬Õ”‡¿Õé „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸ‡â ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ßË Õ”‡¿Õ
ºŸâÕ”π«¬°“√‡¢µ ”À√—∫„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·≈–ª≈—¥‡¡◊Õßæ—∑¬“¥â«¬
çÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπé À¡“¬§«“¡«à“ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥
‡∑»∫“≈ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ ·≈–Õß§å°√
ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊Ëπ∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬®—¥µ—Èß
¢âÕ ı ‡¡◊ÕË π“¬Õ”‡¿ÕÀ√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ·≈â«·µà°√≥’æ®‘ “√≥“
‡ÀÁπ«à“·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå„π∑âÕß∑’„Ë ¥µ◊πÈ ‡¢‘π ¡§«√∑”°“√¢ÿ¥≈Õ° „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ
À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ¥—ß°≈à“«∑”°“√ ”√«®¢Õ∫‡¢µ ªí°·π«‡¢µ·À≈àßπÈ”
π—Èπ„Àâ™—¥‡®π æ√âÕ¡∑—ÈßÕÕ°·∫∫°“√¢ÿ¥≈Õ° °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√·≈–
√–¬–‡«≈“„π°“√¢ÿ¥≈Õ°„Àâ·≈â«‡ √Á® ·≈–‡ πÕ‡ªìπ‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
®“°ºâŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈â«®÷ßª√–°“»À“ºŸâª√– ß§å∑’Ë®–∑”°“√¢ÿ¥≈Õ°¡’°”Àπ¥
‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“«—π π—∫·µà«—πª√–°“»
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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„π°√≥’∑’Ë·À≈àßπÈ”π—Èπ¡’Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß „Àâ¬÷¥∂◊Õ·π«‡¢µµ“¡
À≈—°∞“πÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ßπ—Èπ
¢âÕ ˆ °√≥’∑’Ë∑“ß√“™°“√æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ ¡§«√∑’Ë®–®—¥®â“ß„Àâ‡Õ°™π
∑”°“√¢ÿ ¥≈Õ°µ“¡√–‡∫’¬∫ ”π— °π“¬°√—∞ ¡πµ√’«à“¥â«¬°“√æ— ¥ÿ À√◊ Õ√–‡∫’ ¬∫
°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ «à“¥â«¬°“√æ— ¥ÿ¢ÕßÀπà«¬°“√∫√‘À“√√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–
π“¬Õ”‡¿Õ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπª√– ß§å®–π”°√«¥ À‘π ¥‘π ∑√“¬ ∑’Ë‰¥â
®“°°“√¢ÿ¥≈Õ°‰ª‡ªìπª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ§à“®â“ß‡Õ°™π „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ
À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ‡ πÕ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ºâŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
„π°√≥’π“¬Õ”‡¿ÕÀ√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπª√– ß§å®–π”°√«¥ À‘π
¥‘π ∑√“¬ ∑’Ë‰¥â®“°°“√¢ÿ¥≈Õ°‰ª‡ªìπ§à“®â“ß‡Õ°™π „Àâµ’√“§“°√«¥ À‘π ¥‘π ∑√“¬
∑’Ë‰¥â®“°°“√¢ÿ¥≈Õ°µ“¡√“§“§à“µÕ∫·∑π„π°“√Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ ˘ ∑«‘ „π∫—≠™’
§à “ µÕ∫·∑π∑â “ ¬ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë ¥‘ π ‚¥¬Õπÿ ‚ ≈¡·≈â « „Àâ À— ° °≈∫®“°§à “ ®â “ ß
·≈–∂â“¡’√“§“‡°‘π°«à“§â“®â“ß ‡Õ°™πºŸâ √— ∫®â“ßµâÕß®à“¬‡ß‘π§à“°√«¥ À‘π ¥‘π ∑√“¬
«à π∑’‡Ë °‘π¥—ß°≈à“«§◊π„Àâ∑“ß√“™°“√ ·≈–„Àâ‡ß‘ππ—Èπµ°‡ªìπ√“¬‰¥â¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß
à«π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ
„π°√≥’∑’Ëª√“°Ø«à“∑√—æ¬å ‘π∑’Ë‰¥â®“°°“√¢ÿ¥≈Õ°‡ªìπ·√à ∑√—æ¬“°√‰¡â À√◊Õ
«—µ∂ÿ‚∫√“≥ „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√π—Èπ
¢âÕ ˜ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞Õ◊Ëπ‡ÀÁπ ¡§«√®–∑”°“√
¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå „Àâπ”§«“¡„π¢âÕ ı ·≈–¢âÕ ˆ ¡“„™â∫—ß§—∫
‚¥¬Õπÿ‚≈¡
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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¢âÕ ¯ „π°√≥’∑¡’Ë §’ «“¡®”‡ªìπ‡√àß¥à«π ‡æ◊ÕË ªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“¿—¬æ‘∫µ— Õ‘ π— ‡°‘¥
®“°Õÿ∑°¿—¬À√◊Õ¿—¬·≈âß ·≈–®”‡ªìπµâÕß∑”°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå
∑’µË π◊È ‡¢‘π „Àâπ“¬Õ”‡¿ÕÀ√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√„Àâ‡Õ°™π
∑”°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ”¥—ß°≈à“«‰ªæ≈“ß°àÕπ ·≈â«‡ πÕ‡√◊ËÕß„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
‡æ◊ËÕ∑√“∫¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë«à“®â“ß
¢âÕ ˘ „π°“√¢ÿ¥≈Õ°·À≈àßπÈ” “∏“√≥ª√–‚¬™πå ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥®–°”Àπ¥
‡ß◊ËÕπ‰¢„ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√¢ÿ¥≈Õ°ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ‡ ’¬À“¬·°à√“…Æ√
√«¡∑—Èß°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢Õ◊Ëπ„ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√¢ÿ¥≈Õ°µâÕßªØ‘∫—µ‘·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π§«“¡
‡ ’¬À“¬∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â
‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√¢ÿ¥≈Õ° „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥∑ââ“¬√–‡∫’¬∫π’È
¢âÕ Ò „Àâ π “¬Õ”‡¿ÕÀ√◊ Õ Õß§å ° √ª°§√Õß à « π∑â Õ ß∂‘Ë π ‡ªì π ºŸâ √— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫
„π°“√µ√«® Õ∫·≈–§«∫§ÿ¡°“√¢ÿ¥≈Õ°„Àâ‡ªìπ‰ª‚¥¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢
¢âÕ ÒÒ „Àâª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È ·≈–¡’Õ”π“®
«‘π‘®©—¬ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÚ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙ˜
«—π¡ŸÀ–¡—¥πÕ√å ¡–∑“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 125

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 126

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ว ยการเบิ กค่ าใช้ จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรีย กว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการเบิกค่ าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจาตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่
กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบดาเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วย
ข้อ 4 การเบิ ก จ่ า ยตามระเบี ย บนี้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นต้ อ งดาเนิน การเบิ ก จ่าย
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คาสั่งหรือ
หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัต รา
ที่กาหนดไว้
ข้อ 6 หลั ก ฐานการจ่ า ยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกากับดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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ในกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบนี้อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหาย ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว
ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทาความตกลง
กับปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หมวด 1
ค่าตอบแทน
ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายสาหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริ หาร
ท้องถิ่นเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 10 ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เบิ ก จ่ า ยได้ ต ามความจ าเป็ น เหมาะสม
ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
(1) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ
(2) ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือ หรือเอกสาร
(3) ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือสารวจข้อมูล เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือ
สารวจข้อมูล
ในกรณี ที่ ผู้ แ ปล หรื อ ผู้ จั ด เก็ บ หรื อ ผู้ ส ารวจข้ อ มู ล เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ มิให้ได้รับค่าตอบแทน
หมวด 2
ค่าใช้สอย
ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ
ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
(2) ค่าจ้างเอกชนดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สาหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ
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(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น เป็นต้น
(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สาหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก
เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชารุด
เสียหายจากการใช้งานปกติ
(8) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่ ว คราว กรณี ช าวต่ า งประเทศเดิ น ทางมาประเทศไทย ในนามขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป็นส่วนรวม
(9) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซต์
(11) ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ
ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ทาให้
ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ
(12) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน
(13) ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1๔) ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1๕) ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกาจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ
นาโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกาจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
(๑๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสาหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อน ของสถานบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรืออาหาร นม อาหารเสริม สาหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๗) ค่าใช้จ่ายในการเป็น สมาชิ ก หรือการจัด ซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิม พ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม
(1๘) ค่าบริการในการกาจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการในการกาจัดสิ่งปฏิกูล บ้านพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้พักอาศัย
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(1๙) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สาหรับรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดย
วิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๒๐) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ
(๒๑) ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น
ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(๒๒) ค่ า ใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ ที่ เ กิ ด จากการใช้พั สดุที่ ยื มจากหน่วยงานอื่ น เพื่ อ ใช้ ปฏิบัติร าชการ
กรณีจาเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว
(๒3) ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจาก
การปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ลูกจ้างประจาที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
ข้อ ๑2 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามข้อ ๑๑ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กาหนดให้ส่วนราชการ
ในกรณี ก ระทรวงการคลั ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ ส อยเรื่ อ งใดตามข้ อ ๑๑ ไว้
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามความจาเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ 13 ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่าย
(1) ค่าจัดทาสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชาร่วย เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
(2) ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน สาหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ และ
ค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
(4) ค่าทิป
(5) เงินหรือสิ่งของบริจาค
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(7) ค่าใช้สอยที่ไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 14 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเช่ า อาคารและที่ ดิ น รวมทั้ ง ค่ า บริ ก ารอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ การเช่ า
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามอัตรา ดังนี้
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(๑) การเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นต้องเช่าในอัตรา
เกินตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อเดือน
(๒) การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราห้าหมื่นบาทต่อเดือน
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม (๑) หรือ (๒) เกินอัตราที่กาหนดไว้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด และ
ต้องบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วย
ข้อ 15 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคาขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชดใช้ ก รณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ก ระท าละเมิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
หมวด 3
ค่าวัสดุ
ข้อ 17 ค่าวัสดุต ามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม ประหยัด และ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
หมวด 4
ค่าสาธารณูปโภค
ข้อ 18 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
(1) ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบ้านพักราชการ
ที่ไม่มีผู้พักอาศัยให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(2) ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณีย์
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร เป็นต้น
(๔) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 19 การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ ส อยตามระเบี ย บนี้ ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว
ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยสุ จ ริ ต และเป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่ชอบตามระเบียบนี้
ข้อ 20 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่อยู่ระหว่างดาเนินการก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น ๆ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคสาม มาตรา 23 วรรคสี่
มาตรา 24 มาตรา 30 มาตรา 56 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง มาตรา 63 วรรคสอง และมาตรา 74
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบนี้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ยกเว้นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
“กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ซึ่งได้รับเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
“เหตุ อั น พ้ น วิ สั ย ที่ จ ะป้ อ งกั น ได้ โ ดยทั่ ว ไป” หมายความว่ า เหตุ ที่ เ กิ ด จากสาธารณภั ย
เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า
ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม
และภัยอันเนื่องมาจากการกระทาของผู้ก่อการร้าย กองกาลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทาให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
และยากที่จะป้องกัน ได้โดยทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วย
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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หมวด 1
การเลือกกรรมการภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม
และการเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามมาตรา 74 วรรคสอง
ส่วนที่ 1
การเลือกกรรมการภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม
ข้อ 5 ในกรณีไม่มีกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือว่างลง หรือมีจานวนน้อยกว่าห้าคน
ให้ ส านั ก งานส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ นจั ง หวัด ส ารวจจั ด ท าบัญ ชี รายชื่ อนายกเทศมนตรี หรื อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี ที่ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศรายชื่อ โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด และสานักงานหรือที่ทาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่จะดาเนินการคัดเลือกผู้แทนตาแหน่งนั้น
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้กาหนดจานวนกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะรับสมัครคัดเลือก
วันที่ เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือกด้วย
ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเชิญผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี ตามบัญชีรายชื่อตามข้อ 5 ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการภาษีทดี่ นิ
และสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ จะต้องส่งหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข้อ 7 องค์ประชุมของการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีนายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี เข้าร่วมประชุม ดังนี้
(1) มีนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชีรายชื่อน้อยกว่าสิบคน
ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าจานวนสามคน ถือเป็นองค์ประชุม
(2) มีนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชีรายชื่อตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
ต้องมีผู้เข่าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ถือเป็นองค์ประชุม
ข้อ 8 ให้ น ายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี คนหนึ่ง
มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามจานวนที่ประกาศคัดเลือกแต่ไม่เกิน
ห้าคน
ข้อ 9 วิ ธี ก ารคัด เลือ กนายกเทศมนตรี หรื อ นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัด
เพื่อเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) วิ ธี ล งคะแนน ให้ แ จกใบลงคะแนนที่ มี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค รให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ท า
เครื่องหมายกากบาท (X) แล้วนามาหย่อนลงในภาชนะที่กาหนด
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(2) การตรวจนับคะแนน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ตรวจ
นับคะแนน
(3) กรณีใบลงคะแนนตาม (1) มีการลงคะแนนคัดเลือกเกินจานวนที่คัดเลือก ไม่ให้นา
ใบลงคะแนนนั้นมานับคะแนน
(4) ในกรณี ที่ มี ผู้ ไ ด้ ค ะแนนเท่ า กั น ในล าดั บ เดี ย วกั น หลายคน ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ สลากรายชื่ อ
ผู้ได้คะแนนเท่ากัน เพื่อเรียงลาดับที่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว
(5) เมื่อตรวจนั บคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัด ทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิน และสิ่ ง ปลู ก สร้ าง โดยเรี ย งตามล าดับ คะแนนจากสู ง ไปหาต่า
พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกดังกล่าวด้วย แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศบั ญชี รายชื่อ ผู้ ไ ด้รั บเลื อกเป็น กรรมการภาษีที่ ดิน และสิ่ ง ปลู กสร้ าง โดยปิ ด ไว้ ใ นที่ เปิด เผย
ณ ศาลากลางจังหวัด และสานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบต่อไป
(6) ให้ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งตาม (5)
มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันประชุมคัดเลือก
ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ต้องดาเนินการคัดเลือก ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชีรายชื่อ
ตามข้อ 5 จานวนห้าคน หรือน้อยกว่าห้าคน หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร
(2) มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวนห้าคน หรือ น้อยกว่าห้าคน
หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร
ข้อ 11 ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ส มั ค รเป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ มี ผู้ ส มั ค ร
แต่น้ อยกว่าจานวนที่รับสมัคร ให้ ดาเนิ นการคัด เลือกโดยใช้วิธีประชุมนายกเทศมนตรี หรือนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี คั ดเลือกกันเองให้ครบตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง โดยให้นาความ
ในข้อ 9 (2) (3) (4) (5) และ (6) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 12 เมื่ อ กรรมการภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูก สร้ าง มี จ านวนน้ อยกว่ าห้า คนหรือน้ อยกว่า
ที่ จ ะประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กตามข้ อ 10 (1) และภายหลั ง มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี เพิ่มขึ้น ให้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ให้ครบจานวนตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ 13 การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นอานาจเฉพาะตัว ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องกระทาด้วยตนเอง ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะทาหน้าที่แทนหรือจะมอบให้
ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้
ข้อ 14 เมื่อตาแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีหรือว่างลง หรือมีจานวน
น้อยกว่าห้าคน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อตามข้อ 9 (6) ซึ่ งมีลาดับสูงสุดในขณะนั้น
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนตาแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเหตุ
ดังกล่าว โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด และสานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แทนตาแหน่งที่ว่างทราบโดยเร็ว
ส่วนที่ 2
การเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามมาตรา 74 วรรคสอง
ข้อ 15 การเลื อ กผู้ แ ทนของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
เพื่อเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี จานวนไม่เกินสองคน ให้นาความในส่วนที่ 1
การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด 2
การแจ้งและการส่งเรื่องเกี่ยวกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา 23 วรรคสี่
ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ได้ให้คาปรึกษาหรื อ
คาแนะนาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา
โดยอย่างน้อยให้มีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) หนังสือขอคาปรึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดซึ่งมีการอ้างอิง
ประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) หนังสือให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
(๔) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ข้อ 17 กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือกระทรวงมหาดไทย
เคยมีคาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็น
เดี ย วกั น หรื อ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น มาก่ อ นแล้ ว ปลั ด กระทรวงมหาดไทยจะตอบโดยส่ ง ค าวิ นิจฉัย
ค าปรึ ก ษาหรื อ ค าแนะน าที่ เ คยให้ ไ ว้ ไ ปให้ ค ณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด
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โดยไม่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ มี ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ใหม่ ก็ ไ ด้ เว้ น แต่ กรณี ที่ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควรพิจารณาทบทวนคาวินิจฉัยดังกล่าวตามมาตรา 23
ข้อ 18 เมื่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งส่ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย ค าปรึ ก ษา
หรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 19
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาตามมาตรา 23 แล้ว ให้กระทรวงมหาดไทย
แจ้งคาวินิ จฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา
พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด อื่ น และองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ข้อ 19 กระทรวงมหาดไทยอาจดาเนิ นการเผยแพร่คาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนา
ของกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด 3
การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง ตามมาตรา 24
ข้อ 20 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ จานวนภาษีที่จัดเก็บ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐาน
ในการคานวณภาษีของปีที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ต้องจัดส่งและรวบรวมให้แก่กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
(1) รายงานสรุปผลการจัด เก็บภาษีที่ ดินและสิ่ งปลู กสร้างที่อ ยู่ใ นข่ ายต้องเสี ยภาษีของปี
ที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) จานวนผู้เสียภาษี
(ข) จานวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้
(ค) จานวนผู้ค้างชาระภาษี
(ง) จานวนเงินภาษีค้างชาระ
(2) ข้อมูลการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีทุกรายตามแบบแสดงรายการ
คานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
ข้อ 21 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลตามข้อ 20 ให้แก่คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดภายในเดือนมกราคมของทุกปี
ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด และกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
ตามข้ อ 20 พร้ อ มทั้ ง เสนอแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาการจั ด เก็ บภาษี ที่ ดิ นและสิ่ ง ปลู ก สร้ างให้แ ก่
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กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทาขึ้น
ข้อ 22 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับรายงานตามข้อ 21 แล้ว
จัดส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ดังนี้
(1) จัดส่งข้อมูลตามข้อ 20 (1) และ (2) และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ 21
ให้กระทรวงการคลัง
(2) จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ตามข้ อ 20 (1) และข้ อ เสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาตามข้ อ 21
ให้คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด 4
การจัดทาบัญชีรายการทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 30
ข้อ 23 ให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นนาข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลู กสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส ารวจแล้ ว มาจั ด ท าบั ญ ชี ร ายการที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เพื่ อ ประกาศไว้
ณ ส านั ก งานหรื อ ที่ ท าการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ สถานที่ อื่ น ตามที่ เ ห็ น สมควร
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) รายการที่ดิน ประกอบด้วย
(ก) ประเภทที่ดิน
(ข) เลขที่เอกสารสิทธิ์
(ค) เลขที่ดิน
(ง) หน้าสารวจ
(จ) จานวนเนื้อที่ดิน
(ฉ) ลักษณะการทาประโยชน์ในที่ดิน
(๒) รายการสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
(ก) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
(ข) เลขที่สิ่งปลูกสร้าง
(ค) จานวนพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
(ง) ลักษณะการทาประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง
(จ) อายุสิ่งปลูกสร้าง
(๓) รายการอาคารชุด ประกอบด้วย
(ก) ชื่ออาคารชุด
(ข) เลขที่ห้องชุด
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(ค) จานวนพื้นที่ห้องชุด
(ง) ลักษณะการทาประโยชน์ในห้องชุด
ข้อ 24 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ โดยจัดทาแยก
เป็นชุดเรียงลาดับตามประเภทที่ดิน และชื่ออาคารชุด
ข้อ 25 การจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบตามข้อ 24
ให้ระบุลาดับที่ตามบัญชีในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
หมวด 5
การลดหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 วรรคหนึง่
ข้อ 26 เมื่อมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นอาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ในปีต่อไปเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีได้ โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ประกาศให้ ผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ป ระสงค์ จ ะขอลดหรื อ ยกเว้ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อั น พ้ น วิสั ย ที่ จ ะป้ อ งกั นได้โ ดยทั่ วไปมาลงทะเบี ย นแจ้ ง รายชื่ อ และรายละเอียด
ความเสี ย หายของที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งอั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อั น พ้ น วิ สั ย ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น ภายใน
ระยะเวลา สถานที่ และวิธีการที่ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนด
(2) ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีที่มาลงทะเบียนตาม (1) ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการสารวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย
ของผู้เสียภาษีที่มีรายชื่อในประกาศตาม (2)
(4) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี จานวนพื้นที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับ
ความเสียหายหรือถูกทาลาย และจานวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(ก) เสียหายไม่เกินสองในสามของจานวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย
(ข) เสียหายเกินกว่าสองในสามของจานวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษี
(5) รายงานบัญชีตาม (4) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี เพื่อขอความเห็นชอบ
การลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา ดังนี้
(ก) รอบที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน
(ข) รอบที่สอง ภายในเดือนสิงหาคม
(ค) รอบที่สาม ภายในเดือนธันวาคม
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(6) เมื่ อ คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) กรณีลดภาษี ให้ เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจานวนที่คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว
ในปีต่อไป
(ข) กรณียกเว้นภาษี ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป
ข้อ 27 นอกจากกรณีมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป หากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้เสียภาษีรายใดได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอน หรือทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้
ต้องซ่อมแซมในส่วนสาคัญ โดยมิได้มีเหตุมาจากผู้เสียภาษี ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นคาร้องขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไปได้ โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ยื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ได้ รั บ ความเสีย หาย หรื อ ถู ก รื้ อถอน หรื อ ท าลาย หรื อ ช ารุ ด เสี ย หายจนเป็น เหตุใ ห้ต้ องซ่อมแซม
ในส่วนสาคัญ
(2) ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่น แต่ งตั้งเจ้ าหน้าที่ เพื่ อดาเนินการส ารวจเนื้อที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้เสียภาษีที่มายื่นคาร้องตาม (1)
(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทาบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี จานวนพื้นที่และสัดส่วนของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอน หรือทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้อง
ซ่อมแซมในส่วนสาคัญ และจานวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) เสียหายแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้บางส่วน ให้ลดภาษีลงตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
(ข) เสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษี
(4) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรวบรวมและรายงานบัญชีตาม (3) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วแต่กรณี เพื่อขอความเห็นชอบการลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา ดังนี้
(ก) รอบที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน
(ข) รอบที่สอง ภายในเดือนสิงหาคม
(ค) รอบที่สาม ภายในเดือนธันวาคม
(5) เมื่ อ คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดาเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(ก) กรณีลดภาษี ให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจานวนที่คณะกรรมการภาษี
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว
ในปีต่อไป
(ข) กรณียกเว้นภาษี ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป
หมวด 6
การออกคาสัง่ และทาการตรวจค้น และการเข้าไปในทีด่ นิ หรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษี
ตามมาตรา 63 วรรคสอง
ข้อ 28 การตรวจค้น ต้อ งกระท าในเวลาระหว่า งพระอาทิ ต ย์ ขึ้นถึง พระอาทิ ต ย์ ต ก หรือ
ในระหว่างเวลาทาการของผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ข้อ 29 การตรวจค้นต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่การบังคับชาระภาษีค้างชาระ
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยต้องมีการสืบสวนหรือประมวลหลักฐานต่าง ๆ ก่อนดาเนินการตรวจค้น
ข้อ 30 คาสั่งให้ ทาการตรวจค้น ให้จัด ทาขึ้นจานวนสามฉบับ ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ฉบับที่หนึ่งนาไปแสดงแก่ผู้รับการตรวจค้น ฉบับที่สองติดไว้กับสมุดคาสั่งให้ทาการตรวจค้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึกเสนอคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการทาการตรวจค้น
ข้อ 31 ในการตรวจค้น
(1) เจ้าหน้ าที่ซึ่งทาการตรวจค้นในแต่ละครั้ง ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าสองคน โดยมีข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าประเภทวิชาการระดับชานาญการ หรือประเภท
ทั่วไประดับชานาญงานขึ้นไป เป็นหัวหน้าชุดที่ทาการตรวจค้น
(2) เจ้าหน้าที่ซึ่งทาการตรวจค้นจะต้องแสดงบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น
ทุกกรณี พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับการตรวจค้นทราบถึงความประสงค์ในการตรวจค้น โดยแสดงความบริสุทธิ์
ให้ผู้รับการตรวจค้นเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้นไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา และให้บันทึก
ไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของคาสั่งตรวจค้นฉบับที่หนึ่ง พร้อมให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อรับ ทราบ
คาสั่งตรวจค้นนั้น หากผู้รับการตรวจค้นไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกถึงเหตุนั้นไว้ด้วย
(3) ต้องกระทาต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น หากไม่สามารถทาการตรวจค้นได้ด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้แจ้งเจ้าพนักงานตารวจแห่งท้องที่นั้นทราบ เพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น
(4) ต้ อ งใช้ ค วามละเอี ย ดรอบคอบมิ ใ ห้เอกสาร หลั ก ฐานที่เ กี่ย วกั บการบั งคับ ชาระภาษี
ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้ และให้ใช้ดุลยพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะที่สาคัญและเป็นประโยชน์
ต่อการบังคับชาระภาษีเท่านั้น
(5) ต้องทาการตรวจค้นโดยสุภาพ ใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย กระจัดกระจาย
บุบสลายแก่ทรัพย์สินใด ๆ และต้องไม่เป็นการขัดขวางการประกอบการของผู้รับการตรวจค้นจนเกิน
ความจาเป็น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ 32 การตรวจค้นที่ไม่อาจกระทาต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้น
นาพยานหลักฐานที่ได้ไปยังสถานีตารวจแห่งท้องที่เพื่อลงบันทึกประจาวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตารวจ
แห่งท้องที่
ข้อ 33 การปฏิบัติเมื่อทาการตรวจค้นแล้วเสร็จ
(1) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ท าการตรวจค้ น จั ด ท าบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการตรวจค้ น ตามแบบท้ า ย
ระเบียบนี้จานวนสามฉบับ พร้อมทั้งอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง และให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อ
รับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกดังกล่าว โดยบันทึกฉบับที่หนึ่งมอบให้กับผู้รับการตรวจค้น ฉบับที่สอง
ติดไว้กับสมุดคาสั่งให้ทาการตรวจค้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึก
เสนอคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการทาการตรวจค้น
(2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้นและผู้รับการตรวจค้น ลงลายมือชื่อกากับเอกสารหลักฐาน
ที่ทาการตรวจยึดทุกฉบับ หากจานวนเอกสารหลักฐานมีจานวนมาก ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าชุด
ว่าจะลงนามเฉพาะในเอกสารที่เห็นว่าสาคัญก็ได้
ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้นจัดทาบันทึกเพื่อรายงานผลการตรวจค้นตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที หรือในวันทาการแรก โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ได้มีการแสดงคาสั่งตรวจค้น การแสดงบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
การแสดงความบริสุทธิ์ก่อนเข้าทาการตรวจค้น
(2) ชื่ อ ผู้ รั บ การตรวจค้ น หากเป็ น กรณี อื่ น ซึ่ ง ไม่ มี ผู้ รั บ การตรวจค้ น หรื อ มี ก ารแจ้ ง ให้
เจ้าพนักงานตารวจแห่งท้องที่นั้นทราบเพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น ให้แสดงรายละเอียดไว้ด้วย
(3) วัน เวลาที่เริ่มทาการตรวจค้น และสิ้นสุดการตรวจค้น
(4) ลักษณะการตรวจค้น การตรวจพบเอกสารหลักฐาน การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐาน
และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของการตรวจค้น
ข้อ 35 การออกคาสั่งตรวจค้น จะต้องจัดทาทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน และการนับเลข
ของคาสั่งตรวจค้น ให้นับตามปีปฏิทิน
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ภ.ด.ส. ๓
แบบบัญชีรายการทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ....................................................
รายการที่ดิน
ตาแหน่งที่ ดิน
ที่

จานวนเนือ้ ที่ ดิน

รายการสิ่ งปลู กสร้าง
ลักษณะการทาประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขที่
สถานที่ ตั้ง
ประเภท
ประกอบ
เอกสาร
หน้า (หมู่ที่/ชุมชุน,
ที่ ดิน
เลขที่ ดิน
ไร่ งาน ตร.ว. เกษตร อยู่ อาศัย
สิท ธิ์
ตาบล)
สารวจ
กรรม

อื่ นๆ

ใช้
ว่างเปล่า/
ประโยชน์ ที่ บ้านเลขที่
ไม่ทา
หลาย
ประโยชน์
ประเภท

ประเภท
สิ่ งปลูกสร้ าง
(ตามบัญชี
กรมธนารั กษ์)

ลักษณะการทาประโยชน์ (ตร.ม.)
ลักษณะ
อายุ
ขนาดพื้นที่ รวม
สิ่ งปลูกสร้ าง
ว่างเปล่า/ โรงเรื อนหรื อ หมาย
ของสิ่ งปลูกสร้ าง ประกอบ
(ตึก/ไม้/
สิ่ งปลูกสร้ าง เหตุ
อยูอ่ าศั ย อื่ นๆ
ไม่ทา
(ตร.ม.)
เกษตรกรรม
ครึ่ งตึกครึ่ งไม้)
(ปี)
ประโยชน์

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 143

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 144

คำสั่ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ที่........../....................
เรื่อง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นของผู้เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ด้วย.............................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...........ถนน............................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ตาบล.......................เขต/อาเภอ....................จังหวัด.................. ...
สานักงานอยู่ที่.........................................................................................................................................
ได้ ค้ า งช าระภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ประจ าปี ภ าษี . ..................ถึ ง ปี ภ าษี . ....................เป็ น เงิ น
.....................................บาท...........สตางค์ (.............................) เบี้ยปรับเป็นเงิน.....................................บาท
...........สตางค์ (.............................) และเงิ น เพิ่ ม เป็ น เงิ น .....................................บาท...........สตาง ค์
(.............................) โดย (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย ที่............/...........
ลงวันที่.....เดือน...................พ.ศ. .... ให้ชาระค่าภาษีค้างชาระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ชาระค่าภาษีค้างชาระ
ให้เป็นการเสร็จสิ้นไป
เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิ นตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลู กสร้ าง พ.ศ. 2562 อาศัย อานาจตามความในมาตรา 63 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ภ าษีที่ ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ชื่อตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ออกคาสั่ง) จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่มาทาการตรวจค้น
ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีดังกล่าว โดยมีนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
2. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
3. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
ณ สถานที่และหรือเกี่ยวเนื่องกับสถานที่ดังต่อไปนี้ คือ...............................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ในวันที่................เดือน....................พ.ศ. .......... เวลา......................น. ถึงเวลา........................ ..น.
ลงชื่อ..........................................
(..........................................)
(ตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)
ผู้ออกคาสั่ง :
คาเตือน :

ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามคาสั่งนี้ ต้องแสดงบัตรประจาตัวของตน และแสดงคาสั่งให้ตรวจค้นนี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และให้บันทึกวันเดือนปีที่ได้จัดการดังกล่าวไว้ในด้านหลังของคาสั่งนี้ด้วย
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ใบรับเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ
สถานที่บันทึก...................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....
ข้าพเจ้า..................................................................ตาแหน่ง...................................................
สังกัด............................................................พร้อมด้วย.................................................. .....................................
ตาแหน่ง.............................................................................................................................................................
ได้มาทาการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ราย....................................................................
ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย......................... ......แขวง/
ตาบล....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด..................... สานักงานอยู่ที่......................................
............................................................................................................................ ............. ตามคาสั่งให้ทาการ
ตรวจค้ น ยึ ด บั ญ ชี เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอื่ น ของผู้ เ สี ย ภาษี ข อง (ชื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น )
เลขที่.....................ลงวันที่..............................
ในการตรวจค้นดังกล่าว ปรากฏว่ามีเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาษีค้างชาระดังกล่าวด้วย จึงได้ยึดไปเพื่อดาเนินการตรวจสอบมีรายการแสดงชื่อและปริมาณของสิ่งที่ยึดไว้
ดังต่อไปนี้……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรดาเอกสารหลักฐานที่ยึดไปนี้ หากท่านประสงค์จะตรวจสอบเพื่อดาเนินกิจการของท่าน
ขอให้ท่านติดต่อได้ที่....................................(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..................................................... .
ลงชื่อ.......................................... ผู้ยึด
(..........................................)
ลงชื่อ............................................ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งที่ยึด
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... พยาน
(..........................................)
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บันทึกผลกำรตรวจค้นยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นของผู้เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
บันทึกฉบับ นี้ได้ทาที่ บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ถนน.................................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ตาบล....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด..................... ..........
เมื่อวันที่....................................................เวลา...........................น.
วันนี้ เมื่อเวลา.....................น. ข้าพเจ้า............................................................................. ......
ต าแหน่ ง ...................................................สั ง กั ด ..... .......................................................พร้ อ มด้ ว ย
............................................................................................................ตาแหน่ง...................................................
ได้มาทาการตรวจสอบ ค้น หรื อยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ราย............................................................. .......
ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย...............................แขวง/
ตาบล....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด..................... สานักงานอยู่ที่............................ ..........
......................................................................................................................................... ตามคาสั่งให้ทาการ
ตรวจค้ น ยึ ด บั ญ ชี เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอื่ น ของผู้ เ สี ย ภาษี ข อง (ชื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น )
เลขที่.....................ลงวันที่..............................
ในการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงคาสั่งตรวจค้น และบัตรประจาตัวให้ผู้รับการตรวจค้น
ดูแล้ว โดยมี....................................................................ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ....................... ...........................
โดยมี..................................................................................เป็นผู้ทาการตรวจค้น
ผลการตรวจค้นปรากฏว่า..............................………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการโดย.........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และทรัพย์สินของผู้เสียภาษี (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการโดย……………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้ทาให้เกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซึ่งทรัพย์สินของผู้รับ
การตรวจค้นแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟัง และรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.......................................... ผู้นาการตรวจค้น
(..........................................)
ลงชื่อ............................................ เจ้าหน้าที่
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... ผู้รับการตรวจค้น
(..........................................)
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล
พ.ศ. 2562
โดยที่มาตรา ๕๓/๑ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
ก าหนดให้ จั ง หวัด จั ด ท าแผนพั ฒ นาจั งหวัด ให้ สอดคล้ องกับ แนวทางการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ประกอบกับตามยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ข้อ 4.2 กาหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ จึงสมควรกาหนดแนวทาง
เพื่อบูรณาการในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมูบ่ ้าน ชุมชน ตาบล และอาเภอ
ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ
ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา 6
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ” หมายความว่า แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนา
ตาบล แผนพัฒ นาท้องถิ่น แผนพัฒ นาอาเภอ และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ
“การจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาในระดั บพื้ น ที่ ” หมายความว่ า การจั ด ทาแผน
และประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ
และแผนพั ฒ นาของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น รวมทั้ ง องค์ ก รภาคเอกชนและประชาชน
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ที่ดาเนินการในพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน เพื่อให้สะท้อนปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ที่เป็นการบูรณาการการทางานของทุกหน่วยงานในพื้นที่
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
“ชุมชน” หมายความว่า ชุมชนที่ไม่มีตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล เมื องพั ทยา และราชการส่ วนท้ องถิ่ นอื่ นตามที่ มี กฎหมายก าหนดแต่ ไม่ รวมถึ ง
กรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะกรรมการของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา
“คณะกรรมการหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามกฎหมายว่าด้วย
จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
“แผนพัฒนาอาเภอ” หมายความว่า แผนพัฒนาที่รวบรวมรายการโครงการและแผนงานต่าง ๆ
ของอาเภอที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนความต้องการของทุกภาคส่วน
ในพื้นที่อาเภอโดยแผนพัฒนาอาเภอจาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
และทิศทางการพัฒนาของอาเภอในอนาคต
“แผนความต้องการระดับอาเภอ” หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ
ที่จาเป็น ต้องดาเนิน การในพื้นที่อาเภอในแต่ละปีงบประมาณที่ระบุถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อาเภอและเป็นไปตามลาดับความสาคัญ ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน
แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ที่ดาเนินการในพื้นที่
โดยจัดกลุ่มของปัญหาและความต้องการออกเป็นหมวดหมู่และส่งไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของส่วนราชการ
“แผนปฏิบัติงานประจาปีของอาเภอ” หมายความว่า แผนพัฒนาที่รวบรวมโครงการหรือกิจกรรม
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ต้องดาเนินการในพื้นที่อาเภอ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการทราบ
“แผนพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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“แผนพัฒ นาตาบล” หมายความว่า แผนพัฒนาที่รวบรวมรายการแผนงานหรือโครงการ
หรือกิจกรรม ที่จาเป็นต้องทาเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระดับตาบล
ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ที่ดาเนินการในพื้นที่
“แผนพัฒนาหมู่บ้าน” หมายความว่า แผนพัฒนาที่กาหนดแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม
ที่มาจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิด
วิเคราะห์ ปัญหา ศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้าน ภายใต้เวทีประชาคมหมู่บ้าน และข้อมูลที่คน
ในหมู่บ้านจัดเก็บ รวมถึงข้อมูลจากแผนชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ส่วนราชการ
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุน หรือจัดทาขึ้น เพื่อรวบรวมให้เป็นกรอบแนวทางการป้องกัน
แก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน
“แผนชุมชน” หมายความว่า แผนชุ มชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“การจัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน” หมายความว่า การจัดทาเวทีประชาคมร่วมกัน
ระหว่างประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ที่ดาเนินการในพื้นที่ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ที่ดาเนินการในพื้นที่
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บา้ นและแผนชุมชน
ข้อ 6 ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้เป็นไปตามแนวทาง
ดังนี้
(1) จัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ
ของหมู่บ้านและชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการ หรืออื่น ๆ
(2) บูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้นาข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และชุมชน ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญ เพื่อรองรับ
การพัฒนาและแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายสาคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาระดับหมู่บ้านและชุมชนของรัฐบาล
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(3) ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนตาม (2) ให้ ก.บ.ต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(4) ประสานจัดทาโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
(5) ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน
(6) ทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้ านและแผนชุมชนทุกปี เพื่อให้แผนงานหรือโครงการ
ระดับหมู่บ้านและชุมชน เป็นปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
ในการจัด ทาแผนตามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการหมู่ บ้าน เป็ น องค์ กรหลักที่รับผิด ชอบ
ในการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือให้คณะกรรมการชุมชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ช่วยดาเนินการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนก็ได้
ข้อ 7 ให้นายอาเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้า น และคณะกรรมการชุม ชน หรื อ หน่ว ยงานอื่นที่ เกี่ ยวข้องในการบูรณาการ
และประสานงานในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
ข้อ 8 เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้อาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
ให้ สานั กงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนชุมชน
ทั้งนี้ แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาหมูบ่ ้านและแผนชุมชน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
หมวด 2
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบล
ข้อ 9 ในตาบลหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ ขึ้นคณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ต. โดยประกอบด้วย
(๑) ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบลที่นายอาเภอมอบหมาย
ประธานกรรมการ
(2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตาบล
กรรมการ
(3) ข้าราชการทีป่ ฏิบตั ิงานในตาบลที่นายอาเภอแต่งตั้งจานวนไม่เกินสามคน
กรรมการ
(4) กานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบล
กรรมการ
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทนี่ ายอาเภอแต่งตั้งจานวนไม่เกินห้าคน
กรรมการ
(6) พัฒนากรผู้รับผิดชอบตาบล
กรรมการและเลขานุการ
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ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตาม (5) ให้คานึงถึงผู้มีความรู้ค วามสามารถเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนในระดับตาบล หรือมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับตาบล
องค์ประชุมและการประชุมของ ก.บ.ต. ให้นาหมวด 5 คณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 10 ให้ ก.บ.ต. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รวบรวมข้ อ มู ล ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ แ ก่
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
(2) รวบรวมแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น แผนชุ ม ชน และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในต าบล เพื่ อ ใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
(3) จัดทาแผนพัฒนาตาบล ให้นาข้อมูลจาก (1) และ (2) มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
กลั่นกรอง ประมวลผล เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาตาบล และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน
หรือโครงการระดับตาบล รวมทั้งจัดทาแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่มีความ
คาบเกี่ ย วตั้ ง แต่ ส องหมู่ บ้ า นหรื อ สองชุ ม ชนขึ้ น ไป เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาและตอบสนองนโยบาย
สาคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในตาบล
(4) จาแนกแผนงานหรือโครงการระดับตาบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตาบล และจัดทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(5) จัดส่งแผนพัฒนาตาบล ให้ ก.บ.อ. ใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และแผน
ความต้องการระดับอาเภอ
(6) ทบทวนการจั ด ท าแผนพั ฒ นาตาบลทุ ก ปี เพื่ อ ให้ แ ผนงานหรื อ โครงการระดั บตาบล
เป็นปัจจุบัน
ข้อ 11 ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
และดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ก.บ.ต. ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบล
ทั้งนี้ แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
หมวด 3
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาอาเภอ
ข้อ 12 ในอาเภอหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ ขึ้นคณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า ก.บ.อ. โดยประกอบด้วย
(๑) นายอาเภอ
ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุม่ งานหรือปลัดอาเภอ
รองประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
(๓) พัฒนาการอาเภอ
กรรมการ
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(4) ท้องถิ่นอาเภอ
กรรมการ
(5) หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในระดับอาเภอ กรรมการ
ที่นายอาเภอแต่งตั้งจานวนไม่เกินสิบสองคน
(6) ผู้แทนผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอซึ่งคัดเลือกกันเอง
กรรมการ
ประเภทละหนึ่งคน ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิทนี่ ายอาเภอแต่งตั้งจานวนไม่เกินห้าคน
กรรมการ
(8) ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบสานักงานอาเภอ
กรรมการและเลขานุการ
(9) ข้าราชการสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายจานวนหนึ่งคน
(10) ข้าราชการในสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่นายอาเภอแต่งตั้งจานวนหนึ่งคน
กรรมการตาม (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละห้าปี
ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตาม (7) ให้นายอาเภอแต่งตั้งโดยคานึงถึงผู้ที่มีความรูค้ วามสามารถ
เกี่ยวกับการพัฒนาระดับอาเภอ ด้านการศึ กษา หรือมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
รวมทั้งด้านภาคประชาสังคมและเอกชน
องค์ประชุมและการประชุมของ ก.บ.อ. ให้นาหมวด 5 คณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 13 ให้ ก.บ.อ. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) วางแนวทางปฏิบัตแิ ละอานวยการการบริหารงานแบบบูรณาการในอาเภอ รวมทั้งกาหนด
กรอบแนวทางปฏิบัติในการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอให้เป็น ไป
ตามหลักการ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) จั ด ท าแผนพั ฒ นาอ าเภอและแผนความต้ อ งการระดั บ อ าเภอ โดยก าหนดทิ ศ ทาง
การพั ฒ นาอ าเภอ การประสานและรวบรวมข้ อ มู ล จากปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ
(3) จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของอาเภอ โดยรวบรวมโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่ต้องดาเนินการในพื้นที่อาเภอ และรายงานให้ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ทราบ
(4) ประสานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนาแผนพัฒนา
อาเภอไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกากับ ติดตามผล และให้คาแนะนาหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดาเนินงานพัฒนา
พื้นที่ระดับอาเภอในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
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(5) ตรวจสอบความซ้าซ้อนของแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ หากตรวจพบความซ้าซ้อนของแผนงานหรือโครงการ
ให้ ก.บ.อ. เร่งแจ้งข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
(6) ปฏิบัติห น้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
มอบหมาย
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ ก.บ.อ. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการตาม (7) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการภายในอาเภอ
ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคม
ข้อ 14 ให้ ก.บ.อ. นากรอบทิศทางการพัฒนาอาเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และแผนความต้องการระดับอาเภอ โดยกาหนดให้
แผนพัฒนาอาเภอมีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
การกาหนดโครงร่างแผนพัฒนาอาเภอ และแผนความต้องการระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 15 ให้ ก.บ.อ. นาแผนพัฒนาอาเภอ ตามข้อ 14 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอาเภอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ ก.บ.อ.
ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาอ าเภอและจั ด ส่ ง แผนพั ฒ นาอ าเภอให้ ห น่ ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่
ระดับอาเภอในทิศทางการพัฒนาอาเภอเดียวกัน
ข้อ 16 ให้ ก.บ.อ. จาแนกแผนงานหรือโครงการระดับอาเภอในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 17 ให้ ก.บ.อ. จัด ส่งแผนความต้องการระดับอาเภอ ให้ ก.บ.จ. หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ๆ
ข้อ 18 ให้ อ าเภอเป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการสนับสนุนการจัด ท าแผนพัฒนาอาเภอ และ
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพของ ก.บ.อ. ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาอาเภอ
ทั้งนี้ การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 19 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับ
การประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการที่
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด พร้ อ มทั้ งตรวจสอบโครงการดังกล่ าวเพื่ อ ไม่ใ ห้โครงการซ้าซ้อ นกับแผนพัฒนาจังหวัด
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และแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น และให้จัด ทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ
ข้อ 20 ให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ให้ค วามสาคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ในการจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด ๔
การบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ข้อ 21 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบูร ณาการและประสานแผนพั ฒนาในระดับ พื้ น ที่ ให้ ด าเนิ นการ
ตามแนวทาง ดังนี้
(๑) จัดทาเวทีประชาคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการจากประชาชนในพื้นที่
(๒) ให้มีการประสานแผนในระดับพื้นที่ โดยการรวบรวมและจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
และความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ผ่ า นกลไกการจั ด ท าแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น แผนชุ ม ชน
แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการระดับอาเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน
(๓) ในกรณีแผนงานหรือโครงการ หรือพื้นที่ มีความซ้าซ้อนกันในการจัดทาแผนระดับอาเภอ
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้หารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(4) บูรณาการการงบประมาณ และประสานความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยการแสวงหาความร่วมมือ และการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
ข้อ 22 ในการดาเนินการตามข้อ ๒1 (๑) ให้นายอาเภอกาหนด วัน เวลา และสถานที่
ในการจั ด ท าเวที ป ระชาคมร่ ว มกั น ของหมู่ บ้ า น ชุ ม ชน และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
และอาจประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดาเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้
การจัดทาเวทีประชาคมตามวรรคหนึ่งในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นายกเทศมนตรี
หรือนายกเมืองพัทยากาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดทาเวทีประชาคมของชุมชน และเมืองพัทยา
และอาจประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ดาเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้
ข้อ 23 ปฏิ ทิ น การจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาตามระเบี ย บนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๒4 ให้ จังหวัด จัด ทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
โดยน าแผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนความต้ อ งการระดั บ อ าเภอ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด
มาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาที่บูรณาการร่วมกัน
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หมวด ๕
การสนับสนุนการดาเนินการ
ข้อ 25 การดาเนิ น การของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ก.บ.ต. และ
ก.บ.อ. หรือการดาเนินการอื่นใดที่เป็นไปภายใต้ระเบียบนี้ ให้หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบในการจัดทาแผน
ในแต่ละระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม
ข้อ 26 ให้ สานั กงานปลัด กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนทางวิชาการ
วัสดุอุปกรณ์ และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
ข้อ 27 จังหวัด ส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พิจารณา
นาโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาอาเภอ แผนความต้องการระดับอาเภอ แผนงานโครงการ
ระดับตาบล แผนงานหรือโครงการระดับหมู่บ้านและชุมชน ไปประกอบการจัดตั้งคาของบประมาณ
หรือจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีตามอานาจหน้าที่ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับต้น เนื่องจากเป็น
แผนงานโครงการที่ผ่านกระบวนการประชาคมของประชาชนในพื้นที่
หมวด ๖
การกากับดูแล
ข้อ ๒8 ให้นายอาเภอมีหน้าที่กากับดูแล และให้คาแนะนาในการประสานแผนพัฒนาหมูบ่ า้ น
แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ ที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ
เพื่อให้การดาเนินการตามระเบียบนี้เกิดผลสัมฤทธิ์
ข้อ 29 เพื่อให้การประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอานาจหน้าที่กากับดูแล และให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่กับทุกภาคส่วน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด
(2) ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการประสานแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่
(3) การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(4) พิจารณาให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดาเนินการ ในกรณีที่มีความซ้าซ้อนกันในเรื่องงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้ดาเนินการ หรือโครงการ
ข้อ ๓0 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแล และให้คาแนะนาเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาในระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๓1 ให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตามและประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน
แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ เป็นประจาทุกปี เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓2 ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานอ าเภอ (กบอ.) ที่ น ายอ าเภอ
แต่ ล ะอ าเภอมี คาสั่ง แต่ง ตั้งตามหนั งสื อกรมการปกครอง ด่ ว นที่ สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๙๗๔๕
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)
ตามระเบียบนี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ
(ก.บ.อ.) ตามระเบียบนี้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และการเบิกค่าใช้จา่ ย
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖๗ (9) แห่ งพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505 มาตรา 69 และมาตรา 77
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา ๕ มาตรา ๘๕ (10) และมาตรา ๘๘
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๖ มาตรา 7๔ (9)
และมาตรา ๗๖ แห่ งพระราชบัญญัติองค์ การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริห ารส่วนตาบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า ผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่ มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งได้ผ่านประเมินตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกาหนด
“อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ ” หมายความว่า บุคคลที่ทาหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม
“การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ” หมายความว่ า การบริ ก ารดู แ ลที่ บ้ า นและชุ ม ชน
เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบาบัด
ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ตลอดจนแนะนาการดูแลและช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล
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ข้อ 4 การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง อั ต ราค่ า ตอบแทน และการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
อัตราตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัต ราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทน
ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงมหาดไทยอาจหารือร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมอนามั ย กรมการแพทย์ ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยก็ได้
ข้อ 5 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
ที่ได้รับคาสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิน่ แห่งนั้น
สาหรับค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนตามข้อ 4 โดยให้ตั้ง
งบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ทั้ ง นี้ ให้ ค านึ งถึง ฐานะทางการเงิน การคลัง ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามความเหมาะสม และความจาเป็นด้วย
ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว หรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น เพื่ออบรม
ให้ความรู้แก่บุคคลในท้องถิ่นของตนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหรือเพื่ออบรมให้ความรู้
เพิ่มเติมให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ค่ า ใช้ จ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ข้อ 7 การเบิกจ่ายเงิน และหลักฐานการจ่ายตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้ถือปฏิบัติต าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ วินิจฉัย
ปัญหากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๗๔ (9) และมาตรา ๗๖ วรรคหนึง่
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ วรรคหนึง่ มาตรา ๘๕ (10)
และมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการใด ๆ ที่มีกําหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล
“ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด นายกเทศมนตรี
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล
และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง รวมถึงหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
“หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้อํานวยการ และหัวหน้าหน่วยบริการ
สาธารณสุข
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“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่ง และได้รับคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ในหน่ ว ยบริการสาธารณสุข หรือนอกหน่วยบริการสาธารณสุข หรือต่างหน่วยบริการสาธารณสุข
เพื่อให้การบริการ สนับสนุนด้านบริการ หรือร่วมให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่
(1) นายแพทย์
(2) ทันตแทพย์
(3) เภสัชกร
(4) พยาบาล และพยาบาลเทคนิค
(5) นักวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(6) นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(7) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
(8) เจ้าหน้าที่ตําแหน่งอื่นที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
(9) ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
“เงิน ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ ายให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
เสริมสร้างแรงจูงใจ และเป็น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
ในหน่ ว ยบริการสาธารณสุข หรือนอกหน่วยบริการสาธารณสุข หรือต่ างหน่วยบริการสาธารณสุข
หมายความรวมถึง
(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
(3) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล
(4) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการสาธารณสุข โดยไม่ทําเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน
(7) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข
(9) ค่าตอบแทนอื่น ที่ไ ม่ไ ด้กําหนดในข้อนี้ ให้นําค่าตอบแทนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด มาใช้โดยอนุโลม
“หน่วยบริการสาธารณสุข” หมายความว่า โรงพยาบาล สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพประจํ าตํา บล ศู น ย์ ก ารแพทย์ คลิ นิ ก อบอุ่ น ศู น ย์ บ ริก ารสาธารณสุ ข ศู น ย์ สุ ข ภาพชุมชน
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หรื อ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ นขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนทั่วไป
ข้อ 5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่
ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 6 ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนเจ้ า หน้ า ที่
ทีป่ ฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นําหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการพิ จ ารณาตรวจคํา ขอการรั บเงิ นค่า ตอบแทน มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาแบบ
คําขอรับเงินค่าตอบแทน ตรวจสอบคุณสมบัติ ประเมินความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่ยื่นแบบคําขอรับเงิน
ค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนเห็นชอบ ประกอบด้วย
(ก) หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ
(ข) เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ
(ค) เจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ
(2) คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทน มีหน้าที่ พิจารณาคุณสมบัติ ประเมิน
ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่ยื่นแบบคําขอรับเงินค่าตอบแทน และพิจารณาเห็นชอบให้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย
(ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ
(ข) หัวหน้าส่วนราชการจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ
(ค) หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ
(ง) หัวหน้าส่วนราชการด้านสาธารณสุขจํานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ
(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินค่าตอบแทน มีหน้าที่ ติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสมการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีการ และอัตรากําหนด และรายงานผลการประเมินให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อนุมัติ
ทราบปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ ประกอบด้วย
(ก) หัวหน้าส่วนราชการด้านสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ
(ข) หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ
(ค) เจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ
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ข้อ 9 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตามข้ อ 8 ไม่ เ พี ย งพอหรื อ ไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น เป็ น
คณะกรรมการได้
ข้อ 10 การเบิกจ่ ายเงิน ค่าตอบแทน ให้ เ จ้ าหน้าที่ ยื่นคํ าขอรับเงินค่าตอบแทนตามแบบ
แนบท้ า ยระเบี ย บนี้ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น เพื่ อ เสนอให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ 8
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานครั้งนั้นเพียงแห่งเดียว
ข้อ 11 ในกรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน
ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ และได้ ดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน ไปตามหนั ง สื อ สั่ ง การ
ของกระทรวงมหาดไทย หรื อ ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ การบริหารส่วนจังหวัด
หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว แต่ ก รณี และไม่ เ กิ น อั ต ราที่ กํ า หนดตามข้ อ 7 ณ เวลานั้ น
ให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบนี้
หากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใดดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนยังไม่แล้วเสร็จก่อน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีที่ใช้อยู่
ในขณะนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ 12 ให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อํ า นาจตี ค วาม
วินิจฉัยปัญหากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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1

แบบคำขอรับเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยบริกำรสำธำรณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขียนที.่ .........................................................
วันที.่ ........เดือน...................................พ.ศ. .................
เรื่อง ขอรับเงินค่าตอบแทน
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าพเจ้า.................................................................... ตาแหน่ง .............................................................
ระดับ............................................. อายุราชการ ................. ปี สังกัดสานัก/กอง ..........................................................
ปัจจุบันปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข.................................................................................................................
หมู่ที่................ตาบล.....................................................อาเภอ.........................................จังหวัด....................................
ตั้งแต่วันที่......................................................... ถึงวันที่................................................รวมระยะเวลา........ปี.........เดือน
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่......................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต........................................................จั งหวัด........................................รหัสไปรษณีย์....................................
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมแนบหลักฐานมาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว ดังนี้
 ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
 ไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ถ้ามีใบอนุญาตเลขที่ ........................................ออกให้ ณ วันที่ ........ เดือน ..................................... พ.ศ. ....................
มี ค วามประสงค์ ข อรั บ เงิ น ค่ า ตอบแทน ตามข้ อ 4 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดังนี้
 (1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล
 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ
 ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ
 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
สาธารณสุข โดยไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน
 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข
 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ระบุ ................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............................................ ถึงวันที่..........................................รวมระยะเวลา........ปี.........เดือน.........ชั่วโมง
ในอัตราคนละ/เดือนละ/วันละ/ผลัดละ/ชั่วโมงละ .................................บาท รวมเป็นเงิน จานวน ....................... บาท
(............................................................................................)
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับ เงินค่าตอบแทนตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข วิธีการ และอัตราที่กาหนดไว้ทุกประการ แต่หากข้าพเจ้าแสดงข้อมูล อันเป็นเท็จหรือได้รับเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าวไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย ข้าพเจ้ายิน ดี รับผิดชอบชดใช้ เงิน คืน ให้แก่ อ งค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ที่จ่า ยเงิน
ตามจานวนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยที่กฎหมายกาหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ ................................................ผู้ยื่นขอรับเงิน
(...............................................)
ผลกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำและคณะกรรมกำรฯ
1. ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำชั้นต้น
2. ควำมเห็นหัวหน้ำหน่วยบริกำรสำธำรณสุข
ได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการ
 เห็นชอบ ตามข้อ 1
ปฏิบัติงานของผู้ยื่นแล้วมีความเห็นว่า
 ไม่เห็นชอบ ตามข้อ 1 เนื่องจาก.........................
 มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
........................................................................................
 ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก............. ........................................................................................
........................................................................................
ลงชื่อ .................................................
ลงชื่อ .................................................
(..................................................)
(..................................................)
ตาแหน่ง ................................................
หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข
3. ควำมเห็นคณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจคำขอฯ
4. ควำมเห็นคณะกรรมกำรพิจำรณำจ่ำยเงินฯ
ในการประชุมครั้งที่ ..../.........เมื่อวันที่......................
ในการประชุมครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่..........................
ได้ตรวจสอบคาขอ คุณสมบัติ และประเมิน
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ความเหมาะสมแล้วเห็นว่า
 เห็นชอบให้มสี ิทธิ
 มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
 ไม่เห็นชอบมีสทิ ธิ
 ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก............ เนื่องจาก.........................................................................
....................................................................................... ........................................................................................
ลงชื่อ .................................................
ลงชื่อ .................................................
(................................................)
(..................................................)
ประธานกรรมการพิจารณาตรวจคาขอรับเงิน ฯ
ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน ฯ
5. ผู้อนุมัติ
 อนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทน
 ไม่อนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก....................................................................................................
ลงชื่อ .................................................ผู้บริหารท้องถิ่น
(................................................)
หมายเหตุ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเรียกหลักฐานอื่น ๆ ที่จาเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติได้
2. ให้ใช้แบบคาขอ 1 รายการ/ชุด
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
_________________

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยค่า เช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ ๒1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘
(2) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2532
(3) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2533
(4) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2536
(5) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2540
(6) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2541
(๗) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2541
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล และพนักงานส่วนตาบล
----------------------1

ราชกิจ จานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 82 ง ลงวันที่ 11 กันยายน 2548
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงิน
เบิกลด เนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ่ มพิเศษรายเดือนสาหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่ ม
การเลื่อนฐานะ หรือสาหรับประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือสาหรับการสู้รบ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ ดาเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
“ท้ อ งที่ ” หมายความว่ า อาเภอ กิ่ ง อาเภอ หรื อ ท้ อ งที่ ข องอาเภอหรื อ กิ่ ง อาเภอที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน
“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ราชการ หรือมีคาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เป็นครั้งแรก
“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่งได้รับ
ความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย
ข้อ ๕ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการส่ว นท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบนี้
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 62 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่
มีสิท ธิไ ด้รับ ค่า เช่า บ้า นข้า ราชการเท่า ที่ต้อ งจ่า ยจริง ตามที่ส มควรแก่ส ภาพแห่ง บ้า น แต่อ ย่า งสูง ไม่เ กิน
จานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(1) 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
(2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจาสานักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชาระกับสถาบันการเงิน
ความในวรรคหนึ่ งให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นผู้ ได้รับคาสั่ งให้เดินทางไปประจา
สานักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย
ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ใ ดได้ รั บ เงิ น เดื อ นไม่ ต รงกั บ ที่ ก าหนดในบั ญ ชี อั ต ราค่ า เช่ า บ้ า น
ข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยคานวณตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
ข้อ 7 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปรับราชการในท้องที่ใดและไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสตามข้อ 6 (2) แม้ว่า
กรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใด ก็ไม่ทาให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในระหว่างรับราชการ
ในท้องที่นั้น เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกทาลาย หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
ข้อ 8 ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง
----------------------2

3

ข้ อ 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยค่า เช่า บ้ า นของข้ า ราชการส่ว นท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551
ข้อ 6 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้ า ราชการส่ว นท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2559
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ข้าราชการส่ ว นท้ องถิ่น ผู้ ใดมีสิ ทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้และมีคู่ส มรส
เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ องค์การมหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิเบิ กค่าเช่าบ้าน
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้
ข้อ 9 ข้าราชการส่ ว นท้อ งถิ่นซึ่ งมีสิ ท ธิได้ รับค่า เช่า บ้านข้ าราชการอยู่แ ล้ ว ภายหลั ง ได้รั บ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่ สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ถ้าเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นไม่ตรง
กับที่กาหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านดังกล่าว ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยคานวณตามวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 10 การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด
เงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อ สิทธิของผู้นั้นที่ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้
และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเสมือนหนึ่งไม่มีการลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นว่านั้น เว้นแต่เป็นการลา
ติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ
ข้อ 11 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านถูกสั่ งพักราชการหรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อ น หรื อมีก รณีอื่ น ใดอันเป็นเหตุให้ ถูกงดเบิ กจ่า ยเงิ นเดื อนให้ งดเบิกจ่ ายค่ าเช่ าบ้า น
ข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิ ได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านั้นสาหรับเดือนใด
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านสาหรับเดือนนั้นตามระเบียบนี้
ข้อ 12 ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้นั้ นได้เช่าอยู่จ ริง แต่ไม่ก่อนวัน รายงานตัว เพื่อเข้ารับหน้าที่ และให้ สิ้ นสุ ดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน
หรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ถ้าผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่น
ไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวัน
นับแต่วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจาเป็นจะต้องอยู่ต่ อไปอีกให้เบิกค่าเช่าบ้านข้ าราชการต่อไปได้เท่าที่
จาเป็นโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง
ข้อ 13 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านอยู่แล้วในท้องที่หนึ่งและต่อมา
ได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้า นตามระเบียบนี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิ
นาหลักฐานการชาระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตร
ซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไปได้และมีความจาเป็นต้อง
อาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป
ข้อ 14 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ได้เช่าซื้อ
หรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านที่ค้างชาระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจาสานักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ชาระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ท้ายระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทาการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้าน
ในท้องที่นั้น จะเบิ กจ่ายได้เฉพาะบ้ านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทาลายหรือเสียหาย
เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
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-4(2) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชาระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่ นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์
รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สาหรับ
บ้านหลังดังกล่าว
(3) จะต้องเป็นการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านกับสถาบัน
การเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
(4) จะต้องไม่เคยใช้สิทธิ นาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้สาหรับบ้าน
หลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่ เคยใช้สิทธิ
นั้น อีก และเป็ นการใช้สิ ทธิน าหลั กฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่ อนช าระเงินกู้ตามที่เคยใช้สิ ทธิมาแล้ ว
หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว
(5) หากเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นาค่าผ่อนชาระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ โดยให้คานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ให้นาความในข้อ 7 ถึงข้อ 12 มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระ
ราคาบ้านโดยอนุโลม
ข้อ 15 ข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่นซึ่ง ได้ใ ช้สิท ธินาหลัก ฐานการชาระค่าเช่า ซื้อ หรือค่า ผ่อ น
ชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ 14 และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่น
ซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้
ข้อ 16 ข้าราชการส่ ว นท้องถิ่นผู้ ใ ดมีสิ ทธิเบิกค่าเช่ าบ้านอยู่ก่อนวันที่ ระเบียบนี้ใช้บังคั บ
แต่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ให้ยังคงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อไป ตามระเบียบ ข้ อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่มีอยู่เดิม จนกว่าจะหมดสิทธินั้น
ข้อ 17 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กาหนด
ตามวรรคแรก ให้ขอทาความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2548
สมชาย สุนทรวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25514
ข้อ ๕ สิทธิของข้าราชการสวนท้องถิ่น ผู้ที่ไดรับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในท้องที่
ที่เริ่มรั บราชการครั้งแรกหรือท้ องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิ ทธิการไดรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เมื่อไดรับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25595
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25626
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ท้ายระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และให้
ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสาหรั บ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ท้ายระเบียบนี้แทน

----------------------4

ราชกิจ จานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
ราชกิจ จานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 178 ง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
6
ราชกิจ จานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 75 ง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
5
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถนิ่ 1
ระดับปฏิบัติงาน
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 15.5
2,500
ขั้นที่ 16 ขึ้นไป
3,000

ระดับปฏิบัติการ
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 9.5
2,500
ขั้นที่ 10 – 14
3,000
ขั้นที่ 14.5 ขึ้นไป
4,000

ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชานาญงาน
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 2.5
2,500
ขั้นที่ 3 - 8
3,000
ขั้นที่ 8.5 ขึ้นไป
4,000

ระดับอาวุโส
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 11
4,000
ขั้นที่ 11.5 - 17
5,000
ขัน้ ที่ 17.5 ขึ้นไป
6,000

ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เงินเดือน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 4
3,000
ขั้นที่ 1 – 6.5
4,000
ขั้นที่ 4.5 – 12
4,000
ขั้นที่ 7 – 11.5
5,000
ขั้นที่ 12.5 – 20.5
5,000
ขั้นที่ 12 ขึ้นไป
6,000
ขั้นที่ 21 ขึ้นไป
6,000

ระดับเชี่ยวชาญ
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 7.5
5,000
ขัน้ ที่ 8 ขึ้นไป
6,000

----------------------1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยค่า เช่า บ้ า นของข้ า ราชการส่ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินเดือน
ขั้นที่ 1 – 5.5
ขั้นที่ 6 – 14
ขั้นที่ 14.5 - 20
ขัน้ ที่ 20.5 ขึ้นไป

ระดับต้น
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เดือนละ/บาท
3,000
4,000
5,000
6,000

ระดับต้น
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 - 10
4,000
ขั้นที่ 10.5 – 19.5
5,000
ขั้นที่ 20 ขึ้นไป
6,000

ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 5.5
4,000
ขั้นที่ 6 – 11
5,000
ขัน้ ที่ 11.5 ขึ้นไป
6,000

ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 2
4,000
ขั้นที่ 2.5 – 10.5
5,000
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
6,000

เงินเดือน
ขั้นที่ 1 – 7
ขั้นที่ 7.5 ขึ้นไป

เงินเดือน
ขั้นที่ 1 – 6.5
ขั้นที่ 7 ขึ้นไป

ระดับสูง
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เดือนละ/บาท
5,000
6,000

ระดับสูง
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เดือนละ/บาท
5,000
6,000

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 172

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถนิ่ 2
อันดบั ครผู ู้ช่วย
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 8.5
2,500
ขั้นที่ 9 – 12.5
3,000
ขั้นที่ 13
4,000

เงินเดือน
ขั้นที่ 1 – 5.5
ขั้นที่ 6 – 11.5
ขั้นที่ 12 ขึ้นไป

เงินเดือน
ขั้นที่ 1 – 1.5
ขั้นที่ 2 – 6.5
ขั้นที่ 7 – 21.5

อันดบั คศ. 3
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน เดือน
เงินเดือน
ละ/บาท
4,000
ขั้นที่ 1 – 6.5
5,000
ขั้นที่ 7 ขึ้นไป
6,000

อันดบั คศ. 1
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เดือนละ/บาท
2,500
3,000
4,000

อันดบั คศ. 4
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เดือนละ/บาท
5,000
6,000

อันดบั คศ. 2
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 11.5
4,000
ขั้นที่ 12 – 16.5
5,000
ขั้นที่ 17 ขึ้นไป
6,000

อันดบั คศ. 5
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เดือนละ/บาท
6,000

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

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยค่า เช่า บ้ า นของข้ า ราชการส่ว นท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2562

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๗๕ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 74 (9) และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และมาตรา 67 (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505 มาตรา 5 มาตรา 85 (10) และมาตรา 88
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หรือที่มีกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า รถราชการ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีการใช้งานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“รถราชการ” หมายถึง รถราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้แก่ รถส่วนกลาง รถประจาตาแหน่ง และรถรับรอง
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดยการซื้อ การรับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือ และได้ขึ้นทะเบียน
เป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการทาประกันภัยทรัพย์สินตามความจาเป็น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงสถานะทางการคลังและการจัดทาบริการสาธารณะตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสาคัญ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ในการจั ด ท าประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งพิ จ ารณาด้ ว ยว่ า
ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มกับความคุ้มครองที่จะได้รับหรือไม่
ข้อ 6 ทรัพย์สินที่จะเสนอขอทาประกันภัยได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นทรัพย์สินที่เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของบุคคลอื่น
(2) เป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ ซึ่งเมื่อได้รับความเสียหายแล้ว จะส่งผลกระทบ
ต่อความเดือดร้อนของสาธารณชนเป็นวงกว้าง
(3) เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง
(4) ไม่เป็นทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขตามสัญญาหรือสัญญาสัมปทานบังคับให้ต้องทาประกันภัย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการทาประกันภัยทรัพย์สิน
ข้อ 7 การทาประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ต้องเป็น รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(2) ลักษณะการใช้รถยนต์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทาประกั นภัย โดยไม่กระทบ
ต่อการปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่
ข้อ 8 นอกจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 การจัดทาประกันภัยภาคสมัครใจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ด้วย
(1) รถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อาเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่
อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอจะนะ ต้องเป็นรถยนต์ที่มีภารกิจปกติในพื้นที่
(2) รถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปกติ หรือเมื่อเกิด
อุ บั ติ เ หตุแ ล้ ว มีโ อกาสจะก่ อให้ เกิด ความเสีย หาย ส่ ง ผลกระทบต่อ ชีวิต และทรั พ ย์สิ นของบุคคลอื่น
ในวงกว้างหรือจานวนมาก เช่น รถพยาบาล รถยนต์ฉุกเฉิน รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย รถยนต์ดับเพลิง
รถยนต์บรรทุกน้ามัน รถยนต์บรรทุกสารเคมี รถยนต์บรรทุกก๊าซ รถยนต์โดยสารหรือรถยนต์บัสโดยสาร
จานวนตั้งแต่ 20 ที่นั่งขึ้นไป เป็นต้น
ข้อ 9 ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ พิ จ ารณาประเภทของการจั ด ท าประกั น ภั ย ตามข้ อ 8
ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
การจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางนอกจากกรณีตามข้อ 8 ให้จัดทาประกันภัยภาคสมัครใจ
ในความคุ้มครองประเภทที่ 3 ในวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ข้อ 10 รายการครุภัณฑ์ตามรูปแบบจาแนกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเสนอขอจัดทาประกันภัยได้ มีดังนี้
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(3) ครุภัณฑ์โรงงาน
สิ่งก่อสร้างที่สามารถเสนอขอจัดทาประกันภัยได้ต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นดินและยึดติดเป็นอันเดียวกับพื้นดินนั้น ยกเว้นอาคารสานักงานหรืออาคารที่ทาการ
รวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องและบ้านพักข้าราชการ
ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับการจัดทาประกันภัย
ทรัพย์สินไว้ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ข้อ 12 การจัดทาประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดาเนินการไปแล้ว
โดยชอบและสุจริต ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่
14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ให้มีผลใช้บังคับได้ตามระเบียบนี้
ข้อ 13 ให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อ านาจตี ค วาม
วินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
นาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๔ (๙) และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ มาตรา ๘๕ (๑๐) และมาตรา ๘๘
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รีย กว่า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยรายได้และการจ่า ยเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล
“ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“สถานศึก ษา” หมายความว่า สถานศึก ษาที่ อยู่ ใ นความรับ ผิด ชอบขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีอานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เช่น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน
“สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเ ศษ” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น
เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามความถนัดของตนโดยรายวิชาเพิ่มเติมมีลักษณะ
ต่อเนื่องกันเป็นหลักสูตรหรื อแผนการเรียนรู้ ได้แก่ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ หลักสูตร
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ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ
หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่น ซึ่งอาจจัดการศึกษาได้ทั้งในรูปแบบนักเรียนประจา
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสถาบันการพลศึกษา หรือสถาบัน
ทางการศึกษาของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นกาหนด หรือแบบนักเรียนไปกลับ ตามความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับผิดชอบบริหารสถานศึกษา
“หัวหน้าหน่วยงานคลัง” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้รับผิดชอบ
เป็น หั ว หน้ าปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรือ
งานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
“เจ้ า หน้ าที่ การเงิ น ” หมายความว่า ข้ า ราชการส่ วนท้อ งถิ่น หรื อ พนักงานส่วนท้องถิ่น
พนั กงานครู หรือพนักงานส่ว นท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติ งาน
เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
ของสถานศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
“แผนปฏิบัติการประจาปี” หมายความว่า แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณนั้น ๆ
“เงินรายได้สะสม” หมายความว่า รายได้ที่เป็นยอดผลต่างระหว่างเงินรายได้กับค่าใช้จ่ายของ
สถานศึกษาประจาปีงบประมาณนั้น ๆ รวมทั้งรายได้สะสมปีงบประมาณก่อน ๆ ด้วย
“ค่าเรียน” หมายความว่า เงินที่เก็บเป็นค่าการศึกษานอกเหนือจากหลักสูต รการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
รายได้ของสถานศึกษา
ข้อ 6 เงินรายได้ของสถานศึกษา ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ ให้สถานศึกษา ดังรายการ
ต่อไปนี้
(ก) เงิ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ จากการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปและ
ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา
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(ข) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน
เงินรายหัวนักเรียน เงินพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินค่าใช้จ่ายอื่นที่กาหนดไว้ตามระเบียบนี้
(๒) เงิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้ หากเป็ น การอุ ทิ ศ ให้ แ บบมี เ งื่ อ นไขต้ อ งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(๓) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(4) เงิน ที่ไ ด้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบารุงการศึ กษาหรือ ค่าเรี ยนนอกเหนือ จากหลัก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
(๕) เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจาหน่ายสิ่งของ
(๖) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา
(๘) รายได้ อื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย
กาหนดให้เป็นรายได้ของสถานศึกษา
ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ตาม (๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนของรายได้ดังกล่าวให้แก่ผู้เรีย นที่เกี่ยวข้องได้ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ข้อ ๗ เงินค่าบารุงการศึกษา ตามข้อ ๖ (๔) จะเรียกเก็บได้เฉพาะในเรื่องที่สถานศึกษา
จะพัฒนาการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์
และการเรี ย นรู้เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาหรื อ บริ ก ารอื่ น เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และมาตรฐาน
การศึกษาของผู้เรียนได้ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของ
ผู้ปกครองและผู้เรียน โดยในการจัดเก็บให้คานึงถึงผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนและผู้ปกครองที่ไม่มีสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้วย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ คณะกรรมการอาจยกเว้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น การเฉพาะราย
ไม่ต้องชาระเงินบารุงการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้
หมวด ๒
รายจ่ายของสถานศึกษา
ข้อ 9 รายจ่ายของสถานศึกษา ประกอบด้วย
(1) ค่าใช้จ่ายตามรายการหรือวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ
(2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสาหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
สาหรับสถานศึกษา ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา
(4) ค่าใช้จ่ายในการนาผู้เรียนไปทัศนศึกษา
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(๕) ค่าใช้จ่ายในการนาผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษา
ภายในและต่างประเทศ
(๖) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือการส่งบุคลากร
ของสถานศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นสื่อหรืออุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
(๘) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์สานักงานของสถานศึกษา
(๙) ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน งานทาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย พาหนะ
รับส่งนักเรียนตามความจาเป็นที่ต้องจัดให้มี
(1๐) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
(1๑) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ไม่เกินสองครั้งต่อภาคเรียน
(1๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาวัสดุหรือครุภัณฑ์สานักงาน
และอาคารสถานที่กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
(1๓) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บการจั ด หา ปรั บ ปรุง ซ่ อ มแซมหรื อพั ฒ นาสิ่ง อานวยความสะดวก
สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ
(1๔) ค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสั่งการกาหนดให้เป็นรายจ่ายของสถานศึกษา
ได้เฉพาะรายการที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนดให้เป็นรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
(๑๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตาม (๑) - (๑๔) หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีกฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง หรือหนังสือของกระทรวงมหาดไทยกาหนด
รายจ่ายตาม (3) (4) (5) (6) (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
รายจ่ายตาม (๕) ในกรณีการนาผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษาภายในประเทศ ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนกรณีการนาผู้เรียนไปร่วม
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ า หรื อ การแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางการศึ ก ษาในต่ า งประเทศ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นต้องทาความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรายกรณีก่อนดาเนินการและให้อนุมัติ
เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวโดยตรงเท่านั้น
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หมวด 3
การบริหารรายได้ รายจ่าย และการพัสดุของสถานศึกษา
ข้อ 10 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ได้รับการจัด สรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา
ตามข้อ ๖ (๑) ให้ตั้งงบประมาณโดยตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ไว้ในงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีการกาหนดให้งบประมาณรายการนัน้
ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง
เมื่อข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ตามวรรคหนึ่งประกาศใช้แล้ว ให้เบิกจ่ายเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยคานึงถึง
สถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๑๑ เงิน รายได้ที่สถานศึกษาได้รับให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษา ให้จัด ทาเป็น
โครงการหรือกิจกรรม บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของสถานศึกษา โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ และให้หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ของสถานศึกษา
ข้อ 1๒ รายได้ของสถานศึกษาตามข้อ ๖ เมื่อสถานศึกษาใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา เว้นแต่กรณี
รายได้ที่มีการกาหนดเงื่อนไขเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน
ข้อ 1๓ ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ไม่เพียงพอและมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงิน ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจอนุมัตใิ ห้ใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมได้ตามความจาเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมตามวรรคหนึง่ ให้กระทาได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าทีข่ อง
สถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการผู้เรียน หรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ของสถานศึกษา หรือกิจการ
ที่จัดทาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียน ต้องเกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง และต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา ทั้งนี้ การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ให้จัดทาเป็น
โครงการหรือกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ข้อ 1๔ ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอานาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้
(๑) การดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่มีวงเงิน
ไม่เกินห้าแสนบาท
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(๒) การดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
เฉพาะที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนที่มีวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท
ข้อ 1๕ การจัด ซื้อจัด จ้างและการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
หมวด 4
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษา
ข้อ 1๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด
ข้อ 1๗ การอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา
ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกเงิน กาหนดและควบคุม
เลขที่ ฎี ก า เสนอให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้เ ป็ นหัว หน้า หน่ วยงานคลั ง เป็ นผู้ ต รวจฎี ก าก่ อ นเสนอต่อ
ผูม้ ีอานาจอนุมัติตามข้อ ๑๔ และข้อ 1๕ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
หั ว หน้ า สถานศึ ก ษาและข้ า ราชการครู หรื อ พนั ก งานครู อ ย่ า งน้ อ ยสองคน เป็ น ผู้ มี อ านาจลงนาม
สั่งจ่ายเงินนั้น
ในกรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ดารงตาแหน่งครู ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการแทน โดยคานึงถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสาคัญ
ในกรณี ข องศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานคลั ง กั บ ข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งาน
ส่ว นท้องถิ่น อย่างน้ อยสองคนที่ไ ด้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ า ย
เงินฝากธนาคาร
ข้อ 1๙ การจั ดท าบั ญชี และรู ปแบบบัญชี ของสถานศึ กษาให้ เป็นไปตามที่ กระทรวงการคลัง
กาหนด
หมวด ๕
สถานศึกษาที่มกี ารจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ
ข้อ ๒๐ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ 9 รายจ่ายของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
ลักษณะพิเศษ ประกอบด้วย
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(๑) ค่ า เครื่ อ งแต่ ง กายและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นในการฝึ ก กี ฬ า ฝึ ก งาน ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
หรือการแข่งขัน
(๒) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับจัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา
(๓) ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เรียน
(ก) ในขณะฝึกกีฬา ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติการ หรือในระหว่างการเรียนตามหลักสูตร
(ข) ในระหว่างการแข่งขัน
(๔) ค่าจ้างเหมาบริการซักรีดเฉพาะในกรณีที่มีความจาเป็น
(5) ค่าอาหารประจาวัน
(6) ค่าอาหารเสริมเฉพาะในกรณีที่มีความจาเป็น
(๗) ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ จ าเป็ น ในการจั ด การศึ ก ษาลั ก ษณะพิ เ ศษ เช่ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ในการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ ง ให้ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และ
ประหยัด สาหรับตาม (๕) และ (๖) ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกาหนด หรือที่ส่วน
ราชการถือปฏิบัติอยู่
ข้อ ๒๑ การก าหนดให้ ส ถานศึก ษาใดเป็นสถานศึ กษาที่ มีก ารจัด การศึก ษาลั กษณะพิเศษ
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
หมวด ๖
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อ 2๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบหมายข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ในกรณีสถานศึกษาใดมีเงินรายได้สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงิน รายได้ของสถานศึกษาไปจัด สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาในสถานศึก ษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาตามระเบียบนี้
ข้อ 2๔ การใดที่ได้ดาเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ ดาเนิ น การต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๒๕ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามคานิยาม คาว่า “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบนี้ อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบนี้
รายจ่ายของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐ ของระเบียบนี้
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วและได้กระทาโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นการกระทาที่ชอบ
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๖ การจัดทาบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลัง
ยังไม่ได้กาหนดไว้ ให้นาการจัดทาบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงิน รายได้ของสถานศึกษาไปจัด สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาในสถานศึก ษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม จนกว่ากระทรวงการคลังจะกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระเบีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบกระทรวงมหาดไทยกา
สำนั

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

่เป็นการสมควรกำหนดหลั
กเกณฑ์สำนั
การจ่
ายเงินเบี้ยความพิการให้
สำนัโดยที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คนพิการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เกณฑ์
และวิธีการจัดสวัสกดิา การเบี้ย ความพิ
าร พ.ศ. ๒๕๕๒ กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว่า ด้ว ยหลักสำนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
กา ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่งเสริมและพัฒสำนั
นาคุกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา
๕ และมาตรา ๘๘ แห่กางพระราชบัญญัสำนั
ติสกภาตำบลและองค์
การบริ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริห ารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีกวา ่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบี
ยบไว้ กดัางต่อไปนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนัข้กองานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การจ่ายเงิน
๑ ระเบียบนี้เรียกว่ากา“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่
าด้วยหลักเกณฑ์

เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒ ระเบีย บนี้ให้ใช้กบา ังคับ ตั้งแต่วันสำนั
ถัดกจากวั
นประกาศในราชกิ
สำนัข้กองานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จ จานุเบกษา
๑

เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ บรรดาระเบีย บ ข้อ บังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือ มติอื่ น ใดซึ่ง ขัด หรือ แย้ง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กับระเบียบนี้ให้สำนั
ใช้รกะเบี
ยบนี้แทน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
ก าร” และ “ผู้ดกูแาลคนพิก าร” สำนั
หมายความถึ
ง “คนพิก าร”
สำนั“คนพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และ “ผู้ดูแ ล
คนพิการ” ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“องค์
วนท้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
องถิ่น ” หมายความว่ากาเทศบาล องค์สำนั
การบริ
หารส่วนตำบล กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรปกครองส่สำนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
และเมืองพัทยา
สำนั“ผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาหารส่วนตำบล
้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่
า นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริ
และนายกเมืองพัทยา
๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรั
กษาการตามระเบี
ยบนี้ โดยมี
สำนัข้กองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอำนาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เพื่อดำเนินการให้เป็นกไปตามระเบี
ยบนี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สำนั้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

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

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หมวด ๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีก๒ ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๖ คนพิการซึ่งจะมีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้ ต้องเป็นผู้มี
คุณ สมบัติและไม่สมำนัีลกักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ษณะต้องห้ามตามระเบี
งเสริมและพัฒ นาคุกำณ ภาพชีวิต
กำ ย บคณะกรรมการส่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการกำหนด
หมวด ๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ขั้นตอนการยื
่นคำขอสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๗ ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทกำการองค์
กรปกครองส่
วนท้องถิ่น หรือสถานที
วนท้องถิ่น
สำนักทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ที่องค์กรปกครองส่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ ยความพิการในเดือนถัด ไป โดยมีหลักฐานพร้อมสำเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ ลงลายมื
่อรับรองความถูกต้อง กดัำงต่อไปนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนัอกชืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
(๑) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยนบ้าน สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ทะเบี
(๓) สมุดบั ญ ชีเงิน ฝากธนาคารสำหรับกรณี ที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ ยความพิการประสงค์
ส
ำนักการผ่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ขอรับเงินเบี้ยความพิ
านธนาคาร๓
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้ แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่สกำนั
รณีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยื่นคำขอแทน
โดยแสดงหลักฐานการเป็
นผู้แทนดังกล่าว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำหรับ คนพิการกรณี อื่นนอกจากบุคคลตามวรรคสอง ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วย
ผู้ ดูแลคนพิ การยื
ผู้ ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิ
าร แต่ต้องนำ
สำนักตนเองให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ น คำขอแทนโดยให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๘ ในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่องค์กรปกครองส่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งเทพมหานคร
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่งและย้ายภูมิลำเนาไปอยู
วนท้องถิ่นอื่น หรือกกรุ
คนพิการนั้น
ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน
๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒
ข้อ ๖กำแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบี
ยบกระทรวงมหาดไทยว่กาำด้วยหลักเกณฑ์สกำนัารจ่
ายเงินเบี้ยความ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓
ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๔
ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนั่นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การให้คนพิการขององค์กกรปกครองส่
วนท้อสงถิ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

-๓-

หน้ าที่ 187

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีภูมิลำเนา และให้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใหม่ในเดือนถัดไป
สำนักทังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ องถิ่นแห่งใหม่
สำนักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กรปกครองส่
สำนัวกนท้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้งนี้ องค์กรปกครองส่วกนท้
้องได้ รับการยืนยันจากองค์
องถิ่นเดิมที่
จ่ายเงินเบี้ยความพิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๓
การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๙กำภายในเดือนมกราคมของทุ
กปีให้องค์กรปกครองส่
วนท้สอำนั
งถิก่นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บันทึกรายชื่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งรายงานตามที่กรมส่งเสริมการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้งงบประมาณและจั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ปกครองท้องถิน่ กำหนด
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั
ดสรรงบประมาณก๕ำ
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งของเมื องพัทยา ให้เมืองพัทยากำหนด หลักเกณฑ์
สำนักวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ธีการ และขั้นตอนในการดำเนิ
นการตามระเบี
ยบ กฎหมายที่เกี่ยวข้กำอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้สอำนังค์กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กรปกครองส่วนท้องถิก่นำดำเนินการ
วิตอยู่ของคนพิการ กำ
สำนักตรวจสอบสถานะความพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำการ และการดำรงชี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกหมวด
ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สข้ำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ก ารของ
อ ก๑๑
การตั้ งงบประมาณและวิ
ธีก ารจ่สำนั
ายเงิ
น เบี้ ยความพิ การให้ คกนพิ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้จ่ายในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตามมติ

คณะรัฐมนตรี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๓๖ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็สำนั
นเงิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นสด หรือโอนเข้าบัญชีกเำงินฝากธนาคารในนามผู
้มีสิทธิได้รับเงินเบีก้ยำความพิการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือในนามผู้ดูแลคนพิการเป็ นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน หากล่าช้าเกินกว่ากำหนด
สำนักดังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นอันมิอาจก้สาำนั
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งกล่าวต้องเป็นกรณีจำเป็
วล่กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งได้
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็น บุคคลเดียวกับ
ส
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ผู้ดูแลคนพิการและต้
งได้รับ การยืนยันว่าผูก้มำีสิทธิได้รับเงินสำนั
เบีก้ยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ความพิการยังมีชีวิตอยูกำ่ ณ วันที่ ๑
ของทุกเดือน
๕
ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๖
ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยความ
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนั่นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การให้คนพิการขององค์กกรปกครองส่
วนท้อสงถิ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

-๔-

หน้ าที่ 188

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การโอนเงินเข้าบั ญชีเงินฝากธนาคารให้ เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
สำนักกำหนดหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อตามที่ตกลงกักำนเป็นอย่างอื่นสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การโอนเงินเข้าบั ญชีให้ กับ ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการตามวรรคหนึ่ง ให้ องค์กร
ส
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ปกครองส่วนท้องถิำนั่นกหรื
อหน่วยงานตามระเบีกำยบคณะกรรมการส่
งเสริมและพัฒนาคุณกภาพชี
วิตคน
พิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการกำหนด เป็นหน่วยดำเนินการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกหมวด
ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยความพิการ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สข้ำนัอ ก๑๔
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักการตามระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สิ ท ธิ ข องผู้ ได้ รั บกเงิำ น เบี้ ย ความพิ
ย บนี้ สิ้ น สุกดำลงในกรณี

ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑) ตาย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิสำนั
การเป็
นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน
องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับกเงิำนเบี้ยความพิสกำนั
ารกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักท้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ
่น กสังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยกความพิ
การสำหรั
คคลดังกล่าวทันที เว้นกแต่
สำนั
ำ
สำนับกบุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กรณีตาม
ข้อ ๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๕ กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการตาย ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียน
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ท้องถิ่นแจ้งการตายต่
องค์กรปกครองส่วนท้กอำ งถิ่นที่ผู้ตายมีสชำนัื่อกในทะเบี
ยนภายในเจ็ดวักนำนับแต่วันที่
นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้ตายมีชื่อในทะเบียนนั้นกำแจ้งแก่องค์กสรปกครองส่
วนท้องถิ่นที่จ่ายเงิกำนเบี้ยความพิกสารตามข้
อ ๘ ต่อไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๖ กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖
องค์กรปกครองส่วนท้
โดยเปิดเผย ณ ที่ทกำการองค์
กรปกครองส่
วนท้องถิ่น
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำองถิ่น ปิดประกาศไว้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
มีผู้คัดค้าน ให้องค์กรปกครองส่
วนท้สอำนังถิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่นพิจารณาสั่งถอนรายชืก่อำ และระงับ
สหากไม่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการทันที เว้นแต่กรณีตามข้อ ๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกรณีกำที่มีการคัดค้าสนให้
งค์กรปกครองส่วนท้อกงถิำ ่นตรวจสอบข้สอำนัเท็กจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จริงให้ชัดเจน
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป
บทเฉพาะกาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๗ ระเบียบนี้มิให้กระทบต่อสิทธิของคนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
สำนักตามระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งชีพขององค์
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยบกระทรวงมหาดไทยว่
าด้วสยการจ่
ายเงินสงเคราะห์เพื่อกการยั
รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้ อ ๑ ๘ ให้ ค นพิ การที่ ได้ รั บ เงิ น สงเคราะห์ เ พื่ อการยั ง ชี พ ตามระเบี ยบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ถือว่สาำนั
เป็กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คนพิการที่ได้ลงทะเบียกนและยื
่นคำขอรัสำนั
บเงิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นเบี้ยความพิการตามระเบี
ำ
กำ ยบนี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บุญจงสำนัวงศ์
ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่าด้วยหลั
สำนักกเกณฑ์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ การให้ คสนพิ
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยบกระทรวงมหาดไทย
การจ่ายเงินเบี้ยความพิ
ารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๗
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

อ ก๖งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คนพิการที่ได้ลงทะเบีกยำ นเพื่อขอรับเงิสำนั
นเบีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้ยความพิการของปีงบประมาณ
พ.ศ.
สข้ำนั
กำ

๒๕๖๐ ไว้แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ถือว่าเป็นคนพิการที่ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน
้ยความพิการแล้วตามระเบี
สำนักเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยบนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก ารจ่ายเงินสำนั
กำ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่
าด้วยหลักเกณฑ์
เบีก้ยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ความพิการให้ คนพิการขององค์
กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ย บกระทรวงมหาดไทยว่
าด้วยหลั
กเกณฑ์
การจ่ายเงิน เบี้ยความพิ
ารขององค์กร
สำนักระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก ารให้ คสนพิ
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๙
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๒ ระเบีย บนี้ให้ใช้บัง คับ ตั้ง แต่วัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา

นต้นไป
สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส๗ำนัราชกิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เศษ ๑๒๐สง/หน้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิ
า ๓/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง/หน้า ๓/๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ มีนาคม ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๙ ราชกิกจำจานุเบกษา เล่ม
๑๓๖/ตอนพิ
เศษ ๕๕ ง/หน้า ก๓/๕

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ภาณุรุจ/ตรวจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๓ มีกนำาคม ๒๕๖๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓ มีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พัชรภรณ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ /เพิ่มเติม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

วิวรรธน์/เพิ่มเติม
ส๖ำนัมิกถงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ุนายน ๒๕๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำนุสรา/ตรวจ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หน้ าที่ 191

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 192

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบกระทรวงมหาดไทยกา
สำนั

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

่เป็นการสมควรกำหนดหลั
กเกณฑ์สำนั
การจ่
ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูกงอายุ
สำนัโดยที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่ง ชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
วันที่ ๒๑ พฤษภาคมก๒๕๕๒
ตามพระราชบั
ญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.ก๒๕๔๖
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนัอาศั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สำนังพระราชบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารราชการ
ยอำนาจตามความในมาตรา
๒๐ แห่
ญญัติระเบียบบริ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา
๖ และมาตราสำนั๙๐
แห่ ง พระราชบั ญ ญักาติ ร ะเบี ย บบริสำนั
ห ารราชการเมื
อ งพั ท ยากา พ.ศ. ๒๕๔๒
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน

สำนัขกององค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒”
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กรปกครองส่วนท้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ ระเบีย บนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อก๓า บรรดาระเบีสำนัยบกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ
ื่นใดซึ
่งขัดหรือแย้งกับ กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือมติอสำนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
กรปกครองส่วนท้อกางถิ่น ” หมายความว่
า เทศบาล องค์การบริ
สำนั“องค์
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาหารส่วนตำบล

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมืองพัทยา

“ผู้บการิหารท้องถิ่น”สำนั
หมายความว่
า นายกเทศมนตรี
การบริ
หารส่วนตำบล กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นายกองค์สำนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นายกเมืองพัทยา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ไม่สามารถปฏิบกัตาิตามระเบียบนีสำนั
้ได้กให้
ขอทำความตกลงกักบาปลัดกระทรวง
สำนัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มหาดไทยก่อนการปฏิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง/หน้า ๕/๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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-๒-

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอำนาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการ
สำนักปกครองท้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
องถิ่น หรือผู้วก่าำราชการจังหวัสดำนัก็ไกด้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำหมวด ๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
องห้าม ดังต่อไปนี้ กำ
สำนักต้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) มีสัญชาติไทย
ส(๒)
ำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กำกรปกครองส่วสนท้
งถิ่นตามทะเบียนบ้าน กำ
(๓) มี อ ายุ ห กสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป ซึ่ งได้ ล งทะเบี ย น และยื่ น คำขอรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนท้องถิ่นสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่
(๔)๒ ไม่ เป็ น ผู้ ได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารหรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ใดจากหน่ ว ยงานของรั ฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษกหรื
ษณะเดียวกัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี(ก)
กำ ผู้รับเงินบำนาญ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อเงินอื่นใดในลั
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่กำาตอบแทน รายได้
ประจำ หรือผลประโยชน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ตอบแทน
อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
อ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พกิกำารหรือผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีบุกำคคลตาม (ก)ส(ข)
ำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำ ค ณะรัฐมนตรีสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือสผูำนั้ทกี่ได้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รับสวัสดิการอื่นตามมติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หมวด ๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๗ ๓ ให้ ผู้ สู งอายุ ที่จะมี อายุครบหกสิ บ ปี บริบู รณ์ ขึ้ นไปในปี งบประมาณถัด ไป
ลงทะเบียนและยืส่นำนัคำขอรั
บเงินเบี้ยยังชีพผู้สกูงำอายุด้วยตนเองต่
องค์กรปกครองส่วนท้กอำงถิ่นที่ตนมี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรื อสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักกำหนดตั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนัก้ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้งแต่เดือนมกราคมจนถึ
งเดือนพฤศจิ
กายนของทุกปี โดยมีหกำลักฐาน ดังต่อสไปนี
(๑) บั ตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พร้อมสำเนา สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
๒
ข้อ ๖ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓
ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนท้องถิ่น (ฉบัสบำนัทีก่ ๒)งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้สูงอายุขององค์กรปกครองส่
พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๓) สมุดบั ญ ชีเงิน ฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับ กรณี ที่ ผู้ ขอรับเงินเบี้ ยยังชี พ
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้สูงอายุประสงค์ขอรับเงิกนำ เบี้ยยังชีพผู้สสูงำนัอายุ
ผ่านธนาคาร
ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง
ส
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำได้
อาจมอบอำนาจเป็ำนั
นลายลั
กษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็กำนผู้ยื่นคำขอรัสบำนั
เงินกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๗/๑ ในกรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณที
่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นกำผู้ได้ลงทะเบียสนและยื
่นคำขอรับเบี้ยยังชีพกผูำ้สูงอายุตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ระเบียบนี้แล้ว
๘๕

ข้อ ผู้สูงอายุผู้ใดที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนั
ำนักกรปกครองส่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู
่ ต่กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูกมำิลำเนาไปอยู่อสงค์
วนท้องถิ่นอืก่นำ ให้ผู้สูงอายุ
นั้นไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
สำนักใหม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่กำไม่เกินเดือนพฤศจิ
ายนของปีนั้น ๆ ทั้งนีก้ ำให้ได้รับเงินเบีส้ยำนั
ยังกชีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พผู้สูงอายุจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
แจ้งให้องค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้สแำนั
ก่ผกู้สงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ูงอายุผู้นั้นทราบเพื่อไม่กำให้เกิดความ
ำซ้อน ทั้งนี้ ในระหว่ากงปี
งค์กรปกครองส่วนท้องถิ
พผู้สูงอายุอยู่
สำนักซ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งบประมาณให้
สำนัอกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่นเดิมที่จ่ายเบีส้ยำนัยักงชีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๓
ดทำทะเบียนประวัตกิผำู้มีสิทธิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ การตรวจสอบและจั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๙ ภายในเดื อนธัน วาคมของทุ กปี ให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น แต่ ล ะแห่ ง
สำนักบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั่กกรมส่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นทึกรายชื่อผู้สูงอายุทกี่มำีสิทธิได้รับเงินสำนั
เบีก้ยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศตามที
งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนดพร้อมทั้งรายงานจังหวัดเพื่อส่ งให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ๖
ในการดำเนิ
่งของเมืองพัทยากให้
หลักเกณฑ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นการตามวรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ เมืองพัทยากำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
สำนักตรวจสอบสถานะของผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีก้รำับเบี้ยยังชีพผูส้สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ูงอายุ
และให้ผู้รับเบี้ยยังชีพกผูำ้สูงอายุแสดงการดำรงชี
วิตอยู่ต่อ

๔
ข้อ ๗/๑
บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลั
้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เพิ่มโดยระเบีสยำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกเกณฑ์การจ่ายเงิ
สำนันกเบีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕
ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖
ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สำนักเบีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กกรปกครองส่
วนท้สอำนั
งถิก่นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

-๔-

หน้ าที่ 195

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรองของ
สำนักนายทะเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ยนอำเภอหรือกนายทะเบี
ยนท้สอำนังถิก่นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ก็ได้
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยั งชีพผู้สูงอายุไม่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
ส
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยนราษฎร
ปกครองส่วนท้องถิำนั่นกตรวจสอบการดำรงชี
วิตกอยูำ ่ของผู้สูงอายุสดำนัังกกล่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าว จากฐานข้อมูลทะเบี
หรือหลักฐานอื่นที่มีสามารถตรวจสอบได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำหมวด ๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สข้ำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ธีการจ่ายเงิ
สำนันกเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นการตาม
อ ก๑๑
การตั้งงบประมาณและวิ
้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ดำเนิ

กฎหมายว่าด้วยการนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้จ่ายในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตาม

มติคณะรัฐมนตรี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หมวด ๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๓ การจ่ ายเงินเบี้ ยยังชีพ ผู้ สู งอายุให้ แก่ผู้ มี สิ ท ธิตามระเบี ยบนี้ ให้ อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ
่นกจ่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้
้มีสิทธิได้กรำับเบี้ยยังชีพ
สำนั
กำ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ผู้สูงอายุ หรือในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือน
นที่ ๑๐ ของทุกกเดืำ อน
สำนักภายในวั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอำนาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กำ่ ณ วันที่ ๑
ได้รับมอบอำนาจสำนั
และต้
องได้รับการยืนยันว่ากผูำ ้มีสิทธิได้รับเบี
้ยยักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู
ของทุกเดือน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นเข้าบั ญ ชีสเำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่องค์กรปกครองส่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การโอนเงิ
งินกฝากธนาคารให้
เป็นไปตามที
วนท้องถิ่น
กำหนด หรือตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
วนท้องถิ่นหรืกอำหน่วยงานตามประกาศสำนั
กนายกรัฐมนตรี
วยงานผู้มี
สำนักปกครองส่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เรื่อง การกำหนดหน่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อำนาจหน้า ที่รับ ผิด ชอบดำเนิน การเกี่ย วกับ การคุ้ม ครอง การส่ง เสริม และสนับ สนุน ผู้ สูง อายุ
ตามมาตรา ๑๑ สวรรคสอง
แห่งพระราชบัญญักตำิผู้สูงอายุ พ.ศ.สำนั๒๕๔๖
เป็นหน่วยดำเนินการ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ สิ ท ธิ ข องผูส้ ได้ำนัรกั บงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กำ
ข้อ ๑๔
เงิน เบี้ ย ยั งชีพ ผู้ สู งอายุกำต ามระเบี ย บนี
้ สิ้กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สุ ด ลงในกรณี

ดังต่อไปนี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗
ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนท้องถิ่น (ฉบัสบำนัทีก่ ๔)งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้สูงอายุขององค์กรปกครองส่
พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๑) ตาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ณสมบัตติ ามข้
สำนัอกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ขาดคุ
๖
(๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน
ส
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิไำนัด้รกับงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กำ
กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหาร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับบุคคลดังกล่าวทันที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๕ กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียน
องถิ่นแจ้งการตายต่อกองค์
องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบี
วันนับแต่วันที่
สำนักท้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กรปกครองส่
สำนัวกนท้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยนภายในเจ็
สำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนท้องถิส่นำนัทีก่จงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ตามข้อ ๘
ผู้ตายมีชื่อในทะเบี
ยนนั
้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่
่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ต่อไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๘ กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติตามข้อ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๔ (๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิสำนั
ดเผย
ณ สำนักงานขององค์กรปกครอง
วนท้องถิ่น หรือสถานทีก่ทำ ี่องค์กรปกครองส่
นท้องถิ่นกำหนดเป็นเวลาไม่
บห้กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วัน
สำนักส่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น้อยกว่าสสิำนั
กำ
หากไม่มีผู้ คัดค้านให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเสนอรายชื่อผู้ขาดคุณ สมบัติต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพืสำนั
่อสัก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ถอนรายชื่อ และระงับกการจ่
ผู้สูงอายุทันที
ำ ายเงินเบี้ยสยัำนังชีกพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกรณีที่มีการคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจน
วรายงานผู้บริหารท้อกงถิำ ่นเพื่อพิจารณาดำเนิ
นการตามสมควรแก่กกำรณีต่อไป สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักแล้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีบทเฉพาะกาล
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๗ ระเบียบนี้มิให้กระทบต่อสิทธิของผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
้สูงอายุกแำห่งชาติว่าด้วยหลั
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยักำงชีพผู้สูงอายุ สพ.ศ.
๒๕๕๒ ที่มีอยู่
สำนักคณะกรรมการผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงสอายุ
ามระเบียบนี้แล้ว กำ
ำนักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บุญจงสำนัวงศ์
ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่าด้วยหลัสกำนัเกณฑ์
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยบกระทรวงมหาดไทย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีกพำ ผู้สูงอายุขององค์
รปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.กำ๒๕๖๑๙ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักท้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สข้ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นต้นไป
อ ก๒งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัก้งำแต่วันถัดจากวัสำนั
นประกาศในราชกิ
จจานุเบกษาเป็
สำนักระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่าด้วยหลัสกำนัเกณฑ์
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยบกระทรวงมหาดไทย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีกพำ ผู้สูงอายุขององค์
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๙
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง/หน้า ๑/๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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หน้ าที่ 198

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 199

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับ (๑๔) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ ประกอบมาตรา ๕๐ (๔)
มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๘๘ ประกอบมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
“การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
“สถานสงเคราะห์สัตว์” หมายความว่า สถานที่สาหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์
ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ที่ถูกทารุณกรรม สัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิต สัตว์ที่มีเจ้าของแต่สภาพแวดล้อม
การอยู่อาศัยของสัตว์กระทบกับประชาชนโดยรอบ หรือสัตว์ที่เจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อไป
ข้อ ๕ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล อาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจาเป็น
และเหมาะสม ดังนี้
(1) กรณีการกักสัตว์ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(2) ภายหลังครบกาหนดระยะเวลาตาม (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเลี้ยงดูสัตว์
แทนเจ้าของจนกว่าเจ้าของสัตว์จะมาขอรับ หรืออาจจัดการขาย หรือขายทอดตลาดได้
(3) ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาทะเบียนสัตว์ตาม (1) ให้เป็นปัจจุบัน
ทั้งนี้ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 200

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

(4) สถานสงเคราะห์สัตว์ ซึ่งเป็นที่เลี้ยงดูสัตว์ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนด
กรณีเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล
จะดาเนิน การเอง เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการแทนได้
ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถเบิกจ่ายได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการก่อสร้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
(๒) ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
(๓) ค่าทาหมัน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์กาหนด
(๔) ค่าเวชกรรม ได้แ ก่ ยา วัคซีน เป็นต้น ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา
ที่กรมปศุสัตว์กาหนด
(๕) ค่าตรวจวินิจฉัย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์กาหนด
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็น
และประหยัด เช่น ค่าอุปกรณ์บังคับสัตว์
ข้อ 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถอุดหนุนเงินให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล
ในพื้ น ที่ ข องตนเพื่ อ ด าเนิ น การตามระเบี ย บนี้ ไ ด้ เมื่ อ ได้ รั บ การร้ อ งขอจากเทศบาลหรื อ องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล สาหรับหลักเกณฑ์การอุดหนุน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สําระเบี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบกระทรวงมหาดไทยกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของราชการสวนทองถิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๒๒๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เห็นเป.นการสมควรกําหนดระเบียบวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
ราชการสวนทองถิ่น กอาศั
๔๓ แหงพระราชบั
ญญัตสํิราะเบี
ยบริหารราชการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ยอํานาจตามความในมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
มาตรา ๑๒ พระราชบั
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ก๖๙
สํานั๒๔๙๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติเทศบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า และมาตรา
๗๗ พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๓๒ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาตรา ๙๕สํารันัฐกมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
วาการกระทรวงมหาดไทยจึ
งกําหนดระเบี
ยบวาดวยเงิน กา
ชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่นสําพ.ศ.
๒๕๒๒”

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ เป.นตนไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๓ ผู ไดรั บ บํ า นาญปกติ ห รื อ ผู มี สิ ทธิ รั บ บํ า นาญปกติ หรื อผู รั บ บํ า นาญพิ เ ศษ
เพราะเหตุทุพสํพลภาพ
ตามกฎหมายบําเหน็กาจบํานาญขาราชการสวนทองถิ
่นต่ํากวาเดืกอา นละสี่พันบาท
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหไดรับเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา “ช.ค.บ.” ในอัตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เดือนละสองรอยบาทกา
ผู ไดรั บ บํ า นาญปกติ ห รื อผู มี สิ ทธิ ไดรั บ บํ า นาญปกติ ห รื อบํ า นาญพิ เ ศษเพราะเหตุ
สํ
า
นั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทุพ พลภาพตามกฎหมายบํ
า เหน็จ บํา นาญขาราชการสวนทองถิ
่น ตั้ง แตเดือ นละสีกา่พัน บาทขึ้น ไป
แตไมเกิน สี่พันสองรอยบาทใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละสองรอยบาท แตเมื่อรวม ช.ค.บ. กับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บํานาญแลวใหไดรับไมเกินเดือนละสี่พันสองรอยบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๔ ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาท
หรือผูอุปการะหรือผูกอยู
อนละสี่พันบาท ใหไดรั
ตราเดือนละหนึ่ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ในอุปการะสํต่านัํากกวาเดื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ ช.ค.บ.สําในอั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รอยบาท
สํานัผูกไดรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บ หรื อมี สิ ทธิ ไดรั บกบําา นาญพิ เ ศษหรื
า นาญตกทอด ในฐานะทายาทหรื
อ
ผู อุ ป การะหรือผูอยูในอุปการะ ตั้งแตเดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แตไมเกินสี่พันหนึ่งรอยบาท ใหไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งรอยบาท
สํานัแตเมื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําบนัไมเกิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ
่อรวม ช.ค.บ. กับบํากนาญแลวใหไดรั
นเดือนละสี่พัน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หนา ๖/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขอ
กา ๔ แกไขเพิ่มเติสํมาโดยระเบี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วาดวยเงินชวยคาครองชี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบกระทรวงมหาดไทย
พผูรับบํานาญ กา
ของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หนึ่งรอยบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓

ขอ ๔ ทวิ ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผูอุปการะหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บํานาญพิเศษหรือสํบํานัานาญตกทอดในฐานะทายาท
อผูอยูในอุปการะตามกฎหมายวา

ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๓ และยังคงไดรับ หรือมีสิทธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดรับอยูในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือน
หมายเลข ๓ ของขาราชการพลเรื
อนใหไดรับกาช.ค.บ. เพิ่มอีสํกาในอั
ตราเดือนละรอยละสามสิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บเกาของ
จํานวนบํานาญที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ แตทั้งนี้เมื่อรวม ช.ค.บ. ตามขอนี้กับบํานาญและเงินเพิ่มจาก
านาญในอัตรารอยละยีก่สา ิบหาตามระเบีสํายนับกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิ
สํานักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นบําเหน็จสําบํนัากนาญขาราชการ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๑๐ เงิ น เพิ่ มจากเงิ น บํ า นาญขอ ๓๓ แลว ใหไดรั บไมเกิ น อั ต รา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓ ของขาราชการพลเรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เงินเดือนขั้นสูงสุดสํของบั
ญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข
อน
ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
สํานักพิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรื
อผูอุปการะหรือผูอยูกาในอุปการะ ตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๓ เป.นตนมา และยังคงไดรับหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีสิทธิไดรับอยูในวั
นที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละต่ํากวาอั
ตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตรา
เงินเดือนหมายเลข ๓ ของขาราชการพลเรื
อน ใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดืสํอานละรอยละสิ
บหก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของจํานวนบํานาญที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ แตทั้งนี้เมื่อรวม ช.ค.บ. ตามขอนี้กับบํานาญและเงินเพิ่ม
จากบํา นาญในอัสํตารารอยละยี
่ สิ บ หาตามระเบี
วาดวยเงิ น บํา เหน็
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จ บํา นาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๑๐ เงินเพิ่มจากเงินบํานาญขอ ๓๓ แลว ใหไดรับไมเกิน
ตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบั
อนหมายเลข ๓ ของขาราชการพลเรื
อสํนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักอังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญชีอัตราเงิ
สํานนัเดื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ า หรั บ ผู มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ บํ า นาญพิ เ ศษ หรื อ บํ า นาญตกทอดในฐานะทายาทหรื อ ผู
านักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นเดือนหมายเลข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อุปการะหรือผูอยูสํในอุ
การะ ใหถือบัญชีอัตราเงิ
๓ ของผูที่กอใหเกิดสิกทาธิในบํานาญ
พิเศษหรือบํานาญตกทอดนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ช.ค.บ. ถามี
สํานัเกศษของบาทใหปJ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การคํากนวณ
ดทิ้ง กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๔ ตรี ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
านาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรื
อผูอุปการะหรืกอาผูอยูในอุปการะ
สํานักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักตามกฎหมายวา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นอยูแลว ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ใหไดรับ ช.ค.บ.
ในอัตราดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ผูที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญ และ ช.ค.บ. ตามขอ ๓ ขอ ๔ หรือขอ ๔ ทวิ
สํานักแลวแตกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ ช.ค.บ.สําเพิ
นัก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําานวนบํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อยูแลว ใหไดรั
อีกในอัตราเดือนละรอยละหกของจํ
านาญ และ
ช.ค.บ. ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
สํ(๒)
านักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับกเฉพาะบํ
านาญสําใหไดรั
บ ช.ค.บ. ในอัตราเดืกอานละรอยละ
หกของจํานวนบํานาญที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓

ขอ ๔ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรั บ
สํ
า
นั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บํานาญของราชการสวนทองถิ
่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๔
ขอ ๔ ตรี เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
สํานักราชการสวนทองถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่น (ฉบับทีก่ า๔) พ.ศ. ๒๕๓๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปJดทิ้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕

ขอ ๔ จัตวา ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําอนัผูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ภาพ บํ า นาญพิ เสํศษหรื
อบํ า นาญตกทอดในฐานะทายาทหรื
อุ ป การะหรื อผู อยู ในอุกปา การะ ตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นอยูแลว ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ ใหไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้
ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรักบาบํานาญ และสํช.ค.บ.
ตามขอ ๓ ขอ ๔ ขอกา ๔ ทวิ หรือ
สํ(๑)
านักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอ ๔ ตรี แลวแตกรณี อยูแลว ใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละรอยละสิบของจํานวนบํานาญ
ช.ค.บ. ที่ไดรับหรือกมีาสิทธิไดรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักและ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ผูที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับเฉพาะบํานาญ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละรอยละ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิบของจํานวนบําสํนาญที
่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับกา
การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปJดทิ้ง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๔ เบญจ๖ ผูไดรับบํานาญปกติที่มีเวลาราชการรวมกันทั้งสิ้นไมนอยกวายี่สิบหา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปKบริบูรณL และไดรัสําบนักช.ค.บ.
ตามขอ ๓ ขอ ๔ ทวิ ขอ ๔ ตรี หรื
อขอ ๔ จัตวา แลวแตกรณี อยูแลว ให
ไดรับ ช.ค.บ. ในอัตรา ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ถาผูที่ไดรับบํานาญปกติมีอายุตั้งแตเจ็ดสิบปKบริบูรณLขึ้นไป แตไมถึงแปดสิบปK
บริบูรณL และไดรัสํบาบํนัากนาญปกติ
รวมกับ ช.ค.บ.
นบาทใหไดรับ ช.ค.บ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เดือนละไมถึสํงาสามพั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราเดือนละเทากับสวนตางของเงินจํานวนสามพันบาทหักดวยบํานาญปกติและ ช.ค.บ. ที่ไดรับ
สํานักอยู
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ถาผูที่ไดรับบํานาญปกติมีอายุตั้งแตแปดสิบปKบริบูรณLขึ้นไป แตไมถึงเกาสิบปK
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
บริบูรณL และไดบํสําานาญปกติ
รวมกับ ช.ค.บ. กเดืา อนละไมถึงหาพั
บาทใหไดรับ ช.ค.บ. กเพิา ่มขึ้นอีกใน
อัตราเดือนละเทากับสวนตางของเงินจํานวนหาพันบาทหักดวยบํานาญปกติและ ช.ค.บ. ที่ไดรับอยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ไดรับบํานาญปกติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) ถาผู
มีอายุตั้งแตเกาสิบปKกาบริบูรณLขึ้นไปสําและไดรั
บบํานาญ
ปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไมถึงหกพันบาทใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละเทากับสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตางของเงินจํานวนหกพันบาทหักดวยบํานาญปกติและ ช.ค.บ. ที่ไดรับอยู”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๔ ฉ ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
บํานาญพิเศษหรือสํบํานัานาญตกทอดในฐานะทายาทหรื
อผูอยูในอุปการะ ตามกฎหมายวา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อผูอุปการะ
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดวยบํา เหน็ จบํ านาญขาราชการสวนทองถิ่ นอยูแลว และยังคงไดรับหรือมีสิ ทธิไดรั บอยูในวัน ที่ ๑
สํานักเมษายน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ ช.ค.บ. สํในอั
านักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหไดรั
ราดังนี้
(๑) ผูที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญกอนวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ใหไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕

ขอ ๔ จัตวา เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
สํานักราชการสวนทองถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่น (ฉบับทีก่ า๕) พ.ศ. ๒๕๓๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖

ขอ ๔ เบญจ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
สํ
า
นั
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
๗
ขอ ๔ ฉ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
สํานักราชการสวนทองถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่น (ฉบับทีก่ า๗) พ.ศ. ๒๕๓๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละรอยละสี่สิบของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) ผูทีกา่ไดรับหรือมีสิทสํธิานัไดรั
บบํานาญตั้งแตวันที่ ๒กากันยายน พ.ศ.สํา๒๕๒๑
ถึงวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละรอยละยี่สิบของจํานวนบํานาญ และ ช.ค.บ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ไดรับหรือมีสิทธิสํไาดรันักบงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ผูที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึงวันที่ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละรอยละสิบสองของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ.
ที่ไดรับหรือมีสิทธิสํไาดรันักบงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปJดทิ้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๔ สัตต ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําอนัผูกอุงานคณะกรรมการกฤษฎี
ภาพ บํ านาญพิเ ศษหรื
อบํา นาญตกทอดในฐานะทายาทหรื
ปการะ หรื อผู อยูในอุกปา การะ ตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นอยูแลว ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ใหไดรับ
สํานักช.ค.บ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในอัตราดังนี้ กา
(๑) ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแลว ใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อัตราเดือนละรอยละสิบเอ็ดของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ทีสํา่ไนัดรักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บหรือมีสิทธิไดรับ กา
(๒) ผูไดรับหรือมีสิทธิสําไดรั
บเฉพาะบํานาญ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัสํตาราเดื
อนละรอยละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิบเอ็ดของจํานวนบํานาญที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
านวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปJ
ดสํทิานั้ง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํการคํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๙

มีสิทธิไดรับบํานาญปกติ
ทุพพล
ขอ ๔กอัาฏฐ ผูไดรับสํหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บํานาญพิเศษ
สํานัเพราะเหตุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ภาพ บํ า นาญพิ เ ศษหรื อบํ า นาญตกทอดในฐานะทายาทหรื อผู อุ ป การะหรื อผู อยู ในอุ ป การะตาม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใหไดรับ
กฎหมาย วาดวยบํสําานัเหน็
จบํานาญขาราชการสวนทองถิ
่นอยูสํแลวในวั
นที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บหรือมีสิทธิสํไาดรั
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ช.ค.บ. อยูแลว
สํานักใหไดรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ผูไดรั
เบี้ยหวัดหรือบํานาญและ
บ ช.ค.บ.
เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละรอยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดรับหรือมีสิทธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดรับ
(๒) ผูกไดรั
บเฉพาะเบี้ยหวัดหรือกบําานาญ ใหไดรัสํบานัช.ค.บ.
ในอัตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บหรือมีสิทสํธิาไนัดรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เดือนละรอยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
านวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปJ
ดสํทิานั้ง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํการคํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๐

านัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บํานาญพิเศษเพราะเหตุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผูไดรับสํหรื
มีสิทธิไดรับบํานาญปกติ
ทุพพล
ภาพ บํ านาญพิเ ศษ หรื อบํ านาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู อุป การะหรื อผู อยูในอุ ปการะ ตาม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ขอ ๔กนว

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘

ขอ ๔ สัตต เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
สํานักราชการสวนทองถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่น (ฉบับทีก่ า๘) พ.ศ. ๒๕๓๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๙

ขอ ๔ อัฏฐ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
สํ
า
นั
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๐
ขอ ๔ นว แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับ
สํานักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่น (ฉบับที่ ๑๕)สําพ.ศ.
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านาญของราชการสวนทองถิ
๒๕๕๘
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ถาไดรับบํานาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวม
สํานักกังานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอนละเกาพันสํบาท
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บ ช.ค.บ. แลวต่ํากวาเดื
ใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกกา ในอัตราเดือนละเทากั
บสวนตาง
ของจํานวนเงินเกาพันบาทหักดวยจํานวนบํานาญ ทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๔ ทศ๑๑ ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภาพ บํ า นาญพิ เ ศษหรื อบํ า นาญตกทอดในฐานะทายาทหรื อผู อุ ป การะหรื อผู อยู ในอุ ป การะ ตาม
กฎหมายวาดวยบํสําานัเหน็
จบํานาญขาราชการสวนทองถิ
่นอยูสํแลวในวั
นที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.กา ๒๕๔๘ ให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดรับ ช.ค.บ. อัตราดังนี้
(๑) ผูไดรั
บํานาญและ ช.ค.บ. อยู
เพิ่มขึ้นอีก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บหรือมีสิทธิสําไดรั
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แลว ใหไดรับสําช.ค.บ.
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในอัตราเดือนละรอยละหาของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
สํ(๒)
านักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตราเดือน
ไดรับหรือมีสิทธิไดรับกเฉพาะบํ
านาญใหไดรั
บ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอั
ละรอยละหาของจํานวนบํานาญที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ช.ค.บ. ถามี
สํานัเกศษของบาทใหปJ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การคํากนวณ
ดทิ้ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๒

งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บํา นาญพิ เศษเพราะเหตุ
ขอ ๔ เอกาทศ ผูไดรับ หรือมี สิทธิไดรัสํบาบํนัากนาญปกติ
ทุพพลภาพบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรื
อผูอุปการะหรือผูสํอยู
ในอุปการะ ตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นอยูแลวในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให
ไดรับ ช.ค.บ. ในอัสํตาราดั
งนี้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแลว ใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีก
ตราเดือนละรอยละสีกา่ของจํานวนบําสํนาญและ
ช.ค.บ. ที่ไดรับหรืกอามีสิทธิไดรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักในอั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒) ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเฉพาะบํานาญ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละรอยละสี่
สํานั่ไกดรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของจํานวนบํานาญที
บหรือมีสิทธิไดรับ กา
การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปJดทิ้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๔ ทวาทศ๑๓ ผู ไดรั บ หรื อมี สิ ทธิ ไดรับ บํ า นาญปกติ บํ า นาญพิ เ ศษเพราะเหตุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทุพพลภาพบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะตาม
าเหน็กจาบํานาญขาราชการสวนทองถิ
่นอยูแลวในวั
๒๕๕๔ ให
สํานักกฎหมายวาดวยบํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานที่ ๑ เมษายน
สํานัพ.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้
ไดรับหรือมีสิทธิไดรับกบําานาญและ ช.ค.บ.
อยูแลว ใหไดรับ ช.ค.บ.
สํ(๑)
านักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราเดือนละรอยละหาของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บหรือมีสิทธิสําไดรั
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) ผูไดรั
เฉพาะบํานาญ ใหไดรักบา ช.ค.บ. ในอัสํตาราเดื
อนละรอยละ
หาของจํานวนบํานาญที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๑

ขอ ๔ ทศ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
สํานักราชการสวนทองถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่น (ฉบับทีก่ า๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๒

ขอ ๔ เอกาทศ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ
สํ
า
นั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของราชการสวนทองถิ่นก(ฉบั
บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กา
๑๓
ขอ ๔ ทวาทศ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ
สํานักของราชการสวนทองถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่น (ฉบั
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปJดทิ้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๔

ขอ ๔ เตรส ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

านักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัอกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
ภาพ บํ า นาญพิ เสํศษ
อบํ า นาญตกทอดในฐานะทายาทหรื
อุ ป การะหรื อผู อยู ในอุกาป การะตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นอยูแลวในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้
ไดรับหรือมีสิทธิไดรับกบําานาญและ ช.ค.บ.
อยูแลว ใหไดรับ ช.ค.บ.
สํ(๑)
านักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราเดือนละรอยละสี่ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
(๒) ผูไดรั
เฉพาะบํานาญ ใหไดรับกาช.ค.บ. ในอัตสํราเดื
อนละรอยละสี่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บหรือมีสิทธิสํไาดรั
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของจํานวนบํานาญที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
สํการคํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปJ
ดสํทิานั้ง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักตามขอ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ธิไดรับ บํานาญ ไมมีสกิทา ธิไดรับ ช.ค.บ.
๓ หรือ
ขอ ๕ก๑๕า ผู ไดรับหรืสํอามีนัสกิทงานคณะกรรมการกฤษฎี

ขอ ๔ ถาเขารับราชการหรือกลับเขารั บราชการหรือเขาทํ างานหรือกลับเขาทํ างานสังกัดราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนกลาง ราชการสวนภู
มิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๖ การจาย ช.ค.บ. ใหนํ ากฎหมายวาดวยการจายเงิน เดื อน เงิ นปK บํา เหน็ จ
บํานาญ และเงินอืสํ่นานัในลั
กษณะเดียวกัน มาใชบักางคับโดยอนุโลม
ผูรับบํานาญถึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัเวนแตในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งแกความ
ตาย ใหจาย ช.ค.บ. เพียงวันที่ถึงแกความตาย
กรณีทกี่ผา ูรับบํานาญเปลี
่รับบํานาญใหเป.
นหนาที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่ยกนแปลงสถานที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั่ขกองราชการสวน
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทองถิ่นที่ผูรับบํานาญออกจากราชการเป.นผูเบิกจายเงิน ช.ค.บ. ตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด๑๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งบกลางประเภทรายจายตามขอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๗ กาใหเบิกจาย ช.ค.บ.
จากงบประมาณรายจาย

ผูกพัน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๘กาการเบิกจาย สํช.ค.บ.
ไมตองแสดงรายการหั
าไปคํานวณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กภาษีเงินได สํแตใหนํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หักจากเงินบํานาญในฎีกาเบิกเงินบํานาญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๙ ในกรณี ที่ร าชการสวนทองถิ่ น มี ปJ ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้
สํานักกระทรวงมหาดไทยจะเป.
งานคณะกรรมการกฤษฎีกานผูวินิจฉัยและกํ
สํานัากหนดวิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธีปฏิบัติตามความจํกาาเป.น
๑๔

ขอ ๔ เตรส เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
สํานักราชการสวนทองถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่น (ฉบับทีก่ า๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๕

ขอ ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ
สํ
า
นั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของราชการสวนทองถิ่นก(ฉบั
บที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ กา
๑๖
ขอ ๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพ
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่น (ฉบับทีสํ่ า๑๑)
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับบํานาญของราชการสวนทองถิ
พ.ศ. ๒๕๔๙
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๐ การปฏิ บั ติ น อกเหนื อ ไปจากระเบี ย บนี้ ใหขอทํ า ความตกลงกั บ
สํานักกระทรวงมหาดไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เล็ก แนวมาลี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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หน้ าที่ 208

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่
สํานัก๒)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๒๓๑๗ กา
สํขอ
านัก๒งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระเบียบนี้ใหใชบังคับกตัา้งแตวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป.นตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๕๑๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๒ การะเบียบนี้ใหใชบั
บตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๒๕สํเป.
านันกตนไป
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พผูรับบํสําานาญของราชการสวนทองถิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก่นา (ฉบับที่ ๔)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินชวยคาครองชี
๑๙
พ.ศ. ๒๕๓๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป.นตนไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสํชวยคาครองชี
พผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ
่น (ฉบับที่ ๕)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๓๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป.นตนไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๓๔๒๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
า พ.ศ. ๒๕๓๓
สํานักเป.งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอ ๒ การะเบียบนี้ใหใชบั
บตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกกายน
นตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๗)
๒๕๓๕๒๒
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระเบียบนี้ใหใชบังคับกตัา้งแตวันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป.นตนไป
สํขอ
านัก๒งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๗
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หนา ๘/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
๑๘
ราชกิ
เศษ ๑๔๒ ง/หนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจจานุเบกษา เลม
สํานั๑๒๒/ตอนพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๐/๑๓ ธันวาคม
สํานัก๒๕๔๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๙
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หนา ๑๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒๐
สํานัราชกิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัง/หนา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิ
เศษ ๑๔๒
๑๔/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒๑
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หนา ๑๖/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒๒ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๑๒๒/ตอนพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๘/๑๓ ธันวาคม
สํานัก๒๕๔๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา เลม
เศษ ๑๔๒ ง/หนา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๘)
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๓๘๒๓
สํขอ
านัก๒งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระเบียบนี้ใหใชบังคับกตัา้งแตวันที่ ๑ ตุสํลานัาคม
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป.นตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๔๗๒๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๒ การะเบียบนี้ใหใชบั
บตั้งแตวันที่ ๑ เมษายนกา พ.ศ. ๒๕๔๗สํเป.านันกตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พผูรับบําสํนาญของราชการสวนทองถิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี่นกา(ฉบับที่ ๑๐)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินชวยคาครองชี
๒๕
พ.ศ. ๒๕๔๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป.นตนไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชี
พผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ
่น (ฉบับที่ ๑๑)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๔๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป.นตนไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๑๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๕๑๒๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนัตนไป
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๒ การะเบียบนี้ใหใชบั
บตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมกาพ.ศ. ๒๕๕๐ เป.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๑๓)
๒๕๕๒๒๘
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระเบียบนี้ใหใชบังคับกตัา้งแตวันที่ ๑ สิสํงานัหาคม
๒๕๕๒ เป.นตนไป กา
สํขอ
านัก๒งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๓
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หนา ๒๐/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒๔
ราชกิ
เศษ ๙๔ ง/หนากา๑๔/๒๗ สิงหาคมสํานั๒๕๔๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจจานุเบกษา เลม
สํานั๑๒๑/ตอนพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หนา ๒๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒๖
สํานัราชกิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิ
เศษ ๒๙สํง/หนา
๑๓/๒๓ กุมภาพันธL ๒๕๔๙
๒๗
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หนา ๑/๔ เมษายน ๒๕๕๑
๒๘ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๑๒๗/ตอนพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มกราคม ๒๕๕๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา เลม
เศษ ๓ ง/หนา ๓/๑๑
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๑๔)
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๕๔๒๙
สํขอ
านัก๒งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระเบียบนี้ใหใชบังคับกตัา้งแตวันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป.นตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๑๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘๓๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๒ การะเบียบนี้ใหใชบั
บตั้งแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
นตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักเป.งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พผูรับบําสํนาญของราชการสวนทองถิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี่นกา(ฉบับที่ ๑๖)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิ
นชวยคาครองชี
๓๑
พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป.นตนไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๗ กุมภาพันธL ๒๕๕๘
ณิกา/ปรับปรุง
สํานักปุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สําปริ
นักญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สินียL/ผูจัดทํา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิชพงษL/ตรวจ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓สํากรกฎาคม
๒๕๕๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํ๒๙านัราชกิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จจานุเบกษา เลม ๑๒๘/ตอนพิ
เศษ ๘๑สํง/หนา
๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๓๐
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๘ ง/หนา ๑/๑๖ กุมภาพันธL ๒๕๕๘
๓๑ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๑๓๒/ตอนพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑/๑๓ มิถุนายน
สํานั๒๕๕๘
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา เลม
เศษ ๑๓๓ ง/หนา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบานาญของราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญของข้าราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น ช่ ว ยค่ า ครองชี พ
ผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 นว ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 4 นว ผู้ ไ ด้ รั บ หรื อ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บ านาญปกติ บ านาญพิ เ ศษเพราะเหตุ ทุ พ พลภาพ
บานาญพิเศษ หรือบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าได้รับบานาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว
ต่ากว่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจานวนเงิน
หนึ่งหมื่นบาทหักด้วยจานวนบานาญรวมกันทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ”
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ยบกระทรวงมหำดไทยกำ
สระเบี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพ.ศ. ๒๕๕๗๑สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

่เป็ น กำรสมควรปรักำบปรุงระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วกยเงิ
สำนัโดยที
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ น สวัสดิ ก ำร

เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เหมำะสม
และสอดคล้องกับพระรำชกฤษฎี
กำก
พนักงำนหรือลูกจ้ำ ำงขององค์กสรปกครองส่
วนท้องถิ่น กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัำหนดให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
และบุคคลในครอบครัวของพนั กงำนหรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ประกอบกับ
สำธำรณสุขตำมพระรำชบั
ญญัติหลักประกักนำ สุขภำพแห่งชำติ
๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๖
บันทึกควำมร่วมมือ ที่ ๐๐๙/๒๕๕๖ เรื่อง กำรคุ้มครองควำมมั่นคงด้ำนสิทธิกำรรักษำพยำบำลสำหรับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้มีสิทธิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
ระหว่ำง นำยกสมำคมองค์
กำรบริ
ำรส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นำยก
สำนัก๒๕๔๑
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักหงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย นำยกสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
นำยกสมำคมพนักงำนเทศบำลแห่
งประเทศไทย
นำยกสมำคมข้ำกรำชกำรและพนั
กงำนจ้
ำงท้องถิ่นแห่ง กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ประเทศไทย นำยกสมำคมข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย ประธำนสมำพันธ์
สำนัหกำรส่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ปลั ดองค์กำรบริ
วนตำบลแห่ งประเทศไทย
นำยกสมำคม
ลู กจ้ำงประจำองค์กกำำรบริห ำรส่ วน
จั ง หวั ด แห่ ง ประเทศไทย นำยกสมำคมข้ ำ รำชกำรส่ ว นต ำบลและเทศบำล ประธำนสมำพั น ธ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปลั ด เทศบำลแห่ งประเทศไทย อธิบ ดีก รมส่ งเสริ ม กำรปกครองท้ อ งถิ่น ผู้ อ ำนวยกำร ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ
ำนำจให้ แก่กอำงค์กรปกครองส่
องถิ่น และส ำนักงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัวกนท้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หลั กประกั น
สุ ขภำพแห่ งชำติ และข้อตกลงเพื่ อให้ บุ คคลผู้ มี สิ ท ธิตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ วย เงิน
สวัส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรรั
ก งำนส่ ว นท้ อ งถิ
สิ ท ธิรับ บริก ำร กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก ษำพยำบำลของพนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑
สำนักใช้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๕๖ ลง
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งชำติ และ
วันที่ ๖ กุมภำพัสำนันธ์กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่ำงประธำนคณะกรรมกำรหลั
กประกันสุขภำพแห่
เลขำธิกำรสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย นำยกสมำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นำยกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย และ
นำยกสมำคมองค์
หำรส่วนตำบลแห่กงำประเทศไทย ในกำรร่
วมกันพัฒนำให้พนักกงำนส่
สำนักกำรบริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วนท้องถิ่น
และลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขในระบบเบิกจ่ำยตรงค่ำ
รักษำพยำบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนัอำศั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๗๖ วรรค
ยอำนำจตำมควำมในมำตรำ
๖ วรรคหนึ
่ง มำตรำ ๗๔ และมำตรำ

หนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๖๙ และมำตรำ ๗๗ วรรค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติสมำนัโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล
๒๕๐๕ มำตรำ ๕ กมำตรำ
๘๕ และ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับที่ ๔)สำนัพ.ศ.
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
มำตรำ ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่ งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกระเบี
ยบไว้ ดังต่อไปนี้ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนทที่ ๑๒๙ ง/หน้ำ ๑/๔ ธันวำคม ๒๕๕๗
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ข้อ ๑ กำระเบียบนี้เรียสกว่ำนัำก“ระเบี
ยบกระทรวงมหำดไทยว่
ำด้วยเงิสนำนั
สวักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดิกำรเกี่ยวกับ

กำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗”
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

อ ก๓งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้ยกเลิก
สข้ำนั
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของ
กงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
สำนักพนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๕๔๑ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของ
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พนักงำนส่วนท้องถิ
่น ก(ฉบั
บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙กำ
บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งกำรอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ
สำนักนีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กกำรปกครองส่วนท้
่น” หมำยควำมว่ำ องค์
นจักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หวัด เทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัอกงถิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำรบริหำรส่สวำนั
กำ
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
กงำนส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมำยควำมว่
ำ สข้ำนัำรำชกำรองค์
ก ำรบริห ำรส่
ส“พนั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว นจั ง หวั ด
พนักงำนเทศบำล และพนักงำนส่วนตำบล
“กำรรักกำ ษำพยำบำล”สำนัหมำยควำมว่
ำ กำรให้บริกกำรด้
ข
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ำนกำรแพทย์
สำนัแกละสำธำรณสุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
โดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพื่อกำรรักษำโรค กำรตรวจวินิจฉัย กำรฟื้นฟู
สำนันกต่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วิต และให้หสมำยควำมรวมถึ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำขภำพ กำร
สมรรถภำพที่จำเป็
อสุขภำพและกำรดำรงชี
งกำรตรวจสุ
สร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุข แต่ไม่รวมถึงกำรเสริมควำมงำม
สำนักและให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกกำว่ำ ำด้วยเงินสวัสสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หมำยควำมรวมถึกำงกำรรักษำพยำบำลตำมพระรำชกฤษฎี
ดิกกำรเกี
่ยวกับกำร
รักษำพยำบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“ค่ำรักษำพยำบำล” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำลตำม
กำว่ำด้วกยเงิ
วกับกำรรักษำพยำบำล
สำนักพระรำชกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นสวัสดิ กำรเกี
สำนัก่ ยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หรือตำมที่ กสระทรวงมหำดไทย
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประกำศกำหนด
หมำยควำมว่
ำ สถำนพยำบำลของทำงรำชกำร
และ
ส“สถำนพยำบำล”
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สถำนพยำบำลของเอกชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“สถำนพยำบำลของทำงรำชกำร”
หมำยควำมว่ำกำ
(๑) สถำนพยำบำลของทำงรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎี กำว่ำด้ ว ยเงิน สวัส ดิ ก ำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
(๒) สถำนพยำบำลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
สำนักขององค์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำองถิ่นแต่ละประเภท
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรปกครองส่วนท้
(๓) สถำนพยำบำลอื่นตำมที่กระทรวงมหำดไทยประกำศก
ำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

“สถำนพยำบำลของเอกชน” หมำยควำมว่ ำ สถำนพยำบำลที่ มี ลั ก ษณะกำร
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ซึ่งได้รับอนุสญ
ำนัำตให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บริกำรเป็นโรงพยำบำล
ประกอบกิจกำร และด
ำด้วย
สถำนพยำบำล
ส“ผู
ำนั้มกีสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ิทธิ” หมำยควำมว่ำ กำ
(๑) พนักงำนส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หมำยควำมรวมถึง พนักงำนจ้ำง
้ได้รับบำนำญตำมกฎหมำยว่
บำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้
ส(๒)
ำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำด้วยบำเหน็
สำนัจกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำองถิ่น
(๓) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศมนตรี และนำยกองค์กำรบริหำร
วนตำบล
สำนักส่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“บุคคลในครอบครัว” หมำยควำมว่ำ
ส(๑)
ำนักบุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้มีสิทธิซึ่งสยัำนั
กำ นิติภำวะ
ตรชอบด้วยกฎหมำยของผู
งไม่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บรรลุนิติภำวะ หรือบรรลุ
แล้ว แต่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ
สำนักแต่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่งได้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ คคลอื่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญกำธรรมหรือบุตรซึ
ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุ
(๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) บิดำหรือมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู
้มีสิทธิ
“หน่ วกยจั
ยตรง” หมำยควำมว่กำำ ส ำนั ก งำนหลัสำนัก ประกั
น สุ ข ภำพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ด บริ ก ำรเบิสกำนัจ่กำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอำนำจตีควำม
นิจฉัยปัญหำในกำรปฏิกบำัติตำมระเบียสบนี
ำหนดหลักเกณฑ์ และก
ดำเนินกำรให้
สำนักวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนั้ กกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำำหนดวิธีปฏิบสัตำนัิเพืก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็นไปตำมระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนำยทะเบียนบุคลำกรองค์กรปกครอง
สำนักส่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อำนำจหน้ำสทีำนั่ในกำรด
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วนท้องถิ่นของตน และมี
ำเนินกำรตรวจสอบควำมถู
กต้อสงของข้
อมูลผู้มีสิทธิ
รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบและรับรองกำรมีสิทธิของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในโปรแกรม ระบบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ทะเบียนบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตำมระเบียบนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๗ ให้นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีหน้ำที่
เกี่ยวกับงำนบุคคลสำนัหรืกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
องำนคลังอย่ำงน้อยสองคนเป็
ที่กทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ะเบียนบุคลำกรองค์กรปกครองส่
วน
กำ นเจ้ำหน้สำำนั
กำ
ท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือ นำยทะเบียน ลงทะเบียน ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลใน
สำนักครอบครั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ว และบั น ทึ กกข้ำอ มู ล กำรส่ งสเบิ
เงิ น เกี่ ย วกั บ กำรชดเชยกรณี
ผู้ มี สิ ท ธิสสำนัำรองจ่
ำ ยเงิน ค่ ำ
รักษำพยำบำลในโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลำกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีควำมถูกต้องและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นปัจจุบัน สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้อมูลที่ได้รับกำรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมตำมวรรคหนึ่งให้มีผลต่อเมื่อได้รับควำม
สำนักเห็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ คลำกรองค์สกำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นชอบจำกนำยทะเบียกนบุ
รปกครองส่
วนท้องถิ่น กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลสำหรับตนเอง และ
คคลในครอบครัวของตนต้
กเกณฑ์และวิธีกำรตำมระเบี
สำนักบุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องเป็นไปตำมหลั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยบนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

-๔-

หน้ าที่ 215

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และบุคคลในครอบครั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ข้อ ๙กำให้ผู้มีสิทธิยื่นเอกสำรหลั
กฐำนกำรมีสิทธิของตนเอง
วของตน

ต่อนำยทะเบียนบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด พร้อมทั้งรับรองสำเนำควำมถูกต้อง
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ของเอกสำรหลักฐำน
นำหลักเกณฑ์ และเงืก่อำนไขที่กระทรวงกำรคลั
งกำหนด ตำมพระรำชกฤษฎี
กำ
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกีย่ วกับกำรรักษำพยำบำล หรือระเบียบ หรือประกำศ หรือหนังสือสั่งกำรสำหรับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้ำรำชกำรพลเรือน มำใช้บังคับโดยอนุโลม๒
ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครั
วมีข้อสมูำนัลกเปลี
่ยนแปลงไปจำกที่ยื่นกไว้
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ให้ผู้มีสิทธิ
ดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๐ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลสำหรับบุตร
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ได้เพียงคนที่หนึ่งถึสำนั
งคนที
่สำม
ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุ ตรเกิน สำมคน และต่อมำบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนสำมคนตำม
สำนักวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักให้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ง ตำยลงก่อนทีก่จำะบรรลุนิติภำวะ
ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวักำสดิกำรเกี่ยวกับสำนั
กำรรั
กษำพยำบำล
สำหรับบุตร เพิ่มขึ้นอีกเท่ำจำนวนบุตรที่ตำย โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลำดับถัดไปก่อน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรนับลำดับบุตร ให้นับเรียงตำมลำดับกำรเกิ
ดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่ำเป็นบุตรที่เกิด
้งใด หรืกอำอยู่ในอำนำจปกครองของตนหรื
อไม่ กำ
สำนักจำกกำรสมรสครั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อ ก๑๑
ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มกีบำ ุตรหรือ มีบุตสรทีำนั่มกีสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี
สข้ำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ยวกับกำร

รักษำพยำบำล ตำมข้อ ๑๐ ยังไม่ถึงสำมคน ถ้ำต่อมำมีบุตรแฝดซึ่งทำให้มีจำนวนบุตรเกินสำมคนให้ผู้
สิทธิผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงิกำนสวัสดิกำรเกีส่ยำนัวกักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำรรักษำพยำบำลตำมข้
บบุกตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รคนที่หนึ่งถึง
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อ ๑๐ สำหรัสำนั
กำ
คนสุดท้ำยแต่บุตรแฝดดังกล่ำวต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจำกคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เป็นผู้ใช้สิทธิขอรับสำนั
เงินกสวั
สดิกำรเกี่ยวกับกำรรักกำษำพยำบำล สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิตำมวรรคหนึ่งตำยลงก่อนที่จะบรรลุนิติภำวะ
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก่ยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ลดจำนวนบุตร ที่ได้รกับำ เงินสวัสดิกำรเกี
วกับกำรรักษำพยำบำลลงจนกว่
ำจำนวนบุ
ตรที่ได้รับเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลเหลือไม่เกินสำมคน และหลังจำกนั้นผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลเพิ่มขึ้นได้ตำมข้อ ๑๐ วรรคสอง
เพื่อประโยชน์
ของข้อสนีำนั้ บทก
ำหนดที่อ้ำงถึงบุตรคนที
้มีสิทธิให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่หนึ่งถึงคนทีส่สำนัำมของผู
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หมำยควำมถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ำยของผู้มีสิทธิตำมวรรคหนึ่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลสำหรับตนเอง
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อบุคคลในครอบครัวของตน
ในกรณีสดำนัังต่กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไปนี้
(๑) กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือผู้ป่วยใน สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน
๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒
ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓
ข้ อ ๑๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บกระทรวงมหำดไทยว่ ำ ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ
สำนักกำรรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วนท้องถิ่นส(ฉบั
ำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กษำพยำบำลของพนักกงำนส่
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

-๕-
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๓) กำรเข้ำรับ กำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชน ทั้งประเภทผู้ป่วย
สำนักนอก
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือผู้ป่วยใน เฉพำะกรณี
ที่ผู้มีสิทสธิำนัหรืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บุคคลในครอบครัวเป็กนำผู้ป่วยฉุกเฉินตำมกฎหมำยว่
ำด้วย
กำรแพทย์ฉุกเฉิน
ส(๔)
ำนักกำรเข้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ป่วยนอก
ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชน
ประเภทผู
เป็นครั้งครำว เพรำะเหตุที่สถำนพยำบำลของทำงรำชกำรมีควำมจำเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถำนพยำบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ของเอกชนนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นสถำนพยำบำลของเอกชนตำมระเบียบนี้หรือไม่ก็ตำม
ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชนตำม
(๒) และ
สกำรเข้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (๔) และ
กำรจ่ำยเงิน สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลที่ให้ จ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำล ให้ นำหลักเกณฑ์
่อนไข ประเภท และอักตำ รำที่กระทรวงกำรคลั
งกำหนดตำมพระรำชกฤษฎี
กำว่สำำนั
ด้วกยเงิ
นสวัสดิกำร
สำนักเงืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล หรือระเบียบ หรือประกำศ หรือหนังสือสั่งกำรสำหรับข้ำรำชกำรพลเรือน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำใช้บังคับโดยอนุสโำนัลมกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรณี หลั ก เกณ ฑ์ ต ำมวรรคสอง หำกก ำหนดให้ ต้ อ งขอท ำควำมตกลงกั บ
สำนักกระทรวงกำรคลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นกำร หรือสเบิำนักกจ่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งก่อนดกำเนิ
ำยเงิน ให้หมำยควำมถึกงำกระทรวงมหำดไทยแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครั
วได้ เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลใน
และก่อนที
้นสุดลง ผู้มีสิทธิไกด้ำพ้นสภำพควำมเป็
พนักงำนส่วน
สำนักสถำนพยำบำล
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่กำรรักษำพยำบำลจะสิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ท้องถิ่น หรือถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรือบุคคลในครอบครัวพ้นสภำพ
ควำมเป็ น บุ ค คลในครอบครั
ว ตำมระเบี ย บนี
ี สิ ทกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ธิ ได้ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ำรเกี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิสมำนั
กำ ่ ย วกั บ กำร
รักษำพยำบำลสำหรับตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวจนสิ้นสุดกำรรักษำพยำบำลในครำวนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น ให้ผู้มี
กำบกำรรักษำพยำบำลตำมระเบี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สิทธิ เลือกว่ำจะใช้สำนั
สิทกธิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกั
ยบนี้ หรือกใช้ำ สิทธิรับเงิน
ค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น และหำกเลือกใช้สิทธิจำกหน่วยงำนอื่นผู้นั้นไม่มีสิทธิตำมระเบียบ
สำนักนีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้ ทั้งนี้ กำรเลือกและกำรเปลี
่ยนแปลงกำรใช้
สิทธิให้เป็นไปตำมประกำศหลั
กเกณฑ์
และวิธีกำร ที่
กระทรวงมหำดไทยกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่บุคคลในครอบครั วมีสิทธิได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำลตำมสิทธิของตนเอง
วยงำนอื่น ผู้มีสิกทำธิไม่มีสิ ทธิได้สรำนั
ับเงิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นสวัส ดิกำรเกี่ยวกับกำรรั
บบุคคลใน
สำนักจำกหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก ษำพยำบำลส
สำนักำหรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ครอบครั ว ตำมระเบี ย บนี้ เว้ น แต่ ค่ ำรั ก ษำพยำบำลที่ ได้ รับ นั้ น ต่ ำกว่ ำ เงิ น สวั ส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำร
รักษำพยำบำลที่มสีสำนัิทกธิจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ะได้รับตำมระเบียบนี้ กให้
เงินกสวั
สดิกำรเกี่ยวกับกำรรักกำษำพยำบำล
ำ ผู้มีสิทธิได้รับสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ส ำหรั บ บุ ค คลในครอบครั ว เฉพำะส่ ว นที่ ข ำดอยู่ ให้ น ำหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข ประเภท และอัต รำที่
สำนักกระทรวงกำรคลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่ยวกับกำรรัสกำนัษำพยำบำล
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งกำหนดตำมพระรำชกฤษฎี
กำว่ำด้วยเงินสวัสดิกกำรเกี
หรือ
๔
ระเบียบ หรือประกำศ หรือหนังสือสั่งกำรสำหรับข้ำรำชกำรพลเรือน มำใช้บังคับโดยอนุโลม
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว เป็ น ผู้ อ ำศัสำนั
ที่ บุ ค คลในครอบครั
ย สิกทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ธิ ข องผู้ อื่ น ซึ่ ง มี สิ ท ธิกไำด้ รั บ เงิ น ค่ ำ
รักษำพยำบำลสำหรับบุคคลในครอบครัวจำกหน่วยงำนอื่นในขณะเดียวกัน ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงิน
สำนักสวั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยบนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สดิกำรเกี่ยวกับกำรรักกำษำพยำบำลสำหรั
บุคคลในครอบครัวตำมระเบี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔
ข้อ ๑๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
สำนักกำรรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วนท้องถิ่นส(ฉบั
ำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กษำพยำบำลของพนักกงำนส่
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้ อ ๑๕ ในกรณี ที่ มี ก ำรท ำสั ญ ญ ำประกั น ภั ย ซึ่ ง ให้ ค วำมคุ้ ม ครองในกำร
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กษำพยำบำลแก่ผู้มีสิทกธิำ หรือบุคคลในครอบครั
ว หำกสิทธิที่จะได้กรำับเงินค่ำรักษำพยำบำลตำมสั
ญญำ
ประกัน ภัย นั้ น ต่ำกว่ำค่ำรักษำพยำบำลในครำวนั้น ให้ ผู้ นั้นมีสิ ทธิได้ รับ เงินสวัส ดิกำรเกี่ยวกับกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่ แต่ต้องไม่
สำนัเกิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่เกิดขึ้นจริง
รักษำพยำบำลตำมระเบี
ยบนี้ เฉพำะส่วนที่ขกำดอยู
นไปกว่ำควำมเสียหำยที
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมประกำศหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่ำสินไหมทดแทนเพรำะเหตุ
ดเป็ น ค่ำรักษำพยำบำลจำกบุ
คสคลอื
แล้ ว ผู้ มีสิ ทธิไม่มีสิ ทกธิำได้รับ เงินสวัสสดิำนักกำรเกี
่ยวกับ กำร
สำนักละเมิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนัก่ นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รักษำพยำบำลตำมระเบียบนี้ เว้นแต่ค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับนั้นต่ำกว่ำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
สำนั่ยวกั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รักษำพยำบำลที่มสีสำนัิทกธิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จะได้รับ ให้มีสิทธิได้รับกเงิำ นสวัสดิกำรเกี
บกำรรักษำพยำบำลตำมระเบี
ยบนี้
เฉพำะส่วนที่ขำดอยู่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนันกสวั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัวกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกรณีกำที่ได้มีกำรจ่ำยเงิ
สดิกำรเกี่ยวกับกำรรักกำษำพยำบำลไปแล้
และปรำกฏว่ำ
ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่ำสินไหมทดแทนเพรำะเหตุละเมิดเป็นค่ำรักษำพยำบำลจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บุคคลอื่นในภำยหลั
ง ให้ ผู้มีสิทธิส่งคืนเงินเท่ำกับจำนวนเงินสค่ำนัำสิกนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไหมทดแทนที่ได้รับดักงำกล่ำว ทั้งนี้
เป็ น ไปตำมหลักเกณฑ์
่กระทรวงกำรคลั
งกำหนดตำมพระรำชกฤษฎี
กำว่ำด้ว ยเงิน
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แ ละวิธี ก ำรทีสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่สถำนพยำบำลไม่มียำ เลื อดและส่วนประกอบของเลือดหรื อสำร
ำยำ หรืออำหำรทำงเส้
นเลือสดำนัออกซิ
เจน อวัยวะเทียมและอุ
ำบัดรักษำโรค
สำนักทดแทนน้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ปกรณ์ในกำรบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จำหน่ำยหรือไม่อำจให้ กำรตรวจทำงห้ องทดลองหรือโดยวิธีกำรเอกซเรย์แก่ผู้มีสิ ทธิห รือบุคคลใน
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำสถำนพยำบำลของสถำนพยำบำลแห่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีงกนัำ้นลงลำยมือ
ครอบครัวได้ เมื่อสแพทย์
ผู้ตรวจรักษำหรือหัวหน้
ชื่อรับรองตำมแบบที่กระทรวงมหำดไทยกำหนดแล้วให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวซื้อ หรือรับกำร
สำนักตรวจทำงห้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอโดยวิธีกำรเอกซเรย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
องทดลอง หรื
จำกสถำนที่อื่นซึ่งอยูกำ่ในประเทศไทยและน
ำมำเบิกเงิน
ค่ำรักษำพยำบำลได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมประกำศหลักเกณฑ์ วิ ธีกำร และอัตรำที่กระทรวงกำรคลัง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำหนดตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้ อ ๑๘ ๕ กำรเบิ ก เงิ น ค่ ำ รั ก ษำพยำบำลกรณี เ ข้ ำ รั บ กำรรั ก ษำพยำบำลใน
สถำนพยำบำลของทำงรำชกำร
ทั้งประเภทผูก้ปำ ่วยนอก หรือสผูำนั้ปก่วงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยในเฉพำะกรณีที่กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หรือกรณี
เข้ำรั บ กำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชน ทั้ งประเภทผู้ ป่ว ยนอกหรือผู้ป่ วยใน กรณี
สำนักเจ็งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำ ่งหำกมิได้รับสกำรรั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บป่วยฉุกเฉินตำมกฎหมำยแพทย์
ฉุกสเฉิำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วกนซึ
กษำพยำบำล
ทันทีทันใดอำจเป็นอันตรำยถึงชีวิต หรือกรณีใช้สิทธิเบิกเฉพำะส่วนที่ขำดอยู่ หรือกรณีอื่นที่กำหนดขึ้น
กำ บ เงิ น ของ
ในภำยหลั ง ให้ ผสู้ มำนัี สกิ ทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ธิ ยื่ น ใบเบิ ก เงิ น ค่ ำ รักกำษำพยำบำลสำนัพร้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อ มด้ ว ยหลั ก ฐำนกำรรั
สถำนพยำบำลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ำยเงิน
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำรำชกำรส่วสนท้
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนำญ สำหรับผู้รับบำนำญตำมกฎหมำยว่
ำด้วยบำเหน็จบำนำญข้
งถิ่น ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขตำมข้อ ๑๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๕
ข้ อ ๑๘ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บกระทรวงมหำดไทยว่ ำ ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ
สำนักกำรรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วนท้องถิ่นส(ฉบั
ำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กษำพยำบำลของพนักกงำนส่
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ข้อ ๑๙กำ ในกรณีที่ผู้มสำนั
ีสิทกธิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตำมข้อ ๑๘ เบิกเงินค่กำำรักษำพยำบำลโดยไม่
เป็นไปตำม

ระเบียบนี้ หรือเกินสิทธิที่จะได้รับตำมระเบียบนี้ ให้ผู้มีสิทธิส่งคืนเงินที่ได้รับไปจำกองค์กรปกครอง
สำนัวกยจั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่
ดบริกำรเบิกจ่ำยตรงกทัำ้ งนี้ ตำมระเบีสยำนับกระทรวงมหำดไทยว่
ำด้กวำยกำรรับเงิน
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณี ที่ส ถำนพยำบำลตำมข้อ ๑๘ เบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลโดยไม่เป็นไปตำม
ระเบียบนี้ หรือเกิสนำนัสิทกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ธิที่จะได้รับหรือมีพฤติกกำำรณ์ในทำงทุ จสริำนัตกเกีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ยวกับกำรเบิกเงินค่ำรักกำษำพยำบำล
ให้สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติติดตำมเพื่อเรียกเงินคืนโดยไม่ชักช้ำ และระงับกำรเบิกจ่ำย
ำรักษำพยำบำลในระบบกำรเบิ
กจ่ำยตรงกั
สถำนพยำบำลนั้น กำ
สำนักค่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สข้ำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กษำ ฝึกอบรม
สำนักดูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อ ก๒๐
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิไกปศึ
งำนในต่ำงประเทศ หรืกอำ เดินทำงไป

ปฏิบัติรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลขณะที่อยู่
สำนักในต่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำเป็นไปตำมประกำศหลั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่กระทรวงกำรคลั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำงประเทศ ทั้งนี้ ให้
กเกณฑ์ และอัตรำที
งกำหนดตำม

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๒๑กำ ในกรณีที่ระเบี
้ยังไม่ได้กำหนดให้นกำหลั
ีกำร
เงื่อนไข และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัยกบนี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กเกณฑ์ วิสธำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยที่กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลมำบั
งคักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ใช้โดยอนุโลม
สำนั
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บทเฉพำะกำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๒๒ กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลใดที่ยังไม่แล้วเสร็จ ตำมระเบีย บที่ยกเลิก
อ ๓ ก่อนวันที่ระเบี
ให้กดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินกตำมระเบี
ยบดังสกล่
อไปจนแล้ว
สำนักตำมข้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยบนี้ใช้บังคัสบำนั
ำ
ำนัำกวต่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เสร็จ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนัประกำศ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ณ วันที่ ๒๓ กรกฎำคม
พ.ศ. ๒๕๕๗

วิบูลย์ สงวนพงศ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปลัดกระทรวงมหำดไทย
ปฏิบัติรำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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-๘-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำด้วยเงินสสวั
ำนัสกดิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักกงำนส่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยบกระทรวงมหำดไทยว่
กำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของพนั
วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

อ ก๓งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บรรดำระเบียบ ข้อบังคักำบ คำสั่ง และหนั
งสืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สั่งกำรอื่นใดในส่วนที่ได้กกำำหนดไว้แล้ว
สข้ำนั
สำนั

ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มกรำคม ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๖
รำชกิกจำจำนุเบกษำ เล่มสำนั
๑๓๖/ตอนพิ
เศษ ๒ ง/หน้ำ ๑/๓
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พิไลภรณ์/เพิ่มเติม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๕๖๒
๒๕ เมษำยน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกวิำ ศนี/ผู้ตรวจ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ช/ผู้จัดทำ
ปริยกำนุ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หน้ าที่ 220

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๐
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
--------------------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาล
และเวชภั ณ ฑ เ สี ย ใหม เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม ถึ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
และใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห าร
ส ว นจั ง หวั ด พ.ศ. ๒5๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา 5 และมาตรา ๘๘ แหง พระราชบั ญ ญั ติ สภาตํา บลและองค ก ารบริห ารส วนตํา บล พ.ศ. ๒5๓๗
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยเงิ น บํ า รุ ง โรงพยาบาล
และหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒5๖๐”
ขอ ๒ 1ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นค า รั ก ษาพยาบาลและเวชภั ณ ฑ
พ.ศ. ๒5๓๐
(๒) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นค า รั ก ษาพยาบาลและเวชภั ณ ฑ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒5๔๑
ความในวรรคหนึ่งไม ใ ชบั งคั บ แก เมื อ งพั ท ยา โดยระเบี ย บตามวรรคหนึ่ งใหมี ผ ลบั งคับ ใชตอ ไป
ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒5๔๒
บรรดาระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การใดๆ ที่ มี กํ า หนดไว แ ล ว ในระเบี ย บนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล
“ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ” หมายความว า นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี
และนายกองคการบริหารสวนตําบล
1ราชกิจจานุเบกษา

เลม 134/ตอนพิเศษ 230 ง/หนา 1/20 กันยายน 2560
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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-2“เงิ น บํ า รุ ง ” หมายถึ ง เงิ น ที่ โ รงพยาบาลหรื อ หน ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับไวเนื่องจากการดําเนินงานในกิจการของโรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณสุข ไดแก
(๑) เงิ น ที่ โ อนมาจากเงิ นทุ น หมุ นเวี ย นคา รัก ษาพยาบาลและเวชภั ณฑ ตามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ พ.ศ. ๒5๓๐
(๒) เงินที่โรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณสุขเรียกเก็บเปนคารักษาพยาบาล
(๓) เงินที่โรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณสุขไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) เงินรายไดจากทรัพยสิน
(5) เงินที่ไดรับการจัดสรรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๖) เงิน ดอกเบี้ย และผลประโยชนอื่นใดที่เกิดจากเงินบํารุง
(๗) เงินอื่น ๆ เชน เงินบริจาค หรือเงินที่มีผูอทุ ิศให
“โรงพยาบาล” หมายความวา โรงพยาบาลในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“หนว ยบริก ารสาธารณสุข ” หมายความว า สถานบริก ารสาธารณสุ ขในสังกั ด องค ก รปกครอง
สวนทอ งถิ่น รวมถึงสถานีอนามัย โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพประจํา ตําบล ศูนยก ารแพทย คลินิกอบอุ น
ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ศู น ย สุ ข ภาพชุ ม ชน หรื อ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ในสั ง กั ด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งใหบริการแกประชาชนทั่วไป
“การสาธารณสุ ข ” ได แ ก การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ การฟ น ฟู ส มรรถภาพ การรั ก ษาพยาบาล
การควบคุม ป อ งกั นและกํ า จัดโรค การศึก ษาวิจัย คน ควา การชันสูตรและการวิเคราะหท างวิท ยาศาสตร
การแพทย การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ตลอดจนการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
“คารักษาพยาบาล” หมายความวา เงินที่โรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณสุขตามระเบียบนี้
เรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้
(๑) คาหองและคาอาหาร
(๒) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค
(๓) คายาและสารอาหารทางเสนเลือด
(๔) คายากลับบาน
(5) คาเวชภัณฑ
(๖) คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต
(๗) คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวทิ ยา
(๘) คาตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
(๙) คาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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-3(๑๐) คาอุปกรณของใชและเครือ่ งมือทางการแพทย
(๑๑) คาทําหัตถการและวิสัญญี
(๑๒) คาบริการทางการพยาบาล
(๑๓) คาบริการทางทันตกรรม
(๑๔) คาบริการทางกายภาพบําบัดและทางเวชกรรมฟนฟู
(๑5) คาบริการฝงเข็มและคาบริการการใหการบําบัดของผูประกอบโรคศิลปอื่น
(๑๖) คาบริการอื่น ๆ ทีไ่ มเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง
(๑๗) คาธรรมเนียมพิเศษตาง ๆ
“เวชภัณฑ” หมายความวา สิ่งของเครื่องมือเครื่องใชเกีย่ วกับการแพทย
ขอ 5 ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตั้ง งบประมาณเป น เงิ น บํ า รุ ง ใหโ รงพยาบาลและหน ว ย
บริการสาธารณสุขตามความจําเปน โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย
ขอ ๖2 การใช จา ยเงิ นบํ า รุง ใหจา ยไดเพื่ อ การสาธารณสุขและการบริหารจัด การโรงพยาบาล
และหนวยบริการสาธารณสุข ดังนี้
(๑) คายาและเวชภัณฑ
(๒) คาวัสดุทางการแพทยและวัสดุอื่นใดของโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข
(๓) คาตอบแทนทางการแพทยและฝายสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งมิใชขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) คาบริการทางการแพทยใหแกหนวยบริการอื่น
(๕) คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข
(๖) คาใชสอย
(๗) คาสาธารณูปโภค
(๘) คาจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน รายวัน หรือรายคาบ
(๙) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและหนวย
บริการสาธารณสุข
(๑๐) คา ใชจา ยในการเดินทางไปราชการและการเขารับ การฝก อบรมของบุคลากรที่ ป ฏิบั ติงาน
ในโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข
2

ขอ 6 แกไ ขเพิ่ มเติ มโดยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยเงินบํ ารุ ง โรงพยาบาลและหนวยบริ การสาธารณสุ ข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒5๖1
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(๑๑) คาใชจายอื่นที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข
การใช จ า ยเงิ น บํ า รุ ง ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๘) ให นํ า หลั ก เกณฑ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข
มาใชบังคับโดยอนุโลม
การใชจา ยเงินบํ ารุงตาม (๕) ใหเสนอผูบ ริหารท องถิ่นใหความเห็นชอบแลวเสนอใหสภาองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติ
ขอ ๖/๑3 การใช จ า ยเงิ น บํ า รุง ตามขอ ๖ จะต อ งมี เงิ น บํ า รุ งคงเหลือ อยู ใ นบั ญ ชี โ รงพยาบาล
และหนวยบริการสาธารณสุข เพื่อใชจายในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน สําหรับโรงพยาบาลตองมีเงินบํารุง
คงเหลือไมนอยกวาหาแสนบาท และหนวยบริการสาธารณสุขตองมีเงินบํารุงคงเหลือไมนอยกวาสองแสนบาท
ข อ ๗ การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ โดยใช จ า ยจากเงิ น บํ า รุ ง ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
หรือระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติอยู เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(๑) การซื้อหรือการจางโดยใชจายจากเงินบํารุง ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูม ีอํานาจสั่งซื้อสั่งจาง
(๒) การซื้ อ หรื อ การจ า งโดยใช จ า ยจากเงิ น บํ า รุ ง ครั้ ง หนึ่ ง ในวงเงิ น ไม เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผูบริหารทองถิ่นอาจมอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหัวหนาหนวยบริการสาธารณสุขได
ขอ ๘ การซื้ อ ยาโดยปกติ ใ ห จั ด ซื้ อ ตามชื่ อ สามั ญ (GENERIC NAME) ในบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
ในกรณี อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามจํ า เป น ต อ งจั ด ซื้ อ ยานอกบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ
ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหัวหนาหนวยบริการลาธารณสุข เสนอเหตุผลความจําเปนตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๙4 การรับสงเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินใหโรงพยาบาล
และหนวยบริการสาธารณสุข ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ เงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหโรงพยาบาลและหนวยบริก ารสาธารณสุข จัดทํ า บั ญ ชี ทะเบี ย นและรายงานการเงิน ตามที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

3

ข อ 6/1 เพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด วยเงิ นบํ ารุ ง โรงพยาบาลและหนวยบริ การสาธารณสุ ข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒5๖1
4
ขอ 9 แกไ ขเพิ่ มเติ มโดยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยเงินบํ ารุ ง โรงพยาบาลและหนวยบริ การสาธารณสุ ข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒5๖1
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ขอ ๑๐5 ใหโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขเรียกเก็บคารักษาพยาบาล จากผูรับบริการ
ตามอัตราที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด แตตองไมเกินอัตราที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
ในกรณีคนไขผูยากไรซึ่งไมสามารถจายเงินคารักษาพยาบาลได ใหอยูใ นดุลพินิจของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลหรือ หัวหนาหนวยบริก ารสาธารณสุขที่ จะไมคิดคาใชจาย และรายงานผูบริหารท อ งถิ่นทราบ
ทั้งนี้ ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหัวหนาหนวยบริการสาธารณสุขจะกําหนดหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การไมคิดคาใชจายในการรักษาพยาบาลก็ได
ขอ ๑๑ การดําเนินการเกี่ย วกั บเงินทุ นหมุ นเวียนคา รักษาพยาบาลและเวชภัณฑที่ ไดดําเนินการ
ไปกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑเดิมตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ ๑๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องใดที่ไมมีกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบ
หรือหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นโดยอนุโลม
ขอ ๑๓ ใหป ลั ดกระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และใหมี อํ า นาจตี ความวิ นิจ ฉั ย
ปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บหรื อ หลั ก เกณฑ แ ละ
วิธีปฏิบัติที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒5๖๐
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

5

ข อ 10 แกไขเพิ่มเติ มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริ การสาธารณสุ ข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒5๖1
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํา รุงโรงพยาบาลและหนวยบริก ารสาธารณสุขขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒5๖16
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

6ราชกิจจานุเบกษา

เลม 135/ตอนพิเศษ 256 ง/หนา 3/11 ตุลาคม 2561

พันจาเอกชัชวาล/จัดทํา
12 ตุลาคม 2561

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นค่าบํารุง
สมาคมได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง
แห่ง พระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๘๕ (๑๐)
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล
“ข้อบัญญัติ” ให้หมายความรวมถึงเทศบัญญัติด้วย
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) สมาคมนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท
เดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายค่าบํารุงสมาคมนั้น
(ข) มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อการส่งเสริมกิจการและการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก
(๒) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ ๕ รายจ่ายตามข้อ ๔ ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าเป็นสมาชิก โดยให้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
รายจ่ายตามข้อ ๔ ต้องมีจํานวนไม่สูงเกินฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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ข้อ ๖ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิกของสมาคมก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ถ้าสมาคมนั้นมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ (๑) และได้มีการจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมไปตามที่กําหนด
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้รายจ่ายเงิน
ค่าบํารุงสมาคมที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้
เงินค่าบํารุงสมาคมตามวรรคหนึ่งที่ค้างจ่าย ให้จ่ายได้ตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒(£๔๒
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๒
และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระฌียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายบําเหน็จ
ลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมยงขี้บ
ตามความใน มาดรา ๖ นละมาตรา ๗๖ แห่งพระ ราช บัญญัติ องค์การบริหาร
อาศัย อํานาจ
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระ ราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ศ. ๒๔๒๑ มาตรา ๔ และมาตรา ๘๘
แห่งพระราชบัญญัตส
และองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๔๓๗ รัฐมนตริว่าการกระทรวงมหาดไทยจ้งออก
ิ ภาตําบล
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

พั.

๑ ระเบียบ นี้เริยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย บําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒”
ข้อ

ข้อ ๒'"

ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วับถัดจากวันประกาศใบราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๓๖

บําเหน็จลูกจ้างชองหน่วยการบริหาร

บรรดาระเบียบและหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินบําเหน็จ
ไว้แล้วใบ
ลูกจ้างอื่นใดใบส่วน ที่กําหนด
ระเบียบนีห้ ริอชี่งขัดหริอแย้งกันระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนีแ้ ทบ
นา จต้ค วาม
ข้อ ๔ ให้ปลัด กระทรวง มหาดไทย รักษาการ ตาม ระเบียบ นี้ และให้มือํา

ริบีจฉัยบีญหา ยกเว้น หริอผ่อนผัน การปฏิบัตต
หลักเกณฑ์และ กําหนดริธปฏิบัตเิ พื่อ
ิ ามระเบียบนี้ กําหนด
ตําบีเบการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
จังหวัดไต้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนี้ ง ตามวรรคหนี้ งให้ผวู้ ่าราชการ
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๔

ใบระเบียบนี้

“ลูกจ้างประ จ่า” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวับ และรายชั่วโมง ชี่งหน่วยการบริหาร
หบดเวลาตามอัตราและจ่าบวบทีก
่ ําหนดไว้ โดย
ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างไว้ปฏิบัตงิ าบที่มลื ักษณะประจ่าไม่มืกํา
จ่ายค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้าง หริอหมวดค่าจ้างประ จ่าของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
้ ม่รวมลง
แต่ทั้งนีไ
(๑) ลูกจ้างประจ่าที่มืลญ
ั ญาจ้าง
(๒) ลูกจ้างทีใ่ ห้ปฏิบัตงิ าบของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ

* ระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําหนจ
เ ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราซการส่วนท้องกิน ห.ศ. ๒<£๔to ประกาศใบราซกิจจาบุเบกพา เล่มที ๑®๖

คอบหิเศพ rtc£ ง หน้า ๙ ลงวับที ด ตุลาคม to<£๙to

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 230121

‘‘ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างไว้ปฏิบัตงิ านที่มลี ักษณะชั่วคราวและหรือโดยมีกําหนดเวลาจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างจากเงิน

งบประมาณชองหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
“ค่าจ้าง” หมายความ ว่า ค่าจ้าง อัตราปกติ ตาม อัตราที่กําหนด
การทํางาน
จ่ายให้สําหรับ
ในระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเที่มพิเศษสําหรับ
การสูร้ บ (พ.ส.ร.) ด้วย
่ ูกจ้างควรจะได้รับใบเดือนสุดท้ายก่อน
“ค่าจ้างเดือนสุดท้าย” หมายความว่า ค่าจ้างทั้งเดือนทีล
ออกจากงาน ถ้าลูกจ้างผูน้ ั้นมาทํางานเต็มเวลาทีก่ ําหนด
่ ํางาน มีวัน หยุด ประจํสาัปดาห์หนึ่งวับ
ลูกจ้าง ซึ่งได้รับ ค่า จ้าง เป็น ราย วัน ประเภท ทีท
ให้คิดค่าจ้างยี่สิบเจ็ดวัน เป็น ค่า จ้าง หนึ่งเดือน สําหรับ
่ ํางานมีวันหยุดประจํสาัปดาห์สองวับ ให้คิด
ประเภททีท
ค่าจ้างยี่สิบสามวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน
สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายชั่วโมง ให้คิดค่าจ้างเจ็ดชั่วโมงเป็นค่าจ้างหนึ่งวัน เว้นแต่ลูกจ้าง
ทึ๋ใด้กําหนดเวลาทํางานสําหรับ
นั้นเป็นค่าจ้าง
หนึ่งวันเป็น อย่างอื่น ก็ให้คิดค่าจ้างตามจํานวน
ชั่วโมงที่ใด้กําหนด
หนึ่งวัน แล้วคิดเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือนตามวรรคก่อน
ปกติ”,0 หมายความว่า เงิน ตอบแทน ของลูกจ้างประจํา
“บําเหน็จ
ที่ ออกจากงานเนื่องจาก
ทํางาบมานาน ซึ่งจ่ายครั้งเดืยว
“บําเหน็จรายเดือน"0’ หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจํทาี่ออกจากงานเนื่องจาก
ทํางาบมานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
พิเศษ” ๔ หมาย ความ ว่า เงิน ที่จ่ายให้แก' ลูกจ้างประจํห
“บําเหน็จ
ารือ ลูกจ้างชั่วคราว
การตามหน้าที่
ทีไ่ ด้รับ อันตราย หรือ บํวย เจ็บ เพราะ ปฏิบัติหน้าที่หรือ ถูก ประทุษร้ายเพราะ เหตุกระทํา
ี่ างราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัตห
ซึ่งแพทย์ทท
ิ น้าทีไ่ ด้อกเลยซึ่งจ่ายครั้งเดียว
:
“บําเหน็พ
จิเศษรายเดือน”4 หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจํทาไี่ ด้รับอันตรายหรือ
ป่วยเจ็บเพราะ เหตุปฏิบัติงาบใบหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะ เหตุกระทาการตาม หน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ ทาง
ราชการรับรองได้ตรวจและ แสดงว่าไม่สามารถปฏิบัตห
ิ นาที่ใด้อีกเลยซึ่งจายเป็นรายเดือน
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจ้งหวัด เทศบาล
เมืองพทยา องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
หมวด ๒
ปกติ
บําเหน็จ

ดังต่อไปบี้

๒

■

*
*

จกติ
จะได้รับบําเหน็ป
ข้อ ๖ ลูกจ้างประจํา

เมื่อต้องออกจากงานด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด

ว่า “บ*' าเทนิจปกติ” เหั่มเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วนท้องกน (ฉบับที ๓)
บทนิยามกํา
ท.ศ. ๒๕«£๒ ประกาศโบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบพิศพ ๗ ง หน้า ๕ ลงวับที ๑«ะ มกราคม ๒๕๕๓
ว่า “น้าเหบีจรายเสือบ' เทีมเติม'โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วนท้องถํ่บ
บทนิยามกํา
(ฉบับที ๓) ท.ศ. ๖๕๕๖ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบหิเศบ ๗ ง หน้า ๕ ลงวับที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
บทนิยามกําว่า “น้าเหบีจพิเศบ” เพมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วบท้องถึ๋บ (ฉบับที ๓)
พ.ศ. ๒๕<£๒ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบทิเศพ ๗ ง หน้า ๕ ลงวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
บทนิยามกําว่า “น้าเหบีจพิเศบรายเสือบ” เทีมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการปริหารราชการล่วบท้องถํ่บ
(ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕«£๒ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอนพิเศบ ๗ ง หน้า ๕ ลงวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
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(๑) ลาออกโดยไม่มค
ี วามผํด และได้รับอนุญาตจากผู้มอ
สั่ง’บรรจุและแต่งตั้ง หรือ
่ ํานาจ

ผูไ้ ด้รับมอบหมายแล้ว

กระทํผาดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทบปลดออกจากราขการ
(๓) ป่วยเจ็บไม่อาจปฏิบัตห
ิ น้าทีก่ ารงาบของตนโดยสมํ่าเสมอ หรือโดยมีโบตรวจแพทย์
ชึ๋งทางราชการรับรองว่าไม่สามารถหรือไม่สมควรทํางานต่อไป
(๔) ขาดคุณสมบัตเิ กียวกับสัญชาติ
(๔) ขาด คุณสมบัติ เนื่อง จากไม่ เป็น ผู้ เลื่อมใสใบ การ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษ้ตรํย์ทรงเป็นประบุฃตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบรืสุทธึใ๋ จ
(๖) ขาด คุณสมบัติเนื่องจากไปดํารง
ตําแหน่ก
ง ํานันแพทย์ ประจํต
า ําบลสารวัตรกํานัน
(๒)

ผู้ใหญ่บ้าน และผูช
้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๗) ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจากไปตํา
รงตําแหน่ข้งาราชการการเมือง

(๘) ขาด คุณสมบัตเิ นื่องจาก เป็น ผู้มก
ี าย ทุพพลภาพ จนไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ไร้

ความสามารถ หรือ จํตฟ้ นเท้ อบไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามที่ กําหนดใบกฎหมาย ว่าด้วยระ เบยบ
ข้าราขการพลเรือน
(๙) ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่ บพรรคการเมือง
(๑๐) ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจากเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) หน่วยการบรืหารราขการส่วนท้องลื่นเลิกตําแหน่หรื
ง อยุบตําแหน่ง
(๑๒) หย่อนความสามารถใน อันทีจ
่ ะปฏิบัตห
ิ น้าทีก่ ารงาบของตน ไม่มปื ระสิทธิภาพหรือ
่ ารงาน หรือบกพร่องใบหน้าทีด่ ้วยเหตุใด
ง าทีก
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่หน้
(๑๓) ถูก สั่งให้ออก จากรา ข การ เนื่อง จาก มีเหตุอัน ควรสงสัย อย่างยง ว่าผูน
้ ั้นได้กระทํา
ความผํดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ขัดพอทีจ่ ะลงโทบปลดออกหรือไล่ออกได้ แต่มืมลท้นหรือ
มัวหมองใน กรณีทถี่ ูกสอบสวนนั้นขึ้งล้าให้ปฏิบัตงิ านต่อไปอาจจะเป็นการเลิยหายแก่ทางราชการ
(๑๔) ถูกสั่ง ออกจากราขการเนื่องจากรับโทษจํา
สั่งศาล หรือ ต้องรับโทษโดย
คุกโดยตํา
พากษาถึงทีส่ ุดให้จํา
ตําฟ้
คุกในความฝ็ดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผํดลหุโทษ ขึ้งยังไม่ถึงกับจะต้องถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(๑๔) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๑๖) ขาดคุณสมบัตใิ บการปฏิบัตงิ าบเป็นลูกจ้างประจําตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบรืหารราชการส่วนท้องถน
ใบกรณี (๑) และ (๒) ต้องทํางาบเป็นลูกจ้างประจํมาาแล้วไม่น้อยกว่าท้าปีบรืบูรณ์
ในกรณี (๓) ถึง (๑๖) ต้องทํางานเป็นลูกจ้างประจํมาาแล้วไม่น้อยกว่าหนื่งปีบรืบูรณ์

บําเหน็ปจกติทจี่ ะจ่ายตามความในข้อ ๖ ล้าลูกจ้างประจํผาู้มืลท
ิ ธิได้รับตายเสืยก่อนได้รับ
เงินบําเหน็ปจกติ เงินด้งกล่าวย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณีขย์
ข้อ ๗

๘ ลูกจ้างประจํา
ผใู้ ด ตายใน ระหว่างรับราชการ ล้าลูกจ้างประจํผ
าู้นั้บได้ทํางาบเป็น
าาแล้วไม่น้อยกว่าหนื่งป็บรืบูรณ์ และความตายนั้นมืให้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่าง
ลูกจ้างประจํม
จกติเป็นจํานวนตามเกณฑ์คํานวณใบข้อ ๑๗ แก่ทายาทผู้มืลท
แรงของตนเอง ให้จ่ายเงินบําเหน็ป
ิ ธิได้รับมรดก
ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณีชย์โดยอนุโลม
จกติตามวรรคหนื่ง ให้แบ่งจ่ายแก่ผู้มืลิทธิตามสัดส่วนของเงินมรดก โดยมืดอ้ งกัน
เงินบําเหน็ป
ข้อ

ส่วนเป็นลิบสมรส ก่อนแบ่ง

เนื่องจากเงินด้งกล่าวไม่ถึอเป็นสินสมรส
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ประจําผใู้ ด มกรณ์หรอต้องหาว่ากระทํผาิดวินัยอย่างร้ายแรงหรอถูก ฟ้อง

ข้อ ๙ ลูกจ้าง

คดอาญา หร้ออยูใ่ นระหว่างถูกพักงาน ถ้ากิงแก่ความตายก่อนใต้รับการวินิจฉัยเรึ๋องที่กระทํา
ผิดวินัยหรอก่อน
คดอาญาถงทีส่ ุด ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาวินิจฉัยว่าถ้าผูน
้ ั้นไม่กิงแก่ความตายเสิยก่อน จะต้องใต้รับโทษ
ถ้งใล1ออกหรอไม่ ถ้าเห็นว่าผูน
้ ั้นจะต้องถูกลงโทษถงไล่ออก ทายาทของลูกจ้างประจํผ
าู้นั้บ ไม,มสิทธิไต้รับนําเหนิจ
ปกติตามข้อ ๘
หมวด ๒/๑๖
นําเหนิจรายเดอบ

ประจํผามู้ สิทธํรับนําเหนิจปกติ ซึ่งมเวลาทํางาบตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบวิ�รณ์ขี้,นไป'จะ

ข้อ ๘/๑ ลูกจ้าง

แสดงความประสงค์ขอรับเป็นนําเหนิจรายเดอบแทบก็ใต้

ใบกรณ์ทลี่ ูกจ้างประจําไต้รับนําเหนิจปกติหรอนําเหนิจรายเดอบจากหน่วยการบวิหารราขการ
ส่วนท้องกินผู้เนิ กไปแล้วจะขอเปลียบแปลงความประสงค์อกไมใต้
่ ูกจ้างประจํา
ออกจากงาบจบกระทั่งกิง
ข้อ ๙/๒ สิทธิในนําเหนิจรายเดอบให้เรํ่มตั้งแต่วันทีล
ตามเกณทํใบข้อ ๑๗/๑
แก่ความตาย โดยคํานวณ
หมวด ๓
นําเหนิจพิเศษ

ารอลูกจ้างขั่วคราวผูใ้ ดใต้รับอันตรายหรอป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏํปติ่
๑๐ ลูกจ้างประจํห
ี่ างราขการรับรองไต้ตรวจและแสดงว่า
ในหน้าที่ หวิอถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทํกาารตามหน้าทีซ่ ึ่งแพทย์ทท
ไม่สามารถปฎบัตงิ านในหน้าที่ต,อไนํไต้อกเลย บอกจากจะใต้รับนําเหนิจปกติตามที่ก่าหนดไว้ใบหมวด ๒ แล้วให้
ไต้รับนําเหนิจพิเศษอกด้วย เว้นแต่อันตรายทีไ่ ต้รับหรอการป่วยเจ็บนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรอจากความผิดของตบเอง
ิ ิทธิไต้รับนําเหนิจปกติตามทีก
่ ําหนดไว้ในหมวด ๒
ล้าหรับลูกจ้างขั่วคราวไม่มส
ข้อ

ตามสมควรแก1
อัตรานําเหนิจพิเศษ กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก
๑๑ การกําหนด
้ ําหนด
เหตุการณ์ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผู้นั้บ ตามอัตราดังต่อ'ไปบี้
(๑) ปฎิบต
ิ น้าทีไ่ นเวลาปกติให้มอิ ัตราตั้งแต่หกถงยีส่ ิบลีเท่าของอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้าย
้ ห
(๒) ปฎิปติ
่ ามทีก่ ระทรวงกลาโหมกําหนดใบระหว่างเวลาที่มกิ ารรบการสงคราม การ
่ หน้าทีต
ิ ารประกาศไข้กฎอัยการค์กหรอประสบการณ์ฉุกเรบ ให้มอัตรา
ปราบปรามการจลาจล หรอใบระหว่างที่มก
ตั้งแต่สามสิบหกกิงลีสิบสองเท่าของอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้าย
ข้อ

VIรอลูกจ้างขั่วคราว ผู้!ต้รับอันตรายดังกล่าวในข้อ ๑๐ ถ้าถงแก่ความตายเพราะ
ข้อ ๑๒ ลูกจ้างประจํา

เหตุนั้นก่อนไต้รับบำเหนิจพิเศษไป ให้จ่ายนําเหนิจพิเศษแก่ทายาทผู้มิสิ ทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิขย์โดยอนุโลมตามอัตราดังต่อ'ไปนี้
(๑) ปฏิปติ
บวบเท่ากับอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้ายสามสิบเดอน
่ หน้าทีใ่ บเวลาปกติ เป็นจํา
(๒) ปฎป่ติหน้าทีใ่ นเวลาดังกล่าวใบข้อ ๑๑ (๒) เป็นจํา
บวบเท่ากับอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้ายลีสิบ
แปดเดอบ

บ่าเพ่)จทยเสือบ ข้อ ๙/® และข้อ ๙/๒ เทีมเรมโศยระเบียบกระ
“ หมวต fe/ffl (อบั
บที

ไทย ว่าท้ายบ่าเพ่จถูกจ้างของพ่วยการปริทารราขการ

ทใทงมทาค

ส่วนท้องถั๋บ

๓) ห.ศ. b<r<tte ประกาศในราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ®bri ตอบหิเศษ

ฟ ง หน้า ๕

ลงวบที «<t มกราคม ๒<&£๓
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เงินบําเหน็พ
จิเศพามวรรคหนื่ง ให้แบ่งจ่ายแก่ทายาทผู้มิสิทธิตามลัดส่วนของเงินมรดกโดยมิ
ต้องกันส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินด้งกล่าวไม่ถอเป็นสิบสมรส
ใบกรณลูกจ้างชั่วคราวตาย ให้ใต้รับบําเหน็พ
จิเศษสามส่วนในสีส่วนของลูกจ้างประจํา
๑๓ ในกรณีทลี่ ูกจ้างประจําหรัอลูกจ้างชั่วคราวไต้รับอันตราย หรัอป่วยเจ็บตามข้อ ๑0 หรัอ
ถงแ ก,ความตายตามข้อ ๑๒ ถ้าลูกจ้างผูโท]
จิเศษตาม
้ หรัอทายาทแล้วแต่กรณ มิสิทธิใต้รับทั้งบําเหน็พ
ระ เบํย บบี้ เงิน สงเคราะห์ผป
ู้ ระสบ ภัย ตาม กฎหมาย ว่าด้วยการสงเคราะห์ผป
ู้ ระสบ ภัยเนื่องจากการ
ช่วยเห ล้อราชการ การปฏิบัตง
ิ าบของชาติ หรัอ การปฏิบัตต
ิ ามหน้าทั้มนุษยธรรม เงิน ค่าทดแทบตาม
ระ เบิยบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทบและ การพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบใบการปราบปรามผูก้ ่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดืยวกับจากทางราชการหรือจากหน่วยงาบอื่บทีห
่ น่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องอื่นสั่งให้ไปปฏิปต
่ งานให้เลอกรับไต้เพิยงอย่างหบี๋งแล้วแต่จะเลอก
ข้อ

หมวด ๓/๑๙

บําเหน็พ
จิเศษรายเดือน
ข้อ ๑๓/๑ ลูกจ้าง

ประจํผาู้มิสิทธิรับบําเหน็พจิเศษ จะ แสดงความประสงค์ขอรับเป็น

บําเหน็พ
จิเศษรายเดือนแทนก็ไต้
จิเศษหรือบําเหน็พ
จิเศษรายเดือนจากหน่วยการบริหาร
ใบกรณี ทลี่ ูกจ้างประจําไต้รับบําเหน็พ
ราขการส่วนท้องอื่นผูเ้ บิกไปแล้วจะขอเปสียนแปลงความประสงค์อกไม่ใต้
พิเศษรายเดือนให้เรํ่มทั้งแต่วับที่ลูกจ้างประจํา
ออกจากงาบ
ข้อ ๑๓/๒ สิทธิใบบําเหน็จ
จบกระทั้งลงแก่ความตาย โดยคํานวณตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗/๒ หรือข้อ ๑๗/๓ แล้วแต่กรณี
ี่ ูกจ้างประจํผาใู้ ดไต้รับอันตรายห่รอ
ื ป่วยเจ็บตามข้อ ๑๐ ถ้าลูกจ้างประจํผ
ข้อ ๑๓/๓ ในกรณีทล
าบู้ ั้น
มิสิทธิรับทั้งบําเหน็พ
จิเศษรายเดือนตามระเบิยบบี้ เงินสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์ผป
ิ ามหน้าที่
ู้ ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหล้อราชการ การปฏิบตั ิ'งาน'ของ'ขาติ ห่รือการปฏิบัตต
มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบิยบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทบและการพิจารณาบําเหน็คจวามชอบใบการ
่ น่วยการ
ปราบปรามผูก
้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดืยวกับจากทางราชการหรือหน่วยงาบอื่บทีห
บริหารราชการส่วนท้องอื่นสั่งให้ใปปฏิป่ตงาน ให้เลอกรับไต้เพิยงทางเดืยว
หมวด ๓/๒๘
บําเหน็จตกทอด

จิเศษรายเดือนลงแก่ความตายให้
ในกรณีที่ผรู้ ับบําเหน็จรายเดือน หรือผูร้ ับบําเหน็พ
จิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณีให้แก่
บวบสิบห้าเท่าของบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็พ
จ่ายบําเหน็จ
ตกทอดเป็นจํา
ทายาทผู้มิสิทธิตามเกณฑ์ด้งบี้
(๑) บุตรให้ใต้รับสองส่วน ถ้าผูต
้ ายมิบุตรทั้งแต่สามคบขึ้นไปให้ใต้รับสามส่วน
(๒) สามิหรือภริยาให้ใต้รับหนื่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มช
ิ ริตอยูใ่ ห้ใต้รับหนื่งส่วน
ข้อ ๑๓/๔

"
๘

หมวด ๓/๑ บําเหน็ห
จเิ ศษรายพีอน ข้อ ๑01/๑ ข้อ ๑๓/๒ และข้อ ๑01/๓ เพบพีมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าศ้วยบําเหน็ลจูกจ้างของหน่วย
การปริหารราชการส่าบท้องลํ่บ (อบับที ๓) ห.ท. ๒๔๔๒ ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๒๒ ศอบหิเศษ ๒ ง หน้า ๔ ลงวับที ๑๔ มกราศม kxtltin
หมวด ๓/๒ บําเหน็จ
ศกทอด ข้อ ๑๓/๙ และข้อ ๑๓/a เหิมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ

นที ๔) ห.ศ. ๒๔๔๔ ประกาศไนราชกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๒๘ ดอนหิเศษ ๙๘ ง หน้า ๒ ลงวับที ๒๒ มิถุนายบ ๒๔๔๔

ส่วนท้องถั๋บ (อบ'

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

125

หน้ าที่ 234

ในกรณีทไี่ ม่มที ายาทข้อใด หรอทายาทนั้นใด้ตายใปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาท

ผู้มีสิทธิในข้อทีเ่ หลออยู่

ใบกรณี ทไี่ ม่มท
ี ายาท ทั้งสามข้อดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผูต้ ายได้แสดงเจตนาไว้ต่อ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดตามแบบและวิธก
ิ ารทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ในกรณีทไี่ ม่มที ายาทและบุคคลซึ่งผูต้ ายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรอบุคคลนั้นได้ตาย
ไปก่อนให้สิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุตลิ ง
ใน กรณี ทไี่ ด้มกี ารจ่ายบําเหน็จ
ตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตร ซึ่งได้มค
ี ํา
พิพากษาของ
ศาลว่าเป็นบุตรขอบด้วยกฎหมายของผูต
้ ายซึ่งได้มกี ารฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีบับแต่ว้นที่
ป็ดาตายหรือนับแต่วับทีไ่ ด้รู้ หรือควรได้รถู้ ึงความตายของปีดาเพื่มขึ้น ให้แบ,งบําเหน็จ
ตกทอดนั้นใหม่ระหว่าง
พาก,พานั้น เป็น ทายาทผู้มีสิ ทธิตั้งแต่วันตายของ
ทายาทผู้มีสิ ทธิโดยถือ ว่าบุตรขอบ ด้วยกฎหมายตามคําฟ้
รายเดือน หรือบําเหน็พ
จิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณ ใบกรณี เซ่นนั้ ให้หน่วยการบรืหาร
ลูกจ้างผูไ้ ด้รับบําเหน็จ
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งได้รับบําเหน็จ
ตกทอดไปก่อนแล้วตามระเปียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ในกรณีทไี่ ม่สามารถเรียกคืนบําเหน็จ
ตกทอดทีจ่ ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไบ่ในส่วนของตนตาม
วรรคห้าได้ หน่วยการบรืหารราชการส่วนท้องกิ,บเจ้าสังกัดไม่ต้องรับผิดขอบจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้
มีคํา
พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไบ่ถงื วันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
บําเหน็จตกทอดตามข้อนี้ ถ้ามีเศษของบาทให้ป็ดทิ้ง
ิ ารใบการยีน เรื่องราวขอรับบําเหน็จตกทอดให้นํา
ข้อ ๑๓/๕ วิธก
ข้อ ๑๘ มาใข้บังคับโดย

อนุโลม

หมวด ๔
จ่กดื
จ่ายบําเหน็บ
ส์าหรับคํานวณ
การนับเวลาทํางานของลูกจ้างบ่ระจํา

คํานวณจ่ายบําเหน็บจ่กดืนั้น ให้เรื่มนับตั้งแต่วับเรื่มเข้าบ่ฏํบตั ิงานโดย
ข้อ ๑๔ การนับเวลาสําหรับ

ี ายุครบสิบแบ่ดปีบริบูรณ์จนถึงก่อนออกจากงาน หรือก่อนวันพ้นจากหน้าที่
ได้รับค่าจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่มอ

หรือจนถึง

วับทีถ่ ึงแก่ความตายแล้วแต่กรณี
คํานวณ
ผใู้ ดได้รับค่าจ้างเพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ให้ดัดเวลาทํางานสําหรับ
ลูกจ้างบ่ระจํา
บําเหน็ปจกติตามส่วนแห่งวับทีไ่ ม่ได้รับค่าจ้างนั้น
ลูกจ้างประจํผาใู้ ดถูกดัดอัตรามาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญโดยไมได้รับเงินทดแทบให้นับ
เวลาราชการตอนเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่นวิสามัญมารวมกับเวลาตลอดเป็นลูกจ้างประจําเที่อประโยชน์ใบการ
ปกติได้
คํานวณจ่ายบําเหน็จ
าไี่ ปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมิได้รับบําเหน็จเมื่อ
ลูกจ้างประจํท
ี วามเสียหายแล้วกลับเข้าทํางาน เป็น
การหรือได้รับการลาพักเพื่อรอการปลดโดยไม่มค
ออกจากกองประจํา
หนึ่งร้อยแปดสิบ วับ กิให้นับเวลาตอบก่อนใปรับราชการทหารกอง
ในสังกัดเติมภายใบกําหนด
ลูกจ้างประจํา
การคํานวณจ่าย
การรวมเป็นเวลาทํางานสําหรับ
ประจํา
การและเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจํา
บําเหน็ปจกติได้
การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารดังกล่าวในวรรคก่อนนั้น ให้นับตั้งแต่วับทีไ่ ด้เข้าประจํกาารในกอง
การ หรือวันทีไ่ ด้รับการลาพักเพื่อรอการปลด แต่ไม่รวมถึงเวลาที่ดอ้ งอยู่
การ จนถึงวันออกจากกองประจํา
ประจํา
ชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
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การนับเวลาทำงาบสําหรับ
บําเหน็ปจกติของลูกจ้างประจํทาโี อนมาจากหน่วยรา•ซ การ
คํานวณ
ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้นับเวลาทางาบสําหรับ
บําเหน็จ
คํานวณ
ปกติตาม
ระเบยบว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของราชการหรือระเบยบว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นทีใข้อยูใ่ น
วันโอนรวมเป็นเวลาทํางาบสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็ปจกติด้วย
การนับเวลาทํางาน สําหรับ
บําเหน็จ
คํานวณ
ปกติของลูกจ้างทีโอบมาจากลูกจ้างประจํา
ขี่งได้รับค่าจ้างจากเงํนนอกงบประมาณของทางราชการส่วนท้องถิ่นให้นับเวลาทํางาบสําหรับ
บําเหน็จ
คํานวณ
สั่งทีใข้อยูใ่ นวันโอน รวมเป็นเวลาทํางานสําหรับ
ปกติตามระเบํยบ ข้อบังคับ หรือคํา
บําเหน็ปจกติด้วย
คํานวณ
ข้อ ๑๕ ลูกจ้างประจํผ
าใู้ ดถูกสั่งให้ปฏิบัตหิ น้าทีตามทีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างทีม
การรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างเวลาทีมการประกาศใช้กฎอัยการคักหรือประกอบ
งาบทีปฏิบัตก
สถานการณ์ฉุกเรบ ก็ให้นับเวลาทํา
ิ ารตามสั่งนั้นเป็นทวีคูณได้
บัติหน้าทีอยูใ่ นเขตทีได้มการประกาศใช้กฎอัยการคั ก ขีง่ คณะรัฐมนตรืได้
ลูกจ้างประจํผาใู้ ดประจํ าปฎํ
กําหนดให้ข้าราขการส,วน ท้อง ถิ่น ขี่งป ระ จํา
การปฏิบัตห
ิ น้าทีอยูใบ
่ เขต นั้น นับ เวลาราชการเป็น ทวีคูณ
จํานาญ
ตาม กฎหมาย ว่าด้วย บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้อง ถิ่น ให ลูกจ้างประจํา
ผู้'นั้นได้นับเวลาทํางาบ
๙
ทีปฏินัตหิ น้าทีใบระหว่างนั้นเป็นทวีคูณด้วย
ในกรณีทลี ูกจ้างมเวลาทํางาน ขี่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดยวกันได้หลายประการให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดยว
หมวด ๕*°
บําเหน็จ
จิเศษรายเดือน
ปกติ บําเหน็จรายเดือน และบําเหน็พ
วีธคํานวณ

คํานวณจ่าย บําเหน็จ
การนับ เวลาทํางาน สําหรับ
ปกติ และ บําเหน็จราย เดือน
ให้นับเป็น จํานวนเดือน สําหรับเวลาทํางาบถ้ามหลายระยะ ให้นับเวลาทํางาบรวมกับโดยคัดสามสิบวันเป็นหบึ๋ง
เดือน เศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนี่งเดือน ถ้าไม่ถ้งสิบห้าวันให้ปิดทิ้ง
บําเหน็ปจกติ ให้คํานวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจํานวนเดือนที
ข้อ ๑๗ การคํานวณ
ทํางานหารด้วยสิบสอง
บําเหน็จรายเดือน ให้คํานวณจากค่าจ้างเดือน สุดท้าย คูณ ด้วย
ข้อ ๑๗/๑ การคํานวณ
จํานวนเดือนทีทํางานหารด้วยสิบสอง แล้วหารด้วยห้าสิบ
บําเหน็พ
จิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัตห
ข้อ ๑๗/๖ การคํานวณ
ิ น้าทีในเวลาปกติให้หน่วยการ
ทีเห็บสมควร โดยคํานึถง้งความร้ายแรงของ
ตามจํานวน
บรืหารราชการส่วน ท้องถิ่นเจ้าสังกัดเป็นผู้กําหนด
เหตุการณ์ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจําโดยกําหนดไม่น้อยกว่าหกเท่าของค่าจ้าง
เดือนสุดท้ายแตใม,เกินยี่สิบสี่เท่าของค่าจางเดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยห้าสิบ
บําเหน็พจิเศษรายเดื อน กรณี ปฏิบัติหน้าทีตามทีกระทรวงกลาโหมกําหนดใน
ข้อ ๑๗/๓ การคํานวณ
ระหว่างทีมการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือใบระหว่างทีมการประกาศใช้กฎอัยการคัก หรือ
ตามจํานวน
ที
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเอน ให้หน่วยการบรืหารราชการส่วน ท้องถิ่น เจ้าสังกัดเป็นผู้กําหนด
งึงความร้าย แรงของเหตุการณ์ ประกอบ กับความพิการและ เหตุทุพพลภาพ ของ
เห็บสมควร โดยคํานึถ
ข้อ ๑๖

* ข้อ ๑๙ วรรคสอง แก้ไขเพมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหนจลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที te) พ.ค. 10๕๔๙
ุ ายน ๖๙๙๙
ประกาศไนราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๑๘ ตอบพิเศษ ๖๑ ง หน้า ๗ ลงริ'นที ๖๙ มิธน
•° หมวด ๙ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๗/๑ ข้อ ๑๗/๖ ข้อ ๑๗/๓ ข้อ ๑๗/๙ และ ข้อ ๑๘ แก้ไขเทีมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ่าเหบีจ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๓) พ.ค. ๖๙๙๖ ประกาศใบราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๖๗ ตอน พิเศษ ๗ ง หน้า ๙

ลงวันที ๑๙ มกราคม ๖๙๙๓
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ลูกจ้างประจําโดยกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบหกเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายแต่ไม่เกิน?!สิบสองเท่าของค่าจ้าง
เดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยท้าสิบ
ข้อ ๑๗/๔

บำเหน็จปกดื บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จพเศษรายเดือน ของ

ลูกจ้างประจำ ถ้าม่เศษของบาทให้ปิดทิ้ง

๑๘ การยีนเรึอ๋ งราวขอรับบำเหน็จลูกจ้าง ให้ทำตามแบบและวิธการทีก
่ รมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนด
ข้อ

หมวด ๖"*
การสั่งจ่ายบำเหน็จ

๑๙ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หริอบายกเทศมนตริ หริอบายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล แล้วแต่กรณีเป็นผู้มอำนาจพิจารณาสั่งจ่ายเงํบบำเหน็จตามระเปิยบบี้
ข้อ

หมวด ๗
บทเฉพาะกาล

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่บผูใ้ ดไปปฎิบด
ข้อ ๒๐ การสั่งให้ลูกจ้างประจํา
ั ิงาบ

่ ูกสั่งให้ปฎิบดิงาบบั้นเป็นเวลาส่าหรับคํานวณจ่าย
ระหว่างราชการส่วนท้องถิ่น ด้วยกับ ไท้นับเวลาระหว่างทีถ

เป็นบำเหน็จปกดืได้

ประจําผใู้ ดทางหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฎิบดงานเป็น

ข้อ ๒๑ ลูกจ้าง

การชั่วคราว ใบส่วนราชการยีน หริอรัฐวิสาหกิจก่อนวันใช้ระเปิยบนีโ๋ ดยใมใด้รับค่าจ้างทางสังกัดเดิมให้นับเวลา

จ่ายบำเหน็จปกดิได้
ระหว่างทีถ
่ ูกสั่งให้Iปปฏํบด
้ ิงานบั้นเป็นเวลาส่าหรับคํานวณ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กับยายบ พ.ศ. ๒๕๔๒

ชำนิ ศักดิเศรษฐ์

รัฐมนตริช่วยว่าการ ๆ รักษาราชการแทบ
รัฐมนตริว่าการกระทรวงมหาดไทย

**

หมวด to ข้อ ®๙ เนาโขเทีมเดิมโดยระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหนจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วบท้องกบ (อบันที ๓)
พ.ด. bdttte ประกาศใบราชกิจจาบุเบกษา เล่มที «1tort ดอนพิเศษ ๗ ง หน้า <f ลงวันที ®๕ มกราทม lo<r<fm
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก

ก

ก ก

ก

ก ยบกระทรวงมหาดไทย
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
ระเบี
วาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น
ก
ก ก ก ก พ.ศ. ๒๕๕๑ ก
ก ก ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

เพื่อใหการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ดํ าเนิ นการใหเป/ นไปตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความแพง และพระราชบั ญ ญั ติวิธีปฏิ บั ติ
๖ มาตรา ๗๐
ก ราชการทางปกครอง
ก ก ก ก พ.ศ. ๒๕๓๙ อาศักยอํานาจตามความในมาตรา
ก ก ก ก
ก และมาตรา
ก ก๗๖ก
แหงพระราชบั ญ ญั ติองค# ก ารบริ ห ารสวนจั งหวั ด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.
ก
ก ๒๔๙๖
ก ก มาตรา
ก ๕ และมาตราก๘๘ แหงพระราชบั
ก ก ก ญญักติสภาตําบลและ
องค#การบริห ารสวนตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๔ แหงพระราชบั ญญั ติภาษีโ รงเรือนและที่ ดิน
ก พุทธศักกราชก ๒๔๗๕
ก กซึ่งแกไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั
ก
ก กญญักติภาษีกโรงเรือนและที่ดินก (ฉบับทีก่ ๕) พ.ศ.
ก ก
๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีปCาย พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ก พ.ศ. ๒๕๓๔
ก ก รัฐกมนตรีกวาการกระทรวงมหาดไทย
ก
กจึงออกระเบี
ก ก ยบไว
ก ดังตอไปนี้
ภาษีปCาย (ฉบับที่ ๒)
ก

ก

ก

ก ก

ก ก ก ก
ก
ก ก ก
ขอก๑ ระเบียบนี้เรียกกวา “ระเบี
ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึ
ด อายั
ด และ
ขายทอดตลาดทรัพกย#สินขององค#
กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.ก๒๕๕๑”ก ก ก ก
ก ก ก ก
ก

ก ก ขอก๒ ระเบียบนี้ใหใชบั
ก งคับเมื
ก ่อพนกํ
ก ากหนดหกสิ
ก บวันนับแตวันกถัดจากวันกประกาศ
ก ก

๑

ในราชกิจจานุเบกษาเป/นตนไป
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก ๔ ใหปลั
ก ดกกระทรวงมหาดไทยรั
ก ก
ก
ก ยกบนีก้ และมีก อํานาจวินิจฉัย
ขอ
กษาการตามระเบี
ปHญหากําหนดหลักเกณฑ# และกําหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเป/นไปตามระเบียบนี้
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตามวรรคหนึ่งใหอธิก บดีกรมสงเสริ
่นได ก
ก กมการปกครองทองถิ
ก ก
ก ก ก ก
ก

ก ก

ก
ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก ก ขอก๕ ในระเบียบนี้ ก
ก

ก

หมวด
ก ๑ก ก
บททั่วไป

ก

ก ก
๑

ก

ก ก

ก
ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก ก

ก
ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก
ก

ก

ก

ก

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งและหนังสือสั่งการอื่นใดที่กําหนดไว
ก แลวในระเบี
ก กยบนี
ก ้หรือกซึ่งขัดหรือแยงกับระเบี
ก ยบนี้กใหใชระเบี
ก ก ยบนีก้แทน
ก
ก ก ก

ก

ก

ก

ก
ก
ก ก ก ก
ก
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๙๒ ง/หนา ๗/๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
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“ภาษี”๒ หมายความวา ภาษีอากรที่กฎหมายหรือขอบัญญัติขององค#กรปกครอง
กสวนทองถิ
ก ่นกํากหนดใหองค#
ก ก กรปกครองสวนทองถิ
ก
ก ่จกัดเก็บ กสําหรับกรุงเทพมหานครและเมื
ก
ก อกง
่นมีกหนาที
พัทยาใหหมายถึงเฉพาะกรณีภาษีปCาย
ก กรปกครองสวนทองถิ
ก ก ก ก่น”๓ หมายความวากองค#การบริ
ก หารสวนจั
ก ก งหวั
ก ด เทศบาล
“องค#
องค#การบริหารสวนตําบล และองค#กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และในกรณีภาษีปCาย
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก
ใหรวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาดวย
๔
“ผู กบริ ห ารทองถิ
นายกองค#
ง หวั ด
ก ก่ น ”ก หมายความวา
ก
ก
กก ารบริ
ก กห ารสวนจั
ก
นายกเทศมนตรี นายกองค#การบริหารสวนตําบล และผูบริหารทองถิ่นขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น
ภาษีปกCายใหรวมถึ
กอื่นที่มีกฎหมายจั
ก ก กดตั้ง และในกรณี
ก
ก งผูวาราชการกรุ
ก ก ก งเทพมหานครและนายกเมื
ก
ก อกง
พัทยาดวย
ก
ก ก ก บุคคลที่ตองรับผิกดเสียภาษีกหรือนํก าสงภาษี
ก กใหกับองค#กร
“ผูคางภาษี
”กหมายความวา
ปกครองสวนทองถิ่น
ก
ก ก ก“ภาษีกค างชํ า ระ” หมายความวา
ก
ก ภาษี
ก ทกี่ ต องเสี
ก ย หรื อ นํ า สงตามกฎหมายหรื
ก
ก กอ
ขอบัญญัติขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถึงกําหนดชําระแลวผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดชําระหรือ
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
นําสง และใหหมายความรวมถึ
งเงินเพิ่มดวย
“เจาพนักงานบังคับภาษีก” หมายความวา
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ
่นที่
ก
ก ก ก ก
ก ก ก ก
ก
ก ก
ไดรับการแตงตั้งจากผูบริหารทองถิ่นเพื่อทําหนาที่บังคับภาษีคางชําระ
“ยึดก” หมายความวา
ก ก กการกระทํ
ก าใด ๆ ตอทรัพกย#สินของผู
ก คางภาษี
ก ก เพืก่อใหทรัพย#สิน
นั้นไดเขามาอยูในความดูแลหรือครอบครองของผูบริหารทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย
ก
ก ก ก“อายักด” หมายความวา กการสั่งใหผู
ก คางภาษี
ก ก หรือกบุคคลภายนอกมิใกหจําหนาย
ก จาย
ก
โอน หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย#สินหรือสิทธิเรียกรองที่ไดสั่งอายัดไว รวมตลอดถึงการสั่ง
ก อกชําระหนี
ก ้แกผูคางภาษี และใหสงมอบหรื
ก
ก ก อกชําระหนี
ก ้แกองค#กร
บุคคลภายนอกมิใหนํกาสงทรัพกย#สินหรื
ปกครองสวนทองถิ่นแทน
ก
ก ก ก“คณะกรรมการ”
ก
ก
ก ก ก กดการขายทอดตลาด
ก
ก ก
หมายความวา
คณะกรรมการจั
“ผูทอดตลาด” หมายความวา บุคคลหนึ่งบุคคลใดในคณะกรรมการหรือบุคคลอื่นที่
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
คณะกรรมการแตงตั้ง
หมายความวา
ก
ก ก ก“ขายทอดตลาด”
ก
ก
กการนํกาเอาทรั
ก พกย#สินของผูคางภาษีกออกขายโดยวิ
ก กธี
ใหสูราคากันโดยเปPดเผย
“ผูมีกอํานาจออกคํ
ผู มี อกํ านาจออกคํ
ก กาสัก่ ง ” หมายความวา
ก
ก า สัก่ ง ยึกด อายั
ก ด และขาย
ทอดตลาดทรัพย#สินของผูคางภาษี แลวแตกรณี
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

๒

ก ” แกไขเพิ
ก ่มเติมโดยระเบียกบกระทรวงมหาดไทย
ก ก ก วาดวยการยึ
ก
ขอก ๕ นิยามคํกาวา ก“ภาษี
ด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ก
ก ก ก๓ ขอ ก๕ นิ ย ามคํ า วา “องค#
ก ก รปกครองสวนทองถิ
ก ก ก ก ่ น ” แกไขเพิ่ ม เติก ม โดยระเบี
ก ยกบ ก
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
พ.ศ. ๒๕๕๕
๔
ขอ ๕ นิยามคําวา “ผูบริหารทองถิ่น” แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
กการยึด อายั
ก ด และขายทอดตลาดทรั
ก ก ก
ก กรปกครองสวนทองถิ
ก ก ก ่น (ฉบั
ก บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ก
ก ก ก
พย#สินขององค#
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ขอ ๖ ผู มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย# สิ น หมายถึ ง
กผูบริหารทองถิ
ก ก่น หรื
ก อผูมีกอํานาจตามกฎหมาย
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก

ก

ก กาสัก่งที่ใชในการยึ
ก
ก
ก ก ก พกย#สินใหยึดถือ
ขอ ก๗ แบบและคํ
ด อายัด และขายทอดตลาดทรั
ตามที่กําหนดทายระเบียบนี้เป/นแนวทางปฏิบัติ

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ขอ ก๘๕ การสงหนั
ก กงสือกเตือนก คําสั่งหรือประกาศตามระเบี
ก
กยบนีก้ ใหปฏิ
ก บกัติดังตอไปนี้
(๑) ใหสงในเวลากลางวัน หรือในเวลาทําการของสถานประกอบการนั้น
ก
ก ก ก(๒) ใหสง
ก ณ ภูมิลําเนาหรื
ก อสถานประกอบการของผู
ก ก ก ก คางภาษีหรือบุกคคลที่เกี่ยกวของ
ก ก
หรือใหสงโดยทางไปรษณีย#ลงทะเบียน หากไมพบผูคางภาษี ณ ภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการของ
ก ่เกี่ยวของ
ก ใหสงแกบุ
ก ก คกคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
ก
ก หรื
ก ออยูในบาน
ผูคางภาษีหรือบุคคลที
ณก ภูมกิลําเนา
หรือสถานประกอบการของผูนั้น
ก
ก ก ก(๓) ในกรณี
ก ที่ไมสามารถสงตาม
ก
ก ่แลเห็นไดงาย ณก ภูมิลําเนาหรื
ก กอ ก
(๒)ก ได กใหปPกดไวในที
สถานประกอบการของผูนั้น หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ#รายวันภาษาไทยที่จําหนาย ณ ทองที่นั้น
ก
ก ก ก ก
ก ก
อยางนอยสองฉบับ หรื
อโฆษณาดวยวิ
ธีอื่น เมื่อไดลวงพนสิบหาวักนนับแตวักนปPดก ประกาศ
หรือโฆษณา
ใหถือวาผูกคางภาษี
หรือบุคคลที่เกี่ยวของไดรักบแจงแลว
ก
ก ก ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
ก
ก

ก

ก ก

ก

ก ก

ก
ก

ก

ก หมวด ๒

สวนที่ ๑
กการยึดทรักพย#สกิน ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ก กขอ ๑๐ก หากผูคางภาษียกังไมนําเงิกนมาชํการะในกํ
ก ากหนดเวลาตามขอ ๙
ก ใหทํารายงาน
ก ก ก

แสดงการเรงรัดหนี้คาภาษีคางชําระและรายงานการขออนุมัติการยึดทรัพย#สินเสนอผูบริหารทองถิ่น
ก
ก ากการสื
ก บหาทรั
ก พย# สิ นของผู คางภาษี
ก
ก
เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบออกไปทํ
วกามีทกรัพย#กสินพอจะใหยึ
ดได
หรือไม หากไมมีทรัพย#สินพอใหยึด ก็ใหทํารายงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อดําเนินการตอไป

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ขอ ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาด
กทรัพย#สินขององค#
ก กกรปกครองสวนทองถิ
ก ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
่น (ฉบับทีก่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ก ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ขอ ๙ เมื่อไดมีการประเมินภาษีโดยถูกตองและพนกําหนดเวลายื่นอุทธรณ#แลว และ
กถึงกําหนดเวลาที
ก ก ่อกาจใชสิ
ก ทธิยึดทรัพย#สินไดตามกฎหมาย
ก
ก กหากผู
ก คางภาษี
ก
ก
ก าระ
ก ก
ยังไมนําเงินคาภาษี
คางชํ
มาชําระใหเจาหนาที่จัดทําหนังสือเตือนตามแบบ ๑ โดยเร็ว
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว หากผูคางภาษีเพิกเฉยหรือไมยอมชําระภาษีใน
กกําหนดเวลาตามวรรคหนึ
ก ก ก ก ่ง ใหบันทึกเหตุผกลไวเป/นกหลักฐาน
ก ก แลวใหทํ
ก าหนังสือเตือนครั
ก ้งสุดทายตาม
ก ก ก
แบบ ๒ โดยเร็ว เพื่อใหผูคางภาษีนําเงินมาชําระภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือเตือนครั้ง
สุดทาย
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก

ก

ก
ก

ก

ก

ก

๕
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ขอ ๑๑ การสืบหาทรัพย#สินของผูคางภาษีใหจัดทํารายละเอียดประเภททรัพย#สิน
กประมาณราคาทรั
ก ก กพย#สินก ภาระติดพันในทรักพย#สินลงในแบบที
ก ก ก ่กําหนดตามแบบ
ก
ก ทําการสื
ก กบ ก
๓ และใหผู
หาทรัพย#สิน ลงชื่อ วัน เดือน ปR ที่ดําเนินการไวดวย
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ๑๒ เมื่ อผู มี อํ านาจออกคํ า สั่ ง ไดมี คํ า สั่ ง ยึ ด ทรั พ ย# สิ นตามแบบ ๔ และคํ า สั่ ง
ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
แตงตั้งเจาพนักงานบังคับภาษีตามแบบ ๕ แลว ใหปPดคําสั่งยึดทรัพย#สินตามแบบ ๔ ไว ณ ที่วาการ
อําเภอ หรือสํานักงานหรื
ก อที่ทกําการขององค#
ก ก กกรปกครองสวนทองถิ
ก ่น และที
ก ่ชุมกชนในตํ
ก ากบล หมูบานที่
ยึดทรัพย#สิน กับสงคําสั่งยึดทรัพย#สินตามแบบ ๔ ใหเจาของทรัพย#สินทราบ

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ๑๓ ในการยึดทรัพย#สินของผูคางภาษีใหเจาพนักงานบังคับภาษีปฏิบัติหนาที่
ก โดยแสดงบั
ก ก ตกรประจํ
ก าตัวขาราชการหรื
ก อพนักกงานสวนทองถิ
ก ก ก่นในระหวาง
รวมกันอยางนอยสองคน
ปฏิบัติงานพรอมอุปกรณ#และเอกสารที่เกี่ยวของ
ก
ก ก กการดํกาเนิ น การตามวรรคหนึ
ก ่ ง จะตองกระทํ
ก ก ก า โดยสมควรแกเหตุ
ก
ก ง ทราบวา
ก ก ก
และพึ
ทรัพย#สินที่จะยึดนั้นเป/นกรรมสิทธิ์ของผูคางภาษี มีเจาของรวม ภาระติดพัน และจํานวนทรัพย#สินที่
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
จะยึดไดตามกฎหมายก

ก

ก

ก

ก ก

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพย#สินในเวลากลางวันหรือเวลาทํา
การของสถานประกอบการนั
้นกเวนแตในกรณี
าสั่งก็
ก
ก ก กมีเหตุฉุกเฉินโดยไดรั
ก บอนุญาตจากผู
ก ก มีกอํานาจออกคํ
ก
ใหกระทําได

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

๖

ก

ก

ขอ ๑๕ กอนยึดทรัพย#สิน เจาพนักงานบังคับภาษีตองแสดงคําสั่งยึดทรัพย#สินตาม
ก กวบุกคคลดักงกลาวใหแสดงตอบุกคคลซึ่งบรรลุ
ก นกิติภกาวะทีก่อยูในสถานที่
แบบ ๔ ตอผูคางภาษีกถาไมปรากฏตั
นั้ น หรื อ ผู ครอบครองทรั พ ย# สิ น ทราบ แตถาไมพบบุ ค คลใดใหแจงเจาพนั กงานฝU า ยปกครองหรื อ
กเจาหนาทีก่ตํารวจมาเป/
ก ก นกพยานเพื่อทําการยึ
ก ดทรัพย#กสินดักงกลาวนั
ก ้กน และตองแจงใหผูกคางภาษีกทราบ
ก ก
โดยเร็ว
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
การยึ ด สั ง หาริ ม ทรั พ ย# อั น มี รู ป รางจะตองทํ า การยึ ด ใหเห็ น ประจั ก ษ# แ จงโดยวิ ธี
กประทับตราหรื
ก กอกระทํ
ก าโดยวิ
ก ธีอื่นใดที่เห็นสมควร
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
การยึดอสังหาริมทรัพย# ใหนําหนังสือสําคัญสําหรับทรัพย#สินนั้นมาเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภั ย ถาเป/ นที่ ดกิ นตองแจงใหเจาพนั
ก ก ก ก งานที
ก ่ ดิ น ผู มี ห นาทีก่ ท ราบ เพืก่ อ จะไดบั
ก ก น ทึ กกการยึ ด ไวใน
ทะเบียน ถาหนังสือสําคัญแหงอสังหาริมทรัพย#นั้นยังไมออกหรือนํามาแสดงไมไดหรือหาไมพบ ก็ให
กบันทึกไวเป/
ก นหลั
ก กกฐาน และใหถื
ก
ก คางภาษี
ก ก และเจาพนักงานทีก ่ดินนั้นเป/กนการ
ก ก
อวาการที่ไกดแจงการยึก ดตอผู
ยึดตามกฎหมายแลว
ก ดทรัพย#กสินทีก่จะตองจดทะเบี
ก ก
ก ใหแจงตอเจาพนั
ก ก ก กกงานผูมีหนาที่
การยึ
ยนตามกฎหมาย
ทราบ เพื่อเจาพนักงานจะไดบันทึกการยึดไวในทะเบียน

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการยึด อายัด และ
กขายทอดตลาดทรั
ก กพย#กสินขององค#
ก กรปกครองสวนทองถิ
ก ่น (ฉบักบที่ ๒)
ก พ.ศ.
ก ๒๕๕๕
ก
ก
ก ก ก

ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

๖
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ขอ ๑๖ การดําเนินการยึดทรัพย#สิน เจาพนักงานบังคับภาษีมีอํานาจเทาที่จําเป/นใน
กการคนสถานที
ก ก่ใดกๆ อันกเป/นของผูคางภาษีก หรือผูคางภาษี
ก ก ไดครอบครองอยู
ก ก
ก ่จะยึกดและ
ก ก
ทั้งมีอํานาจที
ตรวจสมุดบัญชี หรือกระทําการใด ๆ ตามสมควร หรือเพื่อเปPดสถานที่อยูหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว
ก ่นก ๆกแลวรายงานใหผู
ก
ก
ก ก ก
แลว รวมทั้งตูนิรภัยหรืก อที่เก็บของอื
มีอํานาจออกคํ
าสัก่งทราบ

ก

ก

ก

ก ก

ขอ ๑๗ ในการยึดทรัพย#สินรายใดถามีผูขัดขวาง ใหเจาพนักงานบังคับภาษีชี้แจงวา
กลาวแตโดยดีกอน ถาผู
ก นั้นยั งกขัดขวางอยู
ก ก อีกกใหเจาพนักงานบักงคับภาษีกขอความชวยเหลื
ก ก ก อจากเจา
พนักงานฝUายปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจเพื่อดําเนินการยึดทรัพย#สินตอไป

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ๑๘ กรณีที่เจาพนักงานบังคับภาษีจะทําการยึดทรัพย#สินของผูคางภาษี แต
ก กกงานบักงคับคดียึดหรืออายักดไวแทนเจาหนี
ก ก ้ตกามคํากพิพากษาแลว
ปรากฏวาทรัพย#สินดักงกลาวถูกกเจาพนั
หามมิใหเจาพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพย#สินนั้นอีก แตใหยื่นคําขอโดยทําเป/นคํารองตอศาลที่
กออกหมายบั
ก งคักบคดี
ก ใหยึกดหรืออายัดทรัพย#กสินนั้นตามแบบที
ก ก ่ศก าลกํากหนด เพื่อขอเขาเฉลี
ก ่ยในทรักพย#สกิน ก
หรือเงินที่ขายหรือจําหนายทรัพย#สินนั้น
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ๑๙ก การยึดทรัพย#สินกของผูคางภาษี
นั้น เจาพนักงานบังคับภาษีกจะตองพิจการณาก ก
ก ก ก ก
ยึดทรัพย#สินเพียงประมาณราคาที่ควรจะขายทอดตลาดไดพอชําระหนี้ตามคําสั่งยึดทรัพย#สินตามแบบ
๔ รวมทั้งคาธรรมเนียกมการยึดกและการขายทอดตลาดซึ
่งทรัพย#สกินนั้น แตถาผู
ก ก ก
ก คางภาษี
ก ก มกีทรัพย#สินซึ่งมี
ราคามากกวาจํานวนคาภาษีคางชําระ และไมอาจแบงยึดไดโดยไมใหทรัพย#สินนั้นเสื่อมราคา ทั้งไมมี
กทรัพย#สินกอื่นทีก่จะยึกดไดพอคุ
ก มกับจํานวนคาภาษี
ก คางชํการะ กก็ใหยึ
ก ดทรักพย#สินนั้นมาขายทอดตลาดได
ก
ก ก ก
ก

ก

ก ก

ก กา การยึ
ก ด ทรั พ ย# สิ น เสร็ จกแลว ใหเจาพนั
ก ก กกงานบักง คั บ ภาษี ปP ด
ขอ ก๒๐ ๗ เมืก่ อ กระทํ
ประกาศยึดทรัพย#สินตามแบบ ๖ ไว ณ สถานที่ที่ไดปPดคําสั่งยึดทรัพย#สินไวตามขอ ๑๒ พรอมทั้งใหทํา
กรายการบักญชีทกรัพกย#สินทีก่ยึดตามแบบ ๗ เสนอผู
ก มีอํานาจออกคํ
ก ก กาสั่ง ก
ก
ก ก ก
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ขอ ๒๑ ทรัพย#สินที่ยึดได มีดังนี้
ก
ก ก ก(๑) ทรักพย#สินของผูคางภาษี
ก และใหรวมถึ
ก กงก ก
ก
ก ก ก
(ก) ทรัพย#สินที่ผูคางภาษีมีกรรมสิทธิ์รวม
ก(ข) ทรัพกย#สินทีก่ผูคางภาษี
ก ก เอาไปจํานํา จํานอง
ก หรือเอาไปประกั
ก ก ก นหนีก้ไว
(ค) ทรัพย#สินที่ผูคางภาษีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหไดกรรมสิทธิ์มาโดย
กการครอบครองปรปH
ก ก ก กษ#กแลวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ
ก
ก ก ก กชย# แมจะยังไมไดจดทะเบี
ก
ยกนการก ก
ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ก็ตาม
ก(ง) ที่ดินกมือเปลาซึ
ก ก่งผูคางภาษี
ก มีสิทธิครอบครอง
ก
ก ก ก ก
(จ) ที่ดินมีโฉนด แมผูคางภาษีจะโอนการครอบครองใหบุคคลอื่นแลว แตยังมิได
กโอนใหถูกกตองตามกฎหมาย
ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
ก

ก

ก

ก

ก

ก

๗

ขอ ๒๐ แกไขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการยึ ด อายั ด และขาย
กทอดตลาดทรั
ก พย#กสินขององค#
ก กกรปกครองสวนทองถิก ่น (ฉบับทีก่ ๒) พ.ศ.
ก ก๒๕๕๕ก
ก
ก ก ก
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(ฉ) กรณีมีการโอนโดยการฉอฉล เมื่อไดฟCองคดีและศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
กใหเพิกถอนนิ
ก ตกิกรรมอั
ก นเป/
ก นการฉอฉลนั้นแลว
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก
(๒) ทรั พ ย# สิ น ที่ คู สมรสหรื อ บุ ต รผู เยาว# ที่ ช อบดวยกฎหมายของผู คางภาษี ถื อ
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
กรรมสิทธิ์ ไดแก ก
(ก) ทรัพย#สินของคูสมรส ไดแก สินสมรสและสินสวนตัวในกรณีหนี้ภาษีคาง
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก
ชําระนั้นเป/นหนี้รวม แตถาหนี้ภาษีคางชําระนั้นเป/นหนี้สวนตัวของผูคางภาษี เจาพนักงานบังคับภาษี
จะยึดสินสวนตัวของคูกสมรสไมได
นสมรสเทานั
ก คงยึ
ก ดกไดแตเฉพาะสิ
ก
ก ้น
ก ก ก ก
(ข) ทรัพย#สินของบุตรผูเยาว# ซึ่งตามกฎหมายอาจถือไดวาเป/นของผูคางภาษี
าใด ๆ อันแสดงใหปรากฏวาผู
กเชน มีพฤติ
ก กรรมหรื
ก ก อการกระทํ
ก
ก
ก ก กคางภาษี
ก ไดเอาทรัพย#สินใสชื
ก ่อบุตรผู
ก เยาว#
ก
เป/นเจาของ โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย#สินดังกลาว อันเป/นการทํานิติกรรมอําพราง ยอม
ก นกของผูกคางภาษี
ก
ก ก ก ก
ถือวากรรมสิทธิ์ในทรักพย#สินนั้นกยังคงเป/
(ค) ทรัพย#สินอันอาจบังคับเอาชําระหนี้ได เชน เครื่องประดับอันมีคาที่ผูคาง
กภาษีซื้อใหแกบุ
ก กตรผูก เยาว#กของตน เป/นตน ก
ก ก ก ก
ก
ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก ก
ก ก ก ก
ขอ ก๒๒ ทรัพกย#สินกที่ไมอาจยึ
ดได และไมอยูในบักงคับแหงระเบี
ยบนี้ ไดแก
(๑) ทรัพย#สินที่ระบุไว ดังกตอไปนี้ ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก
(ก) เครื่องนุงหมหลับนอน หรือเครื่องใชในครัวเรือน หรือเครื่องใชสอยสวนตัว
โดยประมาณรวมกันกราคาไมเกิ
ก นหาหมื
ก ก ่ นบาท
ก ในกรณีที่ ผู บริ หการทองถิก่ นเห็กนสมควรจะกํ
ก ก าหนดให
ทรัพย#สินดังกลาวที่มีราคาเกินหาหมื่นบาทไมตกอยูในการยึดนี้ก็ไดโดยคํานึงถึงความจําเป/นตามฐานะ
กของผูคางภาษี
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก
(ข) เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งใชที่ จํ า เป/ น ในการเลี้ ย งชี พ หรื อ ประกอบวิ ช าชี พ
ก
กนหนึก่งแสนบาท
ก ก ในกรณีผูคางภาษีกมีคําขอโดยทํ
ก ากเป/นกคํารองตอผู
ก
โดยประมาณรวมกันราคาไมเกิ
บริหาร
ทองถิ่น ขออนุญาตยึดหนวงและใชเครื่องมือหรือเครื่องใชอันจําเป/นเพื่อดําเนินการเลี้ยงชีพหรือ
กประกอบวิ
ก ชาชีกพอักนมีราคาเกิ
ก
ก งกลาว
ก ใหผู
ก บริ
ก หารทองถิ
ก
นกวาที่กําหนดดั
่นมีอํานาจพิกจารณาอนุก ญาตก
หรือไมอนุญาตภายในบังคับแหงเงื่อนไขตามสมควร
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
(ค) วัตถุ เครื่องใช และอุปกรณ#ที่จําเป/นตองใชทําหนาที่แทนหรือชวยอวัยวะ
กของผูคางภาษี
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก
(ง) ทรัพย#สินอยางใดที่โอนกันไมไดตามกฎหมายหรือตามกฎหมายยอมไมอยูใน
ความรับผิดแหงการบักงคับคดี ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
(จ) ทรัพย#สินของผูคางภาษีอันมีลักษณะเป/นของสวนตัวโดยแท เชน หนังสือ
กสําหรับวงศ#
ก ตระกู
ก ลกโดยเฉพาะ
ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก
(๒) ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกรองเป/นเงินของผูคาง
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ภาษี ดังตอไปนี้ ก
(ก) เบี้ ยเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง ตามกฎหมายกํ า หนดไว และเงิ นรายไดเป/ น คราว ๆ อั น
กบุคคลภายนอกไดยกใหเพื
ก ก ก ก ่อเลี้ยงชีพเป/นจํากนวนรวมกักนไมเกิ
ก นกเดือนละหนึ
ก
่งหมื่นบาทหรืกอตามจํากนวนทีก ่
ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 243

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ข) เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จและเบี้ยหวัดของขาราชการ เจาหนาที่
กหรือลูกจางของรั
ก ก ฐกบาล และเงิ
ก นสงเคราะห#หกรือบํานาญที
ก ่รกัฐไดจายใหแกคู
ก ก สมรสหรือญาติ
ก ที่ยังมีชีวกิตของ
ก
ผูคางภาษี ในฐานะที่ตนเป/นบุคคลเหลานั้น
ก(ค) เงินเดืกอน กคาจาง
ก บํกานาญ คาชดใช เงินกสงเคราะห#
ก หรืกอรายไดอื
ก ก่นในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน นอกจากที่กลาวไวใน (ข) ที่นายจางจายใหแกผูคางภาษี ใน
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก
ฐานะที่ตนเป/นบุคคลเหลานั้น หรือคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผูคางภาษีในฐานะที่ตนเป/นบุคคล
เหลานั้นดวย เป/นจํานวนตามที
ก
ก่ผูบริหก ารทองถิ
ก ก่นเห็นสมควร
ก
ก ก ก ก
(ง) เงิ นฌาปนกิ จ สงเคราะห# ที่ ผู คางภาษีไ ดรั บอั นเนื่ องมาจากความตายของ
ตายเป/กนจํานวนตามที
กบุคคลอื่นกเป/นจํกานวนตามที
ก ก ่จําเป/นในการดํากเนินการฌาปนกิ
ก ก จกศพตามฐานะของผู
ก
ก ก่
ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร
กการกําหนดจํ
ก ากนวนเงิ
ก นตาม
ก (ก) และ (ค) ใหคํ
ก านึงถึงกฐานะในทางครอบครั
ก ก ก
วของผู
คางภาษี จํานวนบุพการีและผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะของผูคางภาษีดวย
ก
ก ก ก(๓) ทรั
ก พ ย# สิ น ของกสิ ก รก ตามพระราชบั
ก ก ญก ญั ติ วกาดวยการยึ ด ทรั พกย# สิ น ของกสิ
ก กกร
พุทธศักราช ๒๔๗๕

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

คางภาษี
ก กขอ ๒๓
ก ถาบุคคลใดจะยืก ่นคําคัดกคานการยึ
ก ก ดทรักพย#สิน โดยกลาวอางวาผู
ก
ก ก ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

สวนทีก่ ๒ ก ก ก
การคัดคานการยึดทรัพย#สิน

ก
ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก
ก

ก ก

ก
ก

ไมใชเจาของทรัพย#สินที่ไดยึดไวกอนที่ไดเอาทรัพย#สินเชนวานี้ออกขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธี
ก กมีอํากนาจออกคํ
ก าสั่งเพื่อใหมีคกําสั่งปลอยทรั
ก พกย#สินก เชนวานั
ก ้น เมื่อเจา
อื่น บุคคลนั้นอาจยื่นคํกาคัดคานตอผู
พนักงานบังคับภาษีหรือคณะกรรมการไดรับคําคัดคานเชนวานี้ ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนาย
กทรัพย#สินกนั้นไวในระหวางรอคํ
ก ก ก าวินิจฉัยชี้ขาดตอไป
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
เวนแต
(๑) หากมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคําคัดคานนั้นไมมีมูล และเป/นคําคัดคานที่
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ยื่นเขามาเพื่อประวิงใหชักชา ผูมีอํานาจออกคําสั่งมีอํานาจสั่งใหผูคัดคานวางเงินตอผูมีอํานาจออก
า นวนเงิ น ทีก่ เ ห็ น สมควรเพื
กคํ า สั่ ง ในเวลาที
ก ก ่ กกํ า หนดตามจํ
ก
ก ก่ อ ประกั
ก นก ความเสี ย หายใดกๆ ที่ อ าจไดรั
ก กบ ก
เนื่องจากสาเหตุที่เนิ่นชาในการขายทอดตลาดอันเกิดแตการยื่นคําคัดคานนั้น ถาผูยื่นคําคัดคานไม
ปฏิบัติตามคําสั่งเชนวานั
ก ้น ใหผูกมีอํานาจออกคํ
ก ก กาสั่งยกคําคัดคานนัก้นเสีย และมี
ก คํากสั่งกใหดําเนิ
ก นการตอไป
(๒) ถาทรัพย#สินที่พิพาทนั้นเป/นสังหาริมทรัพย# และมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดง
กวาคําคัดคานนั
ก ก้นไมมี
ก เหตุกอันควรฟHงหรือถาปรากฏวาทรั
ก
ก พย#กสินกที่ยึดเป/ก นสังหาริมทรัพย#ทกี่เก็บไวนานไมได
ก ก ก
ผูมีอํานาจออกคําสั่งมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย#สินหรือจําหนายทรัพย#สินเชนวา
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
นี้โดยไมชักชา
ก

ก

ก ก

ก
ก

ก

ก

ก ก

ก สวนทีก่ ๓ ก ก
ก

ก

ก

การเก็บกรักษาทรัพย#สินที่ยึดก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก
ก
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ขอ ๒๔๘ ใหนําทรัพย#สินที่ยึดมาแลวเก็บรักษาไว ณ สํานักงานหรือที่ทําการของ
กองค#กรปกครองสวนทองถิ
ก ก ก ก ่นที่ทําการยึดทรัก พย#สินนัก้น หรืกอสถานที
ก ก่ที่ผูบริหารทองถิ่นกกําหนด โดยผู
ก กมี ก
อํานาจออกคําสั่งมีหนาที่ควบคุม ดูแล เวนแตเป/นอสังหาริมทรัพย#หรือสิ่งของอื่นซึ่งลําบากตอการขน
ก
ก ่สกมควรดู
ก แลรั
ก กษาตามแบบ ๘ก ก็ได แตการมอบนี
ก ก ก ้ผูมอบยั
ก งคงตอง
ยาย ใหพิจารณามอบแกบุ
คคลที
รับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น เวนแต เป/นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
ใหจัดทํารายงานการยึดทรัพย#สินโดยชัดแจงวา ไดจัดการเก็บรักษาทรัพย#สินที่ยึดมา
อยางไร ตองเสียคาใชจายในการยึ
ก
ก กดทรัก พย#สกินเทาใด คาเชาสถานที
ก ่เก็บกรักษาทรั
ก กพย#สกินเทาใด และ
คาจางดูแลรักษาทรัพย#สินเทาใดกรณีจางใหบุคคลอื่นดูแล
ก
ก ก กถาทรัพ
ก ย#สินถูกบุคคลใดทํกาใหเสียหาย
ก ทํกาลาย
ก ทํกาใหเสื่อมคา หรือทํกาใหไรประโยชน#
ก ก ก
ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งแจงความดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดในทุกขอหา
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

สวนที่ ๔
ก

ก

ก ก

ก
ก

ก
กดทรัพกย#สกิน
ผลของการยึ
ก

ก ก

ก

ก
ก

ก
ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ขอ ๒๕ก ผลของการยึดทรัก พย#สิน ก ก ก ก
ก
ก ก
(๑) การที่ผูคางภาษีไดกอใหเกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย#สินที่ถูกยึด
ภายหลังที่ไดทําการยึก ดไวแลวนั
ก ้น หาอาจใชยั
ก ก ก นแกเจาพนักงานบั
ก งคับภาษี
ก ไดไม
ก กถึงแมวาราคาแหง
ก
ทรัพย#สินนั้นจะเกินกวาจํานวนหนี้ภาษีคางชําระ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดและ
ไดจําหนายทรั
กขายทอดตลาด
ก ก และผู
ก คางภาษี
ก
ก พย#สินเพีกยงสวนที
ก ก่เกินจํกานวนนั้นก็ตาม ก
ก ก
(๒) ถาผูคางภาษีไดรับมอบใหเป/นผูอารักขาสังหาริมทรัพย#มีรูปรางที่ถูกยึดหรือเป/นผู
ก ก ชอบที่จะใชทรัพย#กสินเชนวานั
ก ้นไดตามสมควร
ก ก ก แตถาผูมี
ครอบครองอสังหาริมกทรัพย#ที่ถกูกยึดกผูคางภาษี
อํานาจออกคํ าสั่ งเห็นวาผูคางภาษีจ ะทํ าใหทรัพย#สิ นที่ไดรับไวในอารักขาเสี ยหายหรื อเกรงวาจะ
กเสียหาย กโดยผูกมีอกํานาจออกคํ
ก าสั่งเห็นเองหรื
ก อเมื่อบุคกคลผูกมีสกวนไดเสี
ก ยในการยึดทรัพย#กสินนั้นรองขอ
ก กผู
มีอํานาจออกคําสั่งจะระวังรักษาทรัพย#สินนั้นเสียเองหรือตั้งใหผูใดเป/นผูจัดการทรัพย#สินนั้นก็ได
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
(๓) การยึดสังหาริมทรัพย#มีรูปรางนั้นใหรวมถึงดอกผลแหงทรัพย#สินนั้นดวย
ก
ก ก ก(๔) การยึ
ก ดอสังหาริมทรัพกย#นั้นใหรวมถึ
ก งก ก ก
ก
ก ก
(ก) เครื่องอุปกรณ#
ก(ข) ดอกผลนิ
ก ตกินัยกของอสั
ก งหาริมทรัพย# ก
ก ก ก ก
(ค) ดอกผลธรรมดาที่จะเก็บเกี่ยวเอง
ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการยึด อายัด และ
กขายทอดตลาดทรั
ก กพย#กสินขององค#
ก กรปกครองสวนทองถิ
ก ่น (ฉบักบที่ ๒)
ก พ.ศ.
ก ๒๕๕๕
ก
ก
ก ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก ก

ก
ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก

ก

ก ก

ก

หมวด ๓
ก ก ก กสวนที่ ๑
ก
การอายัดทรัพย#สิน
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก
ก

ก ก

ก

ก
ก

ก

ก ก

ก

๘
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ก กขอ ๒๖ก ทรัพย#สินที่อายัดกไดมีดังนีก้

ก ก

ก

(๑) สังหาริมทรัพย#อันมีรูปราง
ก
(๒)กอสังหาริมกทรัพกย# ก ก
(๓) สิทธิทั้งปวงอันมีอยูในทรัพย#สิน
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
(๔) เงิน
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก
ก

ก ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก
ก

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ๒๗ ทรัพย#สิ นที่ไมอาจอายั ดไดและไมอยูในบังคับแหงระเบียบนี้ ใหเป/นไป
กเชนเดียวกั
ก บทรัก พย#กสินทีก่ไมอาจยึดไดตามขอ
ก ๒๒ และใหรวมถึ
ก ก ก งทรักพย#สินที่โอนกันไมได
ก หรือไมอยู
ก ใน
ก ก
ความรับผิดแหงการบังคับคดีตามกฎหมายอื่น เชน
ก ก ปกการะเลี
ก ้ยงดูตามมาตราก ๑๕๙๘/๔๑
ก กแหงประมวลกฎหมาย
ก ก
(๑)กสิทธิที่จะไดคาอุ
แพงและพาณิชย#
ก
ก ก ก(๒) ทีก่วัด ที่ธรณีสงฆ# และที
ก ่ศาสนสมบั
ก ตกิกลางตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ#
ก ก
ก
ก ก ก
(๓) ทรัพย#สินตามกฎหมายอื่น ๆ เชน ทรัพย#สินตามกฎหมายวาดวยการรถไฟ เป/น
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ตน
ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก ก

ก

ก

ก

ก กขอ ๒๙ก การอายัดทรัพย#กสินของผูคางภาษี
ก ก กใหอายัก ดไดไมเกินหนี้ภาษีกคางชําระจนถึ
ก กง ก

ก

ขอ ๒๘ การอายัดทรัพย#สินใหนําเอาวิธีการยึดทรัพย#สินตามความในหมวด ๒ สวน
ที่ ๑ การยึดทรัพย#สินกมาใชบังคักบเทาที
ก ่ไกมขัดหรืก อแยงกับความในสวนนี
ก ้ไดโดยอนุ
ก กโลมก ก
วันชําระ เวนแตทรัพย#สินที่อายัดนั้นไมอาจแบงแยกได
ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

สวนที่ ๒
ก
ผลการอายั
ดกทรัพกย#สินก

ก
ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก
ก

ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก กขอ ๓๐
ก กรณีที่ผูคางภาษี
ก ไดกอใหเกิ
ก ด กโอนก หรือกเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทกธิในทรัพกย#สินกที่ ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ถูกอายัดภายหลังที่ไดทําการอายัดไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาพนักงานบังคับภาษีไดไม ถึงแมวา
ราคาแหงทรัพย#สินนั้นกจะเกินกวาจํ
ก ากนวนหนี
ก ้ภกาษีคางชําระ ตลอดจนคาธรรมเนี
ก
ก ยกมและคาใชจายในการ
ก ก
อายัดและขายทอดตลาด และผูคางภาษีไดจําหนายทรัพย#สินเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม
ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ขอ ๓๑ เมื่อบุคคลภายนอกชําระหนี้ตามที่ระบุไวในคําสั่งอายัดทรัพย#สินแลว ใหถือ
ก คางภาษี
ก ตามกฎหมาย
ก ก ก
ก
ก ก ก ก
วาเป/นการชําระหนี้ของผู
ก

ก

ก กขอ ๓๒ก ทรัพย#สินที่อายัดกไดใหจัดการดั
ก กงนี้ ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

(๑)กถาเป/นพักนธบัตกรรักฐบาลและหลั
กทรัพย#ที่เป/ก นประกันก ซึ่งเป/
นของผูคางภาษีออก
ก
ก ก ก
ใหแกผูถือหรือออกในนามของผูคางภาษี เจาพนักงานบังคับภาษีจะรองขอตอผูมีอํานาจออกคําสั่งใหมี
กคําสั่งอนุกญาตใหจํ
ก กาหนายสิ
ก ่งเหลานั้นตามรายการขานราคาในวั
ก
ก ก ก นทีก ่ขายก็ได หากสิ่งเหลานี
ก ้มีรายการ
ก ก ก

ก
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ขานราคากําหนดไว ณ สถานที่แลกเปลี่ยน หรือจะขายโดยวิธีทอดตลาดดังที่กําหนดไวในระเบียบนี้ก็
กได ถามิไดทํ
ก าคํกาขอเชนวานั
ก ก ้นหรือคําขอถูกยกเสี
ก ย ใหขายสิ
ก ก่งเหลานั
ก ้นกโดยวิธีขายทอดตลาด
ก
ก ก ก
(๒) ถาเป/นตราสารเปลี่ยนมือ คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งอาจรองขอใหผูมีอํานาจ
ก ก ก ก่ปรากฏในตราสารหรื
ก อราคาต่
ก ํากวานั
ก ก้นตามที
ก ่เห็นสมควร
ออกคําสั่งมีคําสั่งอนุญก าตจําหนายตามราคาที
ถาผูมีอํานาจออกคําสั่งยกคําขอเสียก็ใหนําตราสารนั้นออกขายทอดตลาด
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
(๓) ถาสิ่งของที่จะตองสงมอบตามสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นไดสงมอบใหแกเจา
พนักงานบังคับภาษี ใหนํ
ก าออกขายโดยการขายทอดตลาด
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
(๔) ถาการจําหนายสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นกระทําไดโดยยาก เนื่องจากการชําระ
กหนี้ ตองอาศั
ก ยกการชํ
ก าระหนี
ก ้ ตอบแทน หรื อก อาจตองดวยเหตุ
ก ก กอื่นอักน จะทํ าใหการชํ าระหนี
ก ้ ภาษีกล าชา
ก ก
ออกไป และอาจเกิดความเสียหายขึ้นได เมื่อบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือเจาพนักงานบังคับภาษีรองขอ ผู
ก คําสั่งใหจํ
ก าหนายโดยวิ
ก ก กธีอื่นก็ได
ก
ก ก ก ก
มีอํานาจออกคําสั่งอาจมี
ก

ก

ก ก

ก
ก

ก สวนทีก่ ๓ ก ก
ก

ก

การคัดคานการอายัดทรัพย#สิน
ก ก

ก

ก

ก

ก
ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก หมวดก ๔ ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ๓๓ การคัดคานการอายัดทรัพย#สินใหนําความในหมวด ๒ สวนที่ ๒ การคัดคาน
การยึดทรัพย#สินมาใชบั
ก งคับโดยอนุ
ก โกลม ก ก
ก
ก ก ก ก
สวนที่ ๑
ก ก ก การขายทอดตลาด
ก
ก

ก
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก ก

ก
ก

ขอ ๓๔ เมื่อผูมีอํานาจออกคําสั่งไดมีคําสั่งใหขายทอดตลาดทรัพย#สิน ใหจัดทํา
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินตามแบบ ๙ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย#สินที่จะขาย เชน
กชื่อเจาของทรั
ก พก ย#สกิน ผูสัก่งใหขาย วัน เวลากและสถานที
ก ่ทกี่จะขาย
ก ชืก่อประเภท ลักษณะก จํานวนกขนาด
ก ก
และน้ําหนักแหงทรัพย#สินนั้น ๆ เป/นตน ถาเป/นที่ดิน ใหแจงเนื้อที่เขต กวางยาว ชื่อเจาของที่ดิน
ขางเคียงเทาที่ทราบและอยู
ในทองที
ก
ก ก่ใดดวย
ก ถามี
ก ขอสัญญาและคํกาเตือนอยางไรก็
ก ก ใกหระบุกไวโดยชัดเจน
กับใหกําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาแหงการชําระเงินไวดวย
ก
ก ก กใหจัดสงประกาศขายทอดตลาดทรั
ก
ก
กพย#สกินตามแบบ
ก ก ๙ ใหแกผูคางภาษี
ก และผูมีสกวนได
ก ก
เสีย ทั้งปPดประกาศไวโดยเปPดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพย#สินนั้นตั้งอยู ที่ชุมชน สถานที่
ก ดได หรื
ก ออาจแจงกํ
ก ก ากหนดการขายทอดตลาดในหนั
ก
ก งกสือกพิ มพ# รกายวั นฉบั บที่
ราชการอันสมควรจะปP
แพรหลาย หรือทางวิทยุกระจายเสียงก็ไดใหรูลวงหนากอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาสามสิบวัน

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ก๓๕ ในการขายทอดตลาดทรั
พย# สิ น ใหผู
มี อํา นาจออกคํ
า สั่ ง มี คํ า สั่ งแตงตั้ ง
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
คณะกรรมการตามแบบ ๑๐ ซึ่งอยางนอยจะตองประกอบดวยผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหาร
านักหรือกองคลั
งทองถิ
กทองถิ่นมอบหมาย
ก ก ก ผูอํานวยการสํ
ก
ก
ก ่นกและเจาพนั
ก ก กงานบังคับภาษีก
ก ก ก

ก
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ในกรณี ข องกรุ ง เทพมหานคร คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง อยางนอยตอง
กประกอบดวยผู
ก กอํากนวยการเขต
ก
ก
ก และเจาพนั
ก ก กกงานบังคับภาษี๙ ก
ก ก ก
ผูอํานวยการกองรายได

ก

ก า หนดวั
ก ก น ขายทอดตลาดทรั
ก
ก ก ใ หปฏิ
ก บกั ติ ต ามเกณฑ#
ขอ ก๓๖ การกํ
พกย# สิ น ตามปกติ

ดังตอไปนี้

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

(๑) กรณีที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหกําหนดไมนอยกวาสามสิบวัน แตไมเกิน

หกสิบวัน

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

(๒) โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ และทรัพย#สินอื่น ๆ ไมนอยกวายี่สิบวัน แตไมเกิน
กสามสิบวันก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

(๓) ในกรณีจําเป/นและเรงดวน คณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพย#สินไดเมื่อพน
ก นนับแตวั
ก นยึกดทรั
ก พย#สกินเสร็จสิ้น
ก
ก ก ก ก
ระยะเวลาอยางนอยหาวั
กรณีของสดหรือเสียงาย ใหนําออกขายทอดตลาดไดทันทีหรือดําเนินการขาย
กโดยวิธีอื่นกตามที
ก ่เห็กนสมควร
ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
(๔) เมื่อประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินไปแลว หากมีความจําเป/นคณะกรรมการ
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
อาจเลื่อนหรืองดการขายทอดตลาดทรั
พย#สินก็ได
ทั้งนี้ ใหนับตั้งแตวันลงประกาศขายทอดตลาดเป/
นตนไป
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก

ก

ขอ ก๓๗ การพิ
ก จารณาราคาทรั
ก ก ก พย#สินเพื่อขายทอดตลาด
ก
ก ใหคณะกรรมการพิ
ก ก ก จารณา
ตามหลักเกณฑ#ดังตอไปนี้
โดยคํานึกงถึงสภาพและ
ก
ก ก ก(๑) กรณี
ก ที่ดินใหประมาณราคาที
ก
ก่ซื้อขายกั
ก กนในทองตลาด
ก
ก ก ก
ลักษณะของที่ดินนั้น
ก กอ จํ า นอง
ก หรื อ ขายฝากครั
ก ้ ง สุ ด ทายของที
ก ก ก่ ดิ น ทีก่ ยึ ด และที่ ดิ น
(๒)กราคาซื้ อกขายหรื
ขางเคียง
ก
ก ก ก(๓) ราคาที
ก ่ดินขางเคียงในตํ
ก าบลนัก้นหรืกอตํากบลใกลเคี
ก ยง หรือราคาทีก่คณะกรรมการ
ก ก ก
เคยขายทอดตลาดไปแลว
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
(๔) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
นราคาทรัก พย#สินอืก่น ใหประมาณตามราคาซื
้อขายกักนในทองตลาด
ก
ก ก ก(๕) การประเมิ
ก
ก ก ก
ก ก ก
หรือตามสภาพเกาใหมของทรัพย#สินนั้น
(๖)กการประมาณราคาทรั
ก ก ก พกย#สินที่มีการจํานําหรื
ก อจํานองก ใหปฏิ
ก บก ัติเชนเดี
ก ยวกับ (๑)
ถึง (๕)
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ขอ ๓๘ วิธีการขายทอดตลาดใหคณะกรรมการถือปฏิบัติดังนี้
ก ก ก
ก
ก ก ก ก นธงลาย
(๑)กกอนเริ่มกตนขายทอดตลาดใหปH
กธงเครื่องหมายการขายทอดตลาดเป/
หมากรุกแดง ขาว

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ขอ ๓๕ วรรคสอง เพิ่ ม โดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการยึ ด อายั ด และขาย
กทอดตลาดทรั
ก พย#กสินขององค#
ก กกรปกครองสวนทองถิก ่น (ฉบับทีก่ ๒) พ.ศ.
ก ก๒๕๕๕ก
ก
ก ก ก

ก ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

๙
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(๒) ใหอานประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สิน ณ สถานที่ขายโดยเปPดเผยกอนการขาย
กทอดตลาด
ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

(๓) ผูทอดตลาดตองรองขานจํานวนเงินที่มีผูสูราคาครั้งที่หนึ่งสามถึงสี่หน ถาไมมีผูสู
ก
ก นครั
ก ้งกที่สองอีก กสามถึงสี่หน เมื่อก ไมมีผูสูราคาสู
ก กงกวานั
ก ้นกและไดราคา
ราคาสูงขึ้น ใหเปลี่ยนรองขานเป/
เหมาะสมกับสภาพของทรัพย#สินที่ขายก็ใหลงคําวา “สาม” พรอมกับเคาะไมหรือแสดงกิริยาอยางใด
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก
อยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แตถากอนเคาะไมหรือแสดงกิริยาอื่นอยางใดอยาง
หนึ่งตามจารีตประเพณี
้น
ก ในการขายทอดตลาดมี
ก ก ก ก ผูสูราคาสูงขึ้นไปอี
ก ก ก็ใหผูกทอดตลาดรองขานราคานั
ก ก ก
ตั้งตนใหมตามลําดับดังกลาว
ก
ก ก ก(๔) การขายทอดตลาดทรั
ก
กพย#สิน ตามประเพณี
ก ก ก ในการขายทอดตลาด
ก
กถายังมิไดแสดง
ก ก
เชนนั้นอยูตราบใด ผูสูราคาจะถอนคําสูราคาของตนเสียก็ได และถาผูสูราคาไดถอนคําสูราคาแลว ให
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ผูทอดตลาดตั้งตนรองขานราคาใหม
๑๐
(๕) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานและลูกจางของ
กองค#กรปกครองสวนทองถิ
ก ก ก ก ่น กรรมการหรือกผูทอดตลาด
ก โดยตนเองหรื
ก ก ก อจะใชใหผูหนึ่งผูกใดเขาสูราคาใน
ก ก
การขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
(๖)กการขายทอดตลาด
เมื่อผูทอดตลาดเคาะไมหรื
อแสดงกิ
ริยาอื่นอยางใดอยางหนึ่ง
ตามจารีตกประเพณี
ในการขายทอดตลาดวาตกลงขายแลว
ผูซื้อตองชําระเงินทันที เวนแตที
่ดกินหรืกอ
ก
ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ทรัพย#สินอยางอื่นซึ่งมีราคาตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป ผูทอดตลาดอาจผอนผันใหผูซื้อวางเงินมัดจําไม
นอยกวารอยละยี่สิบกหาของราคาซื
ก ก้อ และทํ
ก กาสัญญาซื้อขายภายในเวลาไมเกิ
ก
ก กนสิกบหาวักนก็ได เมื่อได
ชําระเงินครบถวนแลว จึงใหโอนมอบทรัพย#สินนั้นแกผูซื้อไป
ก
ก ก ก หากผู
ก ซื้อไมไปทําสัญกญาซื้อขายภายในกํ
ก ก ก าหนดดั
ก งกลาว ใหคณะกรรมการริ
ก
ก บเงิกน
มัดจํา และนําทรัพย#สินนั้นออกขายทอดตลาดใหมได
กการขายทอดตลาดทรั
ก ก ก พกย#สินตามวรรคสองก ถาไดเงินกเป/นกจํานวนสุ
ก ทกธิไมคุมราคา
และคาขายทอดตลาด ผูซื้อคนนั้นตองรับผิดในสวนที่ขาด
ก
ก ก ก(๗) ในการขายทรั
ก
ก ก ก นทึกกไวในสมุดขายทอดตลาดทุ
ก
กกครัก้ง
พย#สินก ใหคณะกรรมการบั
โดยที่คณะกรรมการและผูทอดตลาดตองลงชื่อ วัน เดือน ปR กํากับไว
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
(๘) เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด ใหนําสงหนวยงานคลังขององค#กรปกครองสวน
กทองถิ่นทีก่ขายทอดตลาดทรั
ก ก ก พย#สินนั้น ๆ ก
ก ก ก ก
ก
ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ขอ ก๓๙ การขายทอดตลาดทรั
ก ก ก ก พย#สินประเภทซึ
ก ่งผูมีไวในความครอบครองจะตอง
ก ก ก ก
ไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจหรือพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ใหผูซื้อวางเงินมัดจําไวไมนอยกวารอย
กละยี่สิบหาของราคาซื
ก ก ก ้อกและใหผูซื้อจัดการนํ
ก าใบอนุกญาตมาแสดงภายในหกสิ
ก ก ก
บวัน เมืก ่อพนกํากหนดนีก ้ ก
แลวผูซื้อไมสามารถนําใบอนุญาตมาแสดงได ก็ใหริบเงินมัดจํานั้น ถาผูซื้อนําใบอนุญาตมาแสดงได ก็
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ใหใชเงินที่คางชําระใหครบถวน

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ๓๘ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการยึด อายัด และขาย
กทอดตลาดทรั
ก พย#กสินขององค#
ก กกรปกครองสวนทองถิก ่น (ฉบับทีก่ ๒) พ.ศ.
ก ก๒๕๕๕ก
ก
ก ก ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก
ก

ก ก

ก
ก

ก ก

ก
ก

ก
ก

ก ก

ก
ก

๑๐
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ขอ ๔๐ การขายทอดตลาดทรัพย#สินที่จะตองมีใบอนุญาต เชน สุราตั้งแตสิบลิตรขึ้น
กไป ใหขอความรวมมื
ก ก ก อไปยั
ก งเจาพนักงานสรรพสามิ
ก
ก ก ก ญาตขนสุราแกผูซืก้อดวย ก ก ก
ตจักดการออกใบอนุ
ก ก ก ก พย#สินติดจํานองก ใหมีหนักงสือแจงผู
ก กรับจํากนองทราบถึง
ขอ ก๔๑ การขายทอดตลาดทรั
วัน เวลา สถานที่ที่จะทําการขายทอดตลาด พรอมทั้งใบสอบถามผูรับจํานองถึงรายละเอียดของภาระ
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก
จํานอง ตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดวาใหขายโดยติดจํานองหรือปลอดจํานอง ถาผูรับจํานองไมแจง
ใหทราบภายในสิบหาวั
ที่ไดรับ
ก นนับแตวั
ก นไดรั
ก บกหนังสืกอแลว ก็ใหขายทรักพย#สินโดยติ
ก ดกจํานอง
ก ในกรณี
ก
แจงจากผูรับจํานองใหขายทรัพย#สินโดยปลอดจํานอง คณะกรรมการอาจพิจารณาใหขายทรัพย#สิน
กโดยติดจํากนองก็ก ไดกเมื่อไดรั
ก บอนุญาตจากผูมีกอํานาจออกคํ
ก ากสั่งก ก
ก
ก ก
การขายทอดตลาดทรัพย#สินติดจํานอง ใหประกาศแสดงรายชื่อผูรับจํานองพรอมทั้ง
ก งกวันขาย
ก และในการประกาศขายทอดตลาดทรั
ก
ก ก ก พย#กสินตามแบบ
เงินตนและดอกเบี้ยทีก่ยังคางชํากระจนถึ
๙ ใหมีความวาผูซื้อทรัพย#สินตองรับภาระจํานองติดไปดวย
ก
ก ก กการขายทอดตลาดโดยปลอดจํ
ก
ก านอง
ก ในกรณี
ก ก กําหนดราคาขายใหพิ
ก
จการณาถึงกตนเงิกน
และดอกเบี้ยจํานองซึ่งยังคางชําระแกผูรับจํานองจนถึงวันขาย พรอมทั้งคาธรรมเนียมและคาใชจายใน
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
การยึดและขายทอดตลาดและเงิ
นภาษีคางชําระ ถาคาดหมายวาเงิ
นทีก่ไดจากการขายทอดตลาด
ทรัพย#สินกไมอาจปลดเปลื
้องหนี้ภาษีได หรืกอหากการขายทอดตลาดแลวเจาหนี
้จํานองจะไดรั
บเงิกนจากก
ก
ก ก ก
ก ก ก ก
ก
การขายทอดตลาดไปทั้งหมด ก็ใหงดการขายทอดตลาดและรายงานผูมีอํานาจออกคําสั่งพิจารณาสั่ง
การเป/นราย ๆ ไป ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
การขอรับชําระหนี้ของผูรับจํานองใหถือหนังสือตอบรับของผูรับจํานองตามวรรค
้ยตองตรวจสอบใหแนชั
กหนึ่งเป/นคํก าขอรั
ก บกชําระหนี
ก ้จํานอง กอนจายเงิ
ก นชําระหนี
ก ้จกํานองพรอมดอกเบี
ก ก
ก
ก กด
เสียกอนวา หนี้จํานองและดอกเบี้ยเป/นหนี้บุริมสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้สามัญหรือไม และ
ก ก พรอมทั
ก ก้งใหขอใบรับยึดถือไวเป/
ก นหลักกฐานในการชํ
ก ก ากระหนี้จํานอง
ผูรับจํานองไดปลดหนีก้จํานองใหแลว
พรอมดอกเบี้ยดวยจึงจะจายเงินใหแกผูรับจํานองได

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ๔๒ กรณีผูซื้อทรัพย#สินจากการขายทอดตลาดทรัพย#สินเป/นผูถือกรรมสิทธิ์รวม
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
หรือเป/นผูมีสวนไดเสียหรือเป/นเจาหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย#สินที่ขายทอดตลาด การชําระราคานั้นจะ
้อก็ได ก
กขอหักสวนไดเสี
ก กยของตนจากราคาซื
ก ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

กสวนที่ ๒

ก ก

ก

ก

การคัดคานการขายทอดตลาดทรัพย#สิน

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก
ก

ก

ก ก

ก ก ก ก าเนินการขายทอดตลาดทรั
ก
ก พก ย#สกินโดยไมชอบ
ก
ขอ ก๔๓ ถาคณะกรรมการไดดํ
เชน
มิไดสงประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินตามแบบ ๙ ใหแกผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสีย ผูคางภาษีหรือ
กผูมีสวนไดเสี
ก ยเกี
ก ่ยกวกับการขายทอดตลาดทรั
ก
ก พย#สินซึก่งตองเสี
ก ยกหายอาจยื
ก ่นคําคัดคานตอผู
ก มีอํานาจออก
ก ก ก
คําสั่งกอนที่การบังคับกชําระคาภาษี
คางชําระไดเสร็จสิ้นลง แตตองไมชากวาเจ็
ดวันนับแตวันทราบผล
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
การขายทอดตลาดทรั พย# สิ นโดยไมชอบ เพื่ อขอใหผู มี อํ านาจออกคํ าสั่ งมี คํ าสั่ งเพิ กถอนการขาย
กทอดตลาดทรั
ก พกย#สกินดังกลาว
ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
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ก กขอ ๔๔
ก ในการขายทอดตลาดทรั
ก
ก พย#สกิ นของผู
ก คางภาษี
ก
ก ก ก
นั้น กอนทีก่ผูทอดตลาดจะ

เคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุด ผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย#สิน
ก ํากเกินสมควร
ก
ก ้ ใหผูมีก อํานาจออกคํ
ก ก กาสั่งเลื่อนการ
อาจคัดคานวาราคาดักงกลาวมีจกํานวนต่
ในกรณีเชนวานี
ขายทอดตลาดทรัพย#สินออกไป และในการขายทอดตลาดทรัพย#สินครั้งตอ ๆ ไป หากมีผูเสนอราคา
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
สูงสุดในจํานวนไมนอยกวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาดทรัพย#สินครั้งกอน
ใหผูทอดตลาดเคาะไมขายใหแกผู
ก
ก เสนอราคานั
ก ก ก้นได
ก
ก ก ก ก
ในกรณีที่ผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย#สินเห็นวา
พย#สินกมีจํานวนต่กําเกินกสมควร
พย#กสินในก ก
กราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดทรั
ก ก ก ก
ก กและการขายทอดตลาดทรั
ก
ราคาต่ําเกินสมควรนั้น เกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่เกี่ยวของในการเขาสูราคา หรือ
ก ก กนเลออยางรายแรงของผู
ก
กทอดตลาด
ก บุกคคลดั
ก งกลาวอาจยื
ก
กระทําการโดยไมสุจริกต หรือประมาทเลิ
่นคํา
คัดคานตอผูมีอํานาจออกคําสั่ง เพื่อขอใหมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย#สิน และเมื่อผูมี
กอํานาจออกคํ
ก ากสั่งกไดไตสวนแลวเห็
ก
ก ใหมีกคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด
ก
ก ก ก
นวา คํากคัดคานนัก้นรับกฟHงได
ทรัพย#สินนั้น
ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

สวนทีก่ ๓ ก ก ก
การโอนและการสงมอบ

ก

ก

พย#กสิน เมื
ก กขอ ๔๕
ก การขายทอดตลาดทรั
ก
ก ่อกผูซื้อชํการะเงินครบถวนแลว
ก ใหผูมีอกํานาจ
ก ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก
ก

ก ก

ก
ก

ก

ก ก

ก

หมวด ๕
การงดหรื
ก อการถอนบั
ก กงคับกภาษี ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก
ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ก

ขอ ๔๖ ใหงดการบังคับภาษีในกรณีดังตอไปนี้
ก
ก ก ก(๑) เมืก่อมีการยื่นคําคัดคานขอใหมี
ก
กการงดการบั
ก ก งคักบภาษี โดยแสดงเหตุ
ก ผลใหปรากฏ
ก ก ก
และไดไตสวนแลวมีเหตุผลอันสมควร ผูมีอํานาจออกคําสั่งอาจมีคําสั่งใหงดการบังคับภาษี แตหากเห็น
ก ก ก ้นตอนการบังคับกภาษี ก ก ก ก
วาไมมีเหตุผลสมควรกก็ใหดําเนิกนการตอไปตามขั
(๒) ถาบุคคลใดกลาวอางวาผูคางภาษีมิใชเจาของทรัพย#สินที่เจาพนักงานบังคับภาษี
กไดยึดไวกอนที
ก ก่ไดเอาทรั
ก กพย#สินเชนวานี้ออกขายทอดตลาดหรื
ก
ก ก ก อขายดวยวิ
ก
ก ้นอาจยื
ก ่นคํกา ก
ธีอื่น บุคคลนั
คัดคานตอผูมีอํานาจออกคํ
าสั่งกเพื่อใหมี
คําสั่งปลอยทรัพย#สินเชนวานั
้น เมืก่อไดรัก บคํกาคัดคานใหงดการ
ก
ก ก ก
ก
ก
บังคับภาษีไวรอคําวินิจฉัยตอไป
ก

ก

ก

ก
ก

ก

ก

ออกคําสั่งสงมอบทรัพย#สินนั้นใหแกผูซื้อไปได กรณีเป/นสังหาริมทรัพย#กรรมสิทธิ์ยอมโอนไปยังผูซื้อ
ก บกู ร ณ# แกลว กรณี เ ป/ น อสั ง หาริ
ก ม ทรั พก ย# ห รืกอ สักง หาริกม ทรั พ ย# ต าม
ขณะที่ไ ดทํ าสั ญ ญาซืก้ อ ขายสํ ากเร็ จ บริ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย# มาตรา ๔๕๖ หรือสังหาริมทรัพย#อื่นที่มีทะเบียนควบคุม ใหผูมี
กอํานาจออกคํ
ก ากสั่งแจงแกพนั
ก ก กงานเจาหนาทีก่นั้น ๆ ทราบ
ก เพื
ก ่อดํกาเนินกการทางทะเบียนตอไป
ก
ก ก ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก
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(๓) ไมวากรณีจะเป/นประการใดก็ตาม เมื่อมีการนําคดีขึ้นสูศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใน
กทรัพย#สินกนั้น ใหงดการบั
ก ก กงคับภาษีในทรัพย#กสินเชนวานั
ก ้นจนกวาจะมี
ก ก กคําพิพากษาหรือคํากสั่งของศาล
ก ก ก
เมื่ อผู มี อํานาจออกคํ าสั่ งไดสั่ งหรื อเมื่ อมีคํ าวิ นิจ ฉั ยชี้ ข าดใหยกคํ าคั ดคานการยึ ด
ก ก
ก ก ใหดํ
ก าเนิ
ก นการบังคับ
ทรัพย#สินหรือมีคําพิพกากษาหรืกอคําสัก่งของศาลวาทรั
พย#สินนั้นเป/กนของผูคางภาษี
ภาษีตอไป

ก

ก

ก ก

ก

ขอ ก๔๗ การถอนการบั
ก ก ก งคับกภาษีจะกระทําไดตอเมื
ก ่อไดมีกคําวินกิจฉักยชี้ขาดอุ
ก ทธรณ#หรือ
คําพิพากษาของศาลถึงที่สุดพิพากษาวาผูคางภาษีไมตองรับผิดชําระหนี้ภาษีตามจํานวนที่ถูกประเมิน
กหรือสั่งใหชํ
ก าระก หรื
ก อกรณี
ก ที่ผูคางภาษีไดชํากระหนี้คาภาษี
ก กพรอมทั
ก ้งกคาธรรมเนียมและคาใชจายในการ
ก
ก ก ก
บังคับภาษีครบถวน ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งถอนการบังคับภาษีตามแบบ ๑๑ แลวสงมอบ
ก และแจงถอนการยึ
ก ก ก ดกหรืออายัดแกผูเกี่ยกวของ ก ก ก ก
ทรัพย#สินคืนใหผูคางภาษี

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ก หมวดก ๖ ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

การจัดทําบัญชีการเงิน และการหักภาษีที่คางชําระ

ก
ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก
ก

ขอ ๔๘ เมื่อไดทําการขายทอดตลาดทรัพย#สินของผูคางภาษีเสร็จแลว ใหผูบริหาร
ทองถิ่นจัดใหมีบัญชีแกสดงจํานวนเงิ
ก กนทั้งกหมดที
ก ่ไดจากการขายทอดตลาด
ก
กตลอดจนคาธรรมเนี
ก ก ก ยมและ
คาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินของผูคางภาษีลงในทะเบียนการยึด อายัด
กและขายทอดตลาดทรั
ก ก ก พกย#สิน
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด ใหหักคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึด อายัด และ
ก กคางชํ
ก าระกถามีเงินเหลือใหคืนกแกเจาของทรั
ก กพย#กสิน ก
ขายทอดตลาดทรัพย#สกิน เงินคาภาษี
คาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินของผูคางภาษี ใหผูบริหาร
กทองถิ่นพิกจารณาสั
ก ก่งจายตามบั
ก ญชีแสดงจํานวนเงิ
ก นที่ไกดบันกทึกไว
ก ก
ก
ก ก ก
ก
ก

ก

ก ก

ก
ก

ก
ก

ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก ก

ก
ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก
ก

ก

ก

ก ก

ก ก

ก
ก

ก ก

ก
ก

ก

ก ก

ก ก

ก
ก

ก

ก
ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก
ก

ก

ก

ก

ประกาศ
ณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ก
ก
ก วันกที่ ๑๑
ก เมษายน
ก
สุพล ฟองงาม
ก ก ก รัฐกมนตรีชวยวาการฯก ปฏิบัติราชการแทน
ก ก ก ก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ก
ก

ก

ก ก

ก

ก ก

ก
ก
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[เอกสารแนบทาย]
ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก

ก ก

ก

๑๑

ก

ก

ก

๑. หนังสือเตือน (แบบ ๑)
ก งสือเตืกอนครัก้งสุกดทายก(แบบ ๒)
ก
ก ก ก ก
๒. หนั
๓. รายงานการสืบหาทรัพย#สินของผูคางภาษี (แบบ ๓)๑๒
ก ก ก ก
ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก
๔. แบบคําสั่ง เรื่อง ใหยึดทรัพย#สินของผูคางภาษี (แบบ ๔)๑๓
๕. แบบคํ
ก าสั่งก เรื่องก แตงตั
ก ้งเจาพนั
ก กงานบังคับภาษี
ก (แบบก ๕) ก ก ก
๖. แบประกาศ เรื่อง การยึดทรัพย#สินของผูคางภาษี (แบบ ๖)
ญชีทรัพย#สินกที่ยึด (แบบ
ก ก ก๗. รายการบั
ก
ก ๗)ก ก ก
ก
ก ก ก
๘. หนังสือสัญญารักษาทรัพย#สิน (แบบ ๘)
ก
ก เรืก ่องก ขายทอดตลาดทรั
ก
ก ก(แบบ
ก ๙)ก๑๔
๙. แบบประกาศ
พย#สินกของผูคางภาษี
๑๐. แบบคําสั่ง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด (แบบ ๑๐)
ก ก ก๑๑. แบบคํ
ก าสั่ง เรื่อง การถอนการบั
ก
ก งคับกภาษี
ก (แบบ
ก ๑๑)๑๕
ก
ก ก ก
๑๒. แบบคําสั่ง เรื่อง ใหอายัดทรัพย#สินของผูคางภาษี (แบบ ๑๒)๑๖
ก

ก

ก ก

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย)
ก ก ก ก

ก

ก
ก

ก

ก ก

ก
ก

ก ก

ก
ก

ก

ก

ก ก

ก ก

ก
ก

ก

ก

ก ก

ก
ก

ก
ก

ก

ก ก

ก ก

ก
ก

ก ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก

ก

ก

ก ก๑๑ หนักงสือเตือน (แบบ ๑) แกไขเพิ
ก
ก ก ยบกระทรวงมหาดไทย
ก
ก
่มเติกมโดยระเบี
วาดวยการยึ
ดก อายักด
และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒ ก
ก บกหาทรั
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กพ.ศ. ๒๕๕๕
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ก
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กกระทรวงมหาดไทย
ก ก กวาดวยการยึ
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ก
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ก
ก ก ก ก
แบบคํ า สั่ ง เรื่ อ ง ใหอายั ด ทรั พ ย# สิ น ของผู คางภาษี (แบบ ๑๒) เพิ่ ม โดยระเบี ย บ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครอง
กสวนทองถิก ่น (ฉบั
ก บกที่ ๒)กพ.ศ. ๒๕๕๕๑๗ ก
ก ก ก ก
ก
ก ก ก

ก

ก งคับกตั้งแตวันถัดจากวันกประกาศในราชกิ
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านาจเรื
ก
ก ก กในกรณี
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
พ.ศ. 2561

โดยที่ เป็ น การสมควรกํ า หนดแนวทางการรวมกลุ่ ม ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ที่ มี จิ ต อาสา
ในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บบริห ารราชการแผ่น ดิ น
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 5 และมาตรา ๖๗ (๒) และ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ สภาตํ าบลและองค์ การบริหารส่ วนตํ าบล
พ.ศ. 2537 มาตรา ๕ ๐ (๓ ) มาตรา ๕ ๓ (๑ ) มาตรา ๕ ๖ (๑ ) และมาตรา 7 7
แห่งพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 6 และมาตรา ๔๕ (๔) แห่งพระราชบั ญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และมาตรา ๖๒ (๒) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และมาตรา ๑๖ (๑๘) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และ
อุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.” มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Local
Environment Volunteer” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV”
“เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า การเชื่อมโยงกันของ อถล. เพื่อการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล ภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิ
และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทํางานร่วมกัน โดยใช้ชื่อย่อว่า “เครือข่าย อถล.”
และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer Network” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า
“LEV-Net”
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
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“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
นายกเมืองพัทยา
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 5 อถล. และเครือข่าย อถล. ตามระเบียบนี้ต้องมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน รวมถึง
การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
(2) เสริมสร้างจิตสํานึก กระบวนการเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันระหว่าง อถล. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและเครือข่าย อถล.
ข้อ 6 ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าเจ็ดปีบริบูรณ์
(3) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทํางานเพื่อส่วนรวม
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
ข้อ 7 อถล. มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล รวมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
(3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก
ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น
(5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
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ข้อ 8 การรับสมัคร อถล. ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ผู้สนใจสมัครเป็น อถล. และมีคุณสมบัติตามข้อ 6 ให้ยื่นใบสมัครต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเป็น อถล. สามารถสมัครได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
(๒) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รและขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ผ่ า น
การพิจารณาเป็น อถล. พร้อมจัดทําทะเบียนรายชื่อ อถล. ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
การดํ าเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ นหรือองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
อาจช่วยประสานหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมาสมัครเป็น อถล. ก็ได้
ข้อ ๙ บัตรประจําตัว อถล. ตามแบบที่กําหนดไว้ทา้ ยระเบียบนี้ โดยมีอายุห้าปี
ในกรณีบัตรประจําตัวชํารุด สูญหาย หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ เช่น ชื่อตัว
ชื่อสกุล ให้ อถล. ยื่นคําขอออกบัตรประจําตัวใหม่ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 10 อถล. จะพ้นสภาพเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ถูกพิพากษาจําคุกและคดีถึงที่สุด
(5) คณะกรรมการจํานวนสองในสามมีมติให้พ้น เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและขัดต่อ
เจตนารมณ์การเป็น อถล.
ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุม อถล. เพื่อคัดเลือกกันเองจํานวน
ไม่น้อยกว่าห้ าคนแต่ไม่ เกินเก้าคน เพื่ อทํ าหน้ าที่ คณะกรรมการเครือ ข่ายอาสาสมัครท้ อ งถิ่นรักษ์ โลก
โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้คัดเลือกผู้ทําหน้าที่ ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
ด้ วยตามความเหมาะสม แล้ ว แจ้ งรายชื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ประกาศให้ ป ระชาชนทราบ
ณ สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
ข้อ 12 คณะกรรมการ มีหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานของเครือข่าย อถล.
(2) ดําเนินการตามแผนหรือนโยบายที่กําหนด
(3) รายงานผลการดํ า เนิ น งานให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทราบ พร้ อ มทั้ งปิ ด ประกาศ
ให้ประชาชนทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(4) หน้าที่อื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ 13 ให้ ค ณะกรรมการอยู่ ในตํ าแหน่ งคราวละสี่ ปี เมื่ อ ครบวาระให้ ดํ าเนิ น การคั ด เลื อ ก
กรรมการใหม่ ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน
ในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ
ชุดใหม่เข้าทําหน้าที่

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 257

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อ 14 นอกจากการพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ กรรมการซึ่งได้รับ การคัดเลือกจาก อถล.
พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) พ้นสภาพการเป็น อถล. ตามข้อ 10
(4) คณะกรรมการจํานวนสองในสามมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
(๕) อถล. จํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ อถล. มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
เมื่อกรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้คัดเลือก อถล.
เพื่อเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการ
เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
กรรมการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแทนนั้นให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ 15 การประชุมคณะกรรมการ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) การเรียกประชุมให้ประธานกรรมการแจ้งกรรมการทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
(2) องค์ประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก
ตามข้อ ๑1
(3) ในการประชุ มคราวใด หากประธานกรรมการไม่ ม าประชุม หรือ ไม่ สามารถทํ าหน้ าที่ ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ประธานในการประชุมคราวนั้น
(4) การลงมติ ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก ในกรณี มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
ลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 16 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมของ อถล. ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณารับลงทะเบียนผู้สมัครเป็น อถล. รวมถึงปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
(๒) ทําบัตรประจําตัว อถล. ตามข้อ ๙
(๓) จัดปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือประชุม สัมมนา อถล. เพื่อพัฒนา อถล. ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมของ อถล.
(๕) ติดตามผลการดําเนินการ รวมถึงให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่ อถล.
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 17 ให้จังหวัดและอําเภอส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ อถล. เครือข่าย อถล.
ในพื้นที่
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรจะให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ อถล. ก็สามารถทําได้
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ข้อ 18 สมาชิก อถล. มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) ประดับเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ อถล. ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
(๒) อถล. ที่ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด อาจมีสิทธิได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โล่
เข็ม และอื่น ๆ เพื่อยกย่องในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
(3) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการ
ข้อ 19 อาสาสมั ค รท้ อ งถิ่ น รัก ษ์ โลก (อถล.) ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ดํ าเนิ น การ
รับสมัครไว้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๗๙๔ ลงวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ใบสมัคร
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ที่ ............./.................
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ...... เดือน .............................. พ.ศ. .........
เรียน นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล…………………………………………….........
ข้าพเจ้า ชื่อ..................................................... สกุล....................................................
เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่ ................. เดือน.................................... พ.ศ. ........ อายุ ............. ปี สัญชาติ ................. หมู่โลหิต.........
จบการศึกษาระดับ..................................................................... กําลังศึกษาชั้น..............................................................
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน......................................................................................................................................
อาชีพหลัก : 
เกษตรกร รับจ้าง ธุรกิจ/ค้าขาย พนักงานบริษัทเอกชน ราชการ/รัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ
(ระบุ)...............
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย................................ ถนน.........................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด..............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย
..................................... ถนน..................................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต
................................................... จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.......................................หมายเลข
โทรศัพท์..............................................
มือถือ............................................E–mail ………….……………….……….. ID LINE ……………………………………………………
ประวัติการทํางานด้านอาสาสมัคร (เลือกข้อมูลได้หลายข้อ)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
อาสารักษาดินแดน (อส.)
อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
(ทสม.)
อาสาสมัครเกษตร (อกษ.)
อื่น ๆ (ระบุ) ........................................... ไม่มี
มีความประสงค์สมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และขอสัญญาว่าจะประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตลอดไป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงลายมือชื่อ) .............................................................ผู้สมัคร
(............................................................)
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คํายินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ชื่อ...................................................... สกุล...............................................
อายุ ....... ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย........................... ถนน.........................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด..............................................
เป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของ นาย/นางสาว/ด.ช. /ด.ญ. ชื่อ................................... สกุล..............................
ยินยอมให้ นาย/นางสาว/ด.ช. /ด.ญ. ........................................ สกุล......................................เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงลายมือชื่อ) .............................................................ผู้ปกครอง
(............................................................)
หมายเหตุ : .ผู้สมัครที่มีอายุต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

สําหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่งคืนผูส้ มัคร)
ข้าพเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุชื่อ อปท.)
ได้รับใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ ชื่อ..................................สกุล..................................ไว้แล้ว
เมื่อวันที่ ..........เดือน..........................พ.ศ............................
เอกสารครบถ้วน
เอกสารไม่ครบ (ระบุ)..................

ลงชื่อ .................................................. เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(...............................................)
ตําแหน่ง .................................................
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คําขอมีบัตรประจําตัว
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

รูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

ที่ .........../..............
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ..... เดือน .............................. พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า ชื่อ ..................................................... สกุล.................................................
เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่ ................. เดือน.................................... พ.ศ. ........ อายุ ............. ปี สัญชาติ ................. หมู่โลหิต........
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย................................ ถนน.........................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด..............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่อื่น บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย......................
ถนน..................................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.............................หมายเลขโทรศัพท์............................................................
มือถือ............................................E–mail ………….……………….……….. ID LINE ……………………………………………………
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจําตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ยื่นต่อนายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
.........................................................................................................................................................................................
กรณี
๑. ขอมีบัตรครั้งแรก
๒. ขอมีบัตรใหม่ เนือ่ งจาก

บัตรหมดอายุ

บัตรหายหรือชํารุด

เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล

อื่น ๆ ...........

ทั้งนี้ ได้แนบรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สองใบพร้อมกับคําขอนี้แล้ว พร้อมหลักฐานอื่นๆ
ประกอบด้วย .................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงลายมือชื่อ) .............................................................ผู้ขอมีบัตร
(............................................................)
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รูปแบบบัตรประจําตัว
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(ด้านหน้า)

๕.๔ ซ.ม.

รูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

เลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
………………………………………………………………
ชื่อ ................................................................
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(ระบุชื่อเทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตําบล

อําเภอ.............. จังหวัด......................)
........................................ ตําแหน่ง ....................................................
ลายมือชื่อ
ผู้ออกบัตร
๘.๔ ซ.ม.

(ด้านหลัง)
บัตรประจําตัว
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เลขที่ ................../ ....................
๕.๔ ซ.ม.
าตราสัญลักษณ์
อปท.
วันออกบัตร........./............./............... บัตรหมดอายุ.............../................./...........

๘.๔ ซ.ม.
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๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่ เป็ นการสมควรกํ าหนดให้ มี ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการเบิ กค่ าใช้ จ่ ายให้ แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ มาตรา ๘๕ (๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 5 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ โดยให้นําหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับ
ข้อ ๖ ในการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับงาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย อาสาสมัคร
ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ได้แก่
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(๑) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
(๒) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตาม
คําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
สําหรับค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ความเหมาะสมและจําเป็นด้วย
ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. 2560
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 74 (5) และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 67 (5) มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 มาตรา 5 มาตรา 85 (5) และมาตรา 88 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล
“ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 5 การจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายที่มีไว้ประจําสํานักงานหรือประจําห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
หรือวัสดุเครื่องแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้เป็นของส่วนกลางหมุนเวียนหรือใช้ร่วมกัน โดยมิได้มีการมอบให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดโดยเฉพาะ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น
เหมาะสมและอย่างประหยัด
ข้อ 6 วัสดุเครื่องแต่งกายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อสวมใส่
ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยจะมอบวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ละคนรับผิดชอบดูแล
ในเครื่องแต่งกายนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกินสองชุดต่อปี
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ประเภท ชนิด หรือลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกายตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะดังนี้
(1) เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบด้วย หมวก เสื้อ
กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมทั้งบัตรประจําตัว อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร.
(2) เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
(3) วัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก
รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน เป็นต้น
(4) ประเภท ชนิด หรือลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อ 7 การจั ด หาเครื่ อ งแต่ ง กายตามระเบี ย บนี้ ใ ห้ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บ
ว่าด้วยการพัสดุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ข้อ 8 การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เบิกจ่ายจากงบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้คํานึงถึงความเหมาะสมตลอดจนฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย
ข้อ 9 เครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ เครื่องแบบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชุดฟอร์ม ชุดฟาติก และชุดประจําท้องถิ่น
ข้อ 10 ภายใต้บังคับข้อ 9 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจําเป็นต้องจัดหาวัสดุ
เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทําความตกลง
กับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ 11 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดตั้ ง งบประมาณเพื่ อ จั ด หาวั ส ดุ เ ครื่ อ งแต่ ง กายไว้
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีและได้เบิกจ่ ายไปแล้ว ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผ ลใช้บังคับโดยถือปฏิบั ติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ให้ถือว่า
เป็นการเบิกจ่ายตามระเบียบนี้
สําหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ 12 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจจ่ายได้
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๕
และมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตาบล และข้าราชการหรือพนักงานซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับ
เงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง
ผู้ที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๕ ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นดังต่อไปนี้ ถือเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อาจจ่ายได้
(๑) เงินโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
(๒) เงินทุนการศึกษาสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
(๓) เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
(๔) เงิน ช่ ว ยพิ เศษ กรณี พ นั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ รั บ บ านาญ ลู ก จ้ าง และพนั ก งานจ้ า ง
ถึงแก่ความตาย
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การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนด
ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แล้วแต่กรณีไปแล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ หากการดาเนินการ
ดังกล่าวสอดคล้องและไม่เกินอัตราตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือว่าการดาเนินการนั้นเป็นไปตาม
ระเบียบนี้
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึง่ เกินอัตราที่คณะกรรมการตามข้อ ๕ กาหนด
ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราดังกล่าว
ข้อ ๗ เงิน ทุน การศึกษาสาหรับพนั กงานส่วนท้ องถิ่นที่ ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัง้ งบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ก่อนระเบียบนี้ ใช้บังคับ หากการดาเนิ น การดังกล่าวสอดคล้องและไม่เกินอัตราตามที่คณะกรรมการ
ตามข้อ ๕ กาหนด ให้ถือว่าการดาเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินทุนการศึกษาสาหรับพนักงานส่วนท้อ งถิ่นตามวรรคหนึ่งเกินอัตราตามที่
คณะกรรมการตามข้อ ๕ กาหนด ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 270

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๐ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๔ (๓) และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗
แห่งพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ มาตรา ๘๕ (๓) และมาตรา ๘๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“เงินตอบแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลด้วย
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“เวลาราชการ” หมายความว่ า เวลาระหว่ า ง ๐๘.๓๐ ถึ ง ๑๖.๓๐ น. ของวั น ทํ า การ
และให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสังกัด
ปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหรือเป็นอย่างอื่นด้วย
“วันทําการ” หมายความว่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ และให้หมายความ
รวมถึงวันทําการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดเป็นอย่างอื่นด้วย
“วันหยุดราชการ” หมายความว่า วันเสาร์และวันอาทิตย์ และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการ
ประจําปีหรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการ
ประจําปี
“การปฏิบัตงิ านเป็นผลัดหรือกะ” หมายความว่า การปฏิบัติงานประจําตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด
ยี่สิบสี่ชั่วโมงช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็นเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น ทั้งนี้ การปฏิบัติงาน
ในผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก
ข้อ ๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และต้องมีงบประมาณเพื่อการนี้เพียงพอในการเบิกจ่าย โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลา
ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งอยู่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการในครั้ ง นั้ น ๆ เพื่ อ ประโยชน์ ข องงานราชการเป็ น สํ า คั ญ
และให้คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีที่มีราชการจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยยังไม่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง
ให้ดําเนินการขออนุมัติจากผู้มีอํานาจโดยไม่ชักช้า และให้แจ้งเหตุแห่งความจําเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้
ข้อ ๖ กรณีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน เว้นแต่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทางไปราชการ เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับถึง
ที่ตั้งสํานักงานในวันใด หากจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได้
ข้อ ๗ การเบิกเงินตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ
สี่ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละห้าสิบบาท
(๒) การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมง
ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท
(๓) กรณี มีความจําเป็ นต้อ งปฏิบั ติงานซึ่ งเป็ นภารกิจ หลัก ขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
เป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ โดยมีกําหนดระยะเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประโยชน์สาธารณะ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจสั่งการให้
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ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละเจ็ดชั่วโมง
ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท
(๔) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นับเวลาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น
(๕) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันสําหรับ
การปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจํานวนชั่วโมง ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้
ข้อ ๘ การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือ
ตามระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้
ข้อ ๙ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง
การปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง
(๒) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ ๖ ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๐ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เป็นไปตามที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๑๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกจ่ายเงินที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
หรือแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ได้กําหนดไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้
สําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายเงินที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๒ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ ตีความ
วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น อุ ด หนุ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุน ให้แก่หน่วยงาน
ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ดําเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล
“หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” หมายความว่า
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
(๒) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า และการประปา
(๔) องค์ ก รประชาชน ได้ แ ก่ องค์ ก รซึ่ ง เป็ น การรวมของประชาชนที่ จั ด ตั้ ง โดยถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๕) องค์ ก รการกุ ศ ล ได้ แ ก่ องค์ ก รทางศาสนา หรื อ องค์ ก รซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก
เพื่ อ ดํ า เนิ น งานการกุ ศ ลหรื อ บํ า เพ็ ญ สาธารณประโยชน์ มิ ใ ช่ ก ารมุ่ ง แสวงหากํ า ไรที่ จั ด ตั้ ง โดยถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๔ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจตั้ ง งบประมาณให้ เ งิ น อุ ด หนุ น หน่ ว ยงานที่ ข อรั บ
เงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) โครงการที่ จ ะให้ เ งิ น อุ ด หนุ น ต้ อ งเป็ น ภารกิ จ ที่ อ ยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
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(๒) ประชาชนในเขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ใ ห้ เ งิ น อุ ด หนุ น ต้ อ งได้ รั บ ประโยชน์
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
(๓) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ โครงการอั น เป็ น ภารกิ จ หลั ก
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้
ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม
ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ข้อ ๕ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจตั้ ง งบประมาณให้ เ งิ น อุ ด หนุ น หน่ ว ยงานที่ ข อรั บ
เงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
ดังนี้
ไม่เกินร้อยละสิบ
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) เทศบาลนคร
ไม่เกินร้อยละสอง
(๓) เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล
ไม่เกินร้อยละสาม
ไม่เกินร้อยละห้า
(๔) องค์การบริหารส่วนตําบล
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนเกินอัตราตามวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการตั้งงบประมาณ โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกิน
หนึ่งเท่าของอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๖ กรณีที่เป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน้ า ที่ ไ ด้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจร้ อ งขอให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดํ า เนิ น การ
ตามโครงการที่ อ ยู่ ใ นภารกิ จ ดั ง กล่ า วแทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยแจ้ ง ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ทํ า
ประมาณการค่าใช้จ่ายส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้อ ๔ โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ ๘ (๑)
ทั้งนี้ ไม่นําเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมคํานวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ ๕
ข้อ ๗ กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ ง งบประมาณให้ เ งิ น อุ ด หนุ น หน่ ว ยงานที่ ข อรั บ
เงินอุดหนุนโดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการไว้
เป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามนั้น โดยให้แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวโดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ ไม่นําเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวม
คํานวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ ๕
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ข้อ ๘ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อ ยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ หรือ ข้อ บังคับ โดยแสดงเหตุผลความจําเป็ น
และรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกล่าว
(๒) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ ยกเว้นกรณี
ตามข้อ ๗ ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการขอรับ
เงินอุดหนุน
ข้อ ๙ เมื่องบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม มีผลใช้บังคับแล้ว
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง หน่ ว ยงานที่ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ทราบ โดยให้ แ จ้ ง ห้ า มดํ า เนิ น การ
หรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน
ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน สําหรับ
องค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลให้จัดทําบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว
ไม่น้อยกว่าสามคน ทั้งนี้ ตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อ ๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของตน หากมี
รายได้ เ พี ย งพอ จึ ง จะพิ จ ารณาให้ เ งิ น อุ ด หนุ น แก่ ห น่ ว ยงานที่ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ได้ โดยให้ เ บิ ก จ่ า ย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ข้อ ๑๑ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ เ งิ น อุ ด หนุ น ให้ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
โครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๙๗
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกีฬา
ให้ถือว่าเป็นการให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้
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สําหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ พระราชบัญญัติเทศบาล
พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๗๑ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๙๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๔ ประกอบกับ
พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริหารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๗ (๗) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบีย บบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริ หารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๕ (๔) กํ าหนดให้ผู้ ว่าราชการจัง หวั ด
และนายอําเภอในฐานะผู้กํากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอํานาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญ ญัติเทศบาล พุท ธศักราช ๒๔๙๖
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๙๐
แห่งพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองค์ การบริห ารส่ว นตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ง แก้ไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๖
และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการสอบสวนคณะเทศมนตรี
หรือเทศมนตรี พุทธศักราช ๒๕๐๐
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ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หรือที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
และองค์การบริหารส่วนตําบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“รองผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเมืองพัทยา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“ประธานสภาท้องถิ่น” หมายถึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเมืองพัทยา และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
“รองประธานสภาท้องถิ่น” หมายถึง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเมืองพัทยา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
“เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“การสอบสวน” หมายถึง การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น กรณีการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพ การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือเมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น ละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ห รื อ ปฏิ บั ติ ก ารไม่ ช อบด้ ว ยอํ า นาจหน้ า ที่ หรื อ ประพฤติ ต นฝ่ า ฝื น กฎหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยเมืองพัทยา
และกฎหมายว่าด้ว ยองค์การบริหารส่ว นตําบล หรือกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น
ซึ่งกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในฐานะผู้มีอํานาจกํากับดูแลเป็นผู้มีอํานาจทําการสอบสวน
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความหรือวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ เมื่อมีเหตุให้ต้องทําการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อทําการสอบสวน
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การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบนี้ ให้ผู้มีอํานาจกํากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่ น ตามกฎหมายว่าด้ ว ยองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น นั้ น ๆ ซึ่ งได้กํ าหนดให้ เป็น ผู้มีอํ านาจ
สอบสวนสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนอย่ า งน้ อ ยสามคน ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการ
และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และพิจารณาจากตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาประกอบ
คณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลที่ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควร
กรณี เป็น ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ต้องได้รั บความยิน ยอมจากต้ น สัง กัด ในกรณี ที่มีเ หตุผ ลจํา เป็ น
หรือสมควรหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน การพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม อาจพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น โดยได้รับความยินยอม
จากต้นสังกัดก็ได้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตั้งตนเองเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการมิได้
คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้มี
ประสบการณ์ในด้านการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการด้วย
กรรมการสอบสวนจะต้องไม่อยู่ในฐานะหรือมีเหตุต ามที่กฎหมายว่าด้ว ยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองกําหนดห้ามมิให้ทําการพิจารณาทางปกครอง
ข้อ ๘ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทําเป็นคําสั่งตามแบบหนังสือราชการ แล้วให้
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจ้งคําสั่งและส่งเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและกรรมการ
โดยเร็ว
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนนั้นโดยเร็ว ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้โดยตรง ให้ปิดสําเนาคําสั่งไว้ ณ ที่ทําการ
ของผู้ถูกกล่าวหาในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายต่อหน้าพยานอย่างน้อยหนึ่งคน หรือแจ้งโดยหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบีย นไปยังผู้ ถูกกล่ าวหา ณ ภูมิลํ าเนาของผู้ ถูกกล่ าวหาซึ่งปรากฏตามหลั กฐานทางราชการ
เมื่อพ้นกําหนดสิบห้าวันให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหารับทราบแล้ว
ข้อ ๙ หากปรากฏว่าข้อกล่าวหาเป็น การกล่าวหาการกระทําผิด ที่ปรากฏพยานหลักฐาน
โดยชัด แจ้ง แล้ว เช่น ได้มี คํา พิพ ากษาของศาลถึ งที่สุ ด ในความผิด ที่ ถูกกล่า วหานั้น แล้ว จะไม่ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนขึ้ น ทําการสอบสวนก็ได้ แต่ต้องให้โ อกาสผู้ถูกกล่ าวหาได้ ท ราบข้อ เท็จจริ ง
อย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน
ข้อ ๑๐ ระหว่างการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหาอาจทําคําคัดค้านเป็น หนังสือว่าคณะกรรมการ
สอบสวนหรือ กรรมการผู้ ใดเป็ น ผู้ที่ อยู่ ในฐานะหรื อมี เหตุที่ ไม่ สามารถจะทํ าหน้า ที่เ ป็น กรรมการได้
ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือวันที่รู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้านนั้น ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการคัดค้านนั้นมีเหตุผล
ฟังได้ก็ให้สั่งเปลี่ยนแปลงตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
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ข้อ ๑๑ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว หากมีเหตุจําเป็นหรือสมควรต้อง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการบางคน หรือตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น
หรือลดจํานวนคณะกรรมการสอบสวน ให้ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นออกคําสั่ง
เปลี่ย นแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น
หรือลดจํานวนคณะกรรมการสอบสวน แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามวิธีการในข้อ ๘
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือตั้งกรรมการ
เพิ่มขึ้นหรือลดจํานวนคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนการสอบสวน
ที่ได้ดําเนินการไปก่อนแล้ว
ข้อ ๑๒ เมื่อประธานกรรมการได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้บันทึก
วัน ที่ ไ ด้ รั บ ทราบคํ า สั่ ง นั้ น ติ ด ไว้ ใ นสํ านวนการสอบสวน แล้ว รี บ นั ด หมายคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว
การนัดหมายคณะกรรมการสอบสวน ให้นัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการ
นัดหมายในที่ประชุมหรือเป็นกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ โดยการสอบสวน
ผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานหลักฐานอื่นตามความจําเป็นเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหา
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับ หรือสําเนาที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาที่ถูกต้อง
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบอย่างเพียงพอและให้
ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสโต้แย้งและนําพยานหลักฐานของตนมาแก้ข้อกล่าวหาได้ตามควรแก่กรณีในเวลา
อันควร ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่มาหรือไม่แก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กําหนดไว้ ให้คณะกรรมการสอบสวน
บันทึกไว้แล้วให้ดําเนินการสอบสวนต่อไป
ในการแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาอาจทําเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๑๕ ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
แต่ในการลงมติต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่าสามคน
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๖ ในการสอบสวนทุกครั้ง ห้ามมิให้คณะกรรมการสอบสวนยอมให้บุคคลอื่นใดเข้าฟัง
การสอบสวน
ในการสอบสวนที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องมาปรากฏตัวต่อคณะกรรมการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ
นําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการสอบสวนได้
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การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทําลงต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่าเป็นการกระทําของ
ผู้ถูกกล่าวหา เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
ข้อ ๑๗ การสอบสวนบุคคลใดให้บันทึกถ้อยคําไว้แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง เมื่อรับว่าถูกต้อง
ก็ให้ลงลายมือชื่อไว้ และให้คณะกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งมีเหตุขัดข้องไม่อาจมาให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบสวนได้
และคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร บุคคลดังกล่าวอาจให้ถ้อยคําเป็นหนังสือได้แต่ต้องมาให้การ
รับรองหนังสือนั้นต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๘ ก่อนการสอบสวนเสร็จสิ้น หรือในกรณีที่ให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม คณะกรรมการ
สอบสวนจะเรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นใดมาสอบสวนเพื่อทราบข้อความใด ๆ หรือให้ส่งเอกสาร
หรือวัตถุใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นพยานหลักฐานสําคัญมายังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หากบุคคลใดไม่มา
ตามที่เรียกหรือไม่ยอมให้ถ้อยคําหรือไม่ยอมส่งเอกสาร หรือวัตถุที่ต้องการให้แก่คณะกรรมการสอบสวน
ให้รีบรายงานความจําเป็นและเหตุขัดข้องต่อผู้ที่สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ที่มีขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
ในสํานวน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสถานที่ หรือตรวจเอกสาร หรือวัตถุพยาน หรือดําเนิน การอื่นใด
เกี่ยวกับการสอบสวน หรือสอบสวนบุคคลใด เมื่อบุคคลนั้นไม่ยอมให้ถ้อยคําหรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับรองถ้อยคํา หรือไม่ยอมส่งมอบเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เป็นต้น
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานใดไม่จําเป็นหรือไม่เกี่ยวกับประเด็น
หรืออาจทําให้เห็นว่ามีเจตนาประวิงให้ชักช้า ให้คณะกรรมการสอบสวนงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้น ๆ เสียก็ได้เมื่อเห็นเป็นการสมควร และให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุผลไว้
ข้อ ๒๑ การสอบสวนจะต้องกระทําให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบคําสั่ง ถ้ามีความจําเป็นจะสอบสวนให้ทันตามกําหนดนี้ไม่ได้ ก็ให้ประธาน
กรรมการขอขยายเวลาไปยังผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวัน และต้องแสดงเหตุขัดข้องตลอดจนความจําเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาสอบสวนไว้ใน
สํานวนการสอบสวนด้วยทุกครั้ง
เมื่อได้ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ยังสอบสวนไม่แ ล้ว เสร็จอีก หากเป็นกรณีที่น ายอําเภอ
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ขอขยายเวลาโดยแสดงเหตุขัดข้องความจําเป็น และระยะเวลา
ที่คาดหมายว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ขอขยายเวลาไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี ขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
การสอบสวนระยะใดระยะหนึ่งดังกล่าวข้างต้น จะเป็นอันใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วทุกครั้ง
แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่คณะกรรมการสอบสวนได้ดําเนินการในอํานาจหน้าที่แล้วก่อนได้รับอนุมัติ
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การสอบสวนครั้งหนึ่ง ๆ ได้กระทําเพียงใด เลื่อนไปเพราะเหตุใด เมื่อใด ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้โดยชัดเจน
ข้อ ๒๒ ถ้าผู้ถูกกล่าวหายื่น คําชี้แจงเกี่ย วกับเรื่องที่สอบสวนนั้น ต่อคณะกรรมการสอบสวน
หรือต่อผู้มีอํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัย ในเวลาใด ๆ ก่อนมีคําสั่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มี
อํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยรับคําชี้แจงนั้นเข้าสํานวนรวมไว้พิจารณาด้วย
ข้อ ๒๓ เมื่ อ การสอบสวนเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ ป ระธานกรรมการนั ด ประชุ ม ทํ า รายงาน
การสอบสวนเพื่อสรุปข้อเท็จจริงพร้อมทั้งทําความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดตามเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ฐานใด ในมาตราใด แล้ว ควรพิ จารณา หรือวิ นิจฉัย อย่า งไร เสนอต่อ ผู้สั่ง แต่งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนพร้ อ มทั้ ง สํ า นวนการสอบสวน ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ทํ า การสอบสวนเสร็ จ สิ้ น
ถ้ากรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้งจะทําความเห็นแย้งติดไว้กับสํานวนการสอบสวนก็ได้
กรณีปรากฏจากการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดในเรื่องอื่นอีกหรือมีมูลพาดพิงผู้อื่น
ที่ไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมกระทําผิดในเรื่องนั้น ก็ให้ระบุไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย
เพื่อให้ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาตามที่เห็นสมควร
การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
ให้ผู้ สั่งแต่งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทํ าความเห็น และเสนอความเห็น พร้ อมทั้ งสํา นวน
การสอบสวนต่อผู้มีอํานาจพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
ตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้มีอํานาจพิจารณาทําการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่กรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งเป็นผู้มีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้น
ให้ทําความเห็นและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ
สอบสวนตามวรรคหนึ่ง
ในการทําความเห็นหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีตามวรรคสี่ ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นสมควร จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ตาม
ความจําเป็น แต่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้
เมื่อรวมระยะเวลาในการดําเนินการสอบสวนตามความในวรรคนี้เข้ากับระยะเวลาตามวรรคสี่ด้วยแล้ว
ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ ๒๔ การสอบสวนใดที่ได้แ ต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนิน การไปก่อนประกาศใช้
ระเบีย บนี้ ถ้าถูกต้องตามวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นให้เป็นอันสมบูรณ์แ ละให้ดําเนินการตามวิธีการนั้น
ต่อไปได้จนกว่าจะเสร็จสิ้น
ข้อ ๒๕ ในกรณี ที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ มี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในฐานะผู้มีอํานาจกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจทําการ
สอบสวนในเหตุอื่นหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นําระเบียบนี้มาใช้บังคับ
ด้วยโดยอนุโลม
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ในกรณี ที่มี การจั ด ตั้ง องค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น รูป แบบอื่น นอกเหนื อจากที่ กํา หนดไว้ใ น
ระเบี ย บนี้ โดยมี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ นายอํ า เภอเป็ น ผู้ มี อํ า นาจกํ า กั บ ดู แ ล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และมีอํานาจในการสอบสวน ให้นําระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําระเบี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบกระทรวงมหาดไทยกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่ เป็น การสมควรปรั บ ปรุงระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยเงิ นบํา เหน็ จ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิก่นา พ.ศ. ๒๕๐๐สํานัซึก่งแก้
ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
านาญข้าราชการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติบําเหน็
สํานัจกบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาตรา ๖สําและมาตรา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติองค์สํกาารบริ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
๗๖ แห่งพระราชบั
หารส่วนจังหวัด กา
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๘๘ แห่สํงาพระราชบั
ญญัติสภาตําบลและองค์
การบริสํหานัารส่
วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗กามาตรา ๖ และ
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิก่นา พ.ศ. ๒๕๔๖”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

๒ ระเบียบนี้ใช้บังคักบาตั้งแต่วันประกาศเป็
นต้นไป
สํานัข้กองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัจกบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข้อก๓า ให้ยกเลิกระเบี
บกระทรวงมหาดไทย กว่าาด้วยเงินบําเหน็
านาญข้าราชการ กา

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําสํบล
เมืองพัทยา และราชการส่
่มีกฎหมายจัดตั้งขึก้นา แต่ไม่รวมถึง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่นสํอืา่นันกตามที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กรุงเทพมหานคร
“เงิกนาเดือน” หมายความว่
า เงินเดือนและเงินกอืา ่นที่มีกําหนดจ่สําานัยเป็
นรายเดือนจาก กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน
สํานั“บํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางบําเหน็จปกติ
าเหน็จบํานาญ” ถ้ามิกไาด้ว่าไว้เป็นการเฉพาะในเรื
่องใด ให้หมายถึ
บํานาญปกติ บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ บําเหน็จตกทอดและหรือบํานาญพิเศษ กรณีข้าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเหน็จตกทอดกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนท้องถิ่นตาย และบํ
ผู้รับบํานาญส่วนท้องถิกา่นตาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง/หน้า ๑/๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“กองทุน” หมายถึง กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนจังหวัด กองทุนบําเหน็จ
สํานักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กองทุนบําเหน็
สํานัจกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านาญพนักงานเทศบาล
บํานาญพนักงานส่วนตํกาาบล หรือกองทุสํานนับํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
เหน็จบํานาญ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามความในพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้มีสํานักงานกลางตั้งอยู่ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖ กาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรั
กษาการตามระเบี
ความหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบนี้ และมีสําอนัํากนาจตี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรยกเว้นการปฏิบัติตาม
นักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาความตกลงกัสําบนัปลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาเป็นกรณี ๆ
ความในระเบียบนีสํ้ าให้
าชการส่วนท้องถิ่น ขอทํ
ดกระทรวงมหาดไทยได้
ไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
กา
การตั้งงบประมาณและการนําส่สํงานัเงิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สมทบ
กองทุนบําเหน็
จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งราชการส่วน
องถิ่นได้หักไว้จากเงินงบประมาณทั
่วสํไปตามความในกฎกระทรวง
ออกตาม
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฉบับที่ ๓ (พ.ศ.
สํานั๒๕๑๕)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้ตั้งจ่ายในงบประมาณ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รายจ่ายประจําปีขสํองราชการส่
วนท้องถิ่นนั้น กๆาในรายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่
ายตามข้กาอผูกพันหรือ
หมวดรายจ่ายอื่น แล้วแต่กรณี โดยให้เรียกชื่อว่า “เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําวนันท้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า องถิ่นปฏิบัตสํิหานัน้กางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องถิ่น” และให้ตั้งจ่ายเฉพาะราชการส่
องถิ่นที่มีข้าราชการส่วกนท้
ที่เท่านั้น
ข้อ ๘ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้หักและตั้งจ่าย
ตามข้อ ๗ เมื่อได้หักกไว้า เพื่อจ่ายเป็นสํเงิานันกบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
าเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่
วนท้อสํงถิานั่นกหรื
อผู้มีสิทธิจะ
สํานักไว้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ได้รับตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัติบําเหน็จบํานาญข้กาาราชการส่วนท้สําอนังถิ
่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และเงิน
เพิ่มบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในหมวด ๗ แห่งระเบียบนี้แล้ว ส่วนที่เหลือเท่าใด ให้
สํานักหังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานบําเหน็จบําสํนาญข้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วหน้าราชการส่วนท้อกงถิา ่นนั้น ๆ จัดการเบิ
กถอนนําส่งสมทบกองทุ
าราชการส่วน
ท้องถิ่นโดยเช็คหรือดราฟต์ขีดคร่อมในนามกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ระบุไว้โดยชัสําดนัเจนว่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นบําเหน็จ
ภายในเดือนธันวาคมของปี
งบประมาณและให้
าเป็นเงินสมทบกองทุ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่นใด เป็นเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ใด
สํานักงบประมาณตั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หักจ่ายเป็นบํสําานัเหน็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ละรายเป็นเงิสํนาเท่
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้งจ่ายเท่าใด
จหรือบํานาญรายใดแต่
ใด รวมเงินหัก
จ่ายบําเหน็จบํานาญเท่
าใด แล้วรายงานให้จังหวัดทราบทุกครัสํา้งนัทีก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
ีการนําส่งเงินด้วย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีเงินงบประมาณสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
าราชการส่ วนท้องถิ่ นกไม่
หรื อมี รายจ่ายเกิดขึ้นกใหม่
่งเงินไปสมทบ
สํานักข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
า พ อจ่ า ยตลอดปี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ห ลัง จากทีสํ่ ไาด้นักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ รายงาน
สํานักจังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา่นันกพิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ง หวั ด เพื่ อ แจ้ ง ไปยั ง สํกาา นั ก งานกองทุ
า เหน็ จ บํ า นาญข้ า ราชการส่
ว นท้ อ งถิ
จ ารณาเสนอ
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
านัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่วงเงินที่ได้หสําักนัไว้กจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งเหลือจ่าย
ข้าราชการส่วนท้อสํงถิ
เพิ่มให้ต่อไป และในกรณี
่ายตามความในวรรคหนึ
เมื่อวันสิ้นปีเป็นจํานวนเท่าใด ให้นําส่งสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายงานจังหวัดทราบอีกส่วนหนึ่งต่างหากเช่นเดียวกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
าราชการส่วนท้องถิ่น กพ.ศ.
กโดยย่อว่า “ก.บ.ท.”กา
สํานักข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ๒๕๐๐ มีสํชาื่อนัเรีกยงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้คณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธาน
านั้ทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า การ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการและเลือสํกผู
ี่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นกเลขานุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๑๐กา ก.บ.ท. มีอําสํนาจหน้
าที่ดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) พิจารณาจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปเพิ่มให้แก่
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยที่มีวงเงินไม่พอจ่ายเป็นบําเหน็จบํสําานันาญแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด
หน่วยงานนั้น หรือจะมอบอํานาจการจ่สําายเงิ
นดังกล่าวให้แก่ประธาน ก.บ.ท. ก็ได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้
ราชการส่วนท้องถิสํา่นนักหรื
อหน่วยงานที่เกี่ยวข้กอางกับท้องถิ่นรวมทั
้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ากราชการส่
วน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
จังหวัด จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
่มีกฎหมายกําหนดกู
าง ๆ ภายในกําหนดเวลากู
้ไม่เกินสิสํบานัห้กางานคณะกรรมการกฤษฎี
ปี ดอกเบี้ยใน
สํานักตามที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ไปดําเนินกิสํจาการต่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
อัตราไม่เกินร้อยละสิบเก้าต่อปี
สํ(๓)
านักพิงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าราชการ
จารณากําหนดวงเงินค่กาาใช้จ่ายประจําสํปีานัขกองกองทุ
นบําเหน็จบํานาญข้
ส่วนท้องถิ่นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบแห่งยอดเงินรายได้ประจําปี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัาปีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วงเงินกค่าาใช้จ่ายประจํสําานัปีกใงานคณะกรรมการกฤษฎี
ห้จัดทําเป็นประมาณการรายจ่
ายประจํ
ตามระเบียบที่
คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ.บ.ท.) กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) พิจารณาอนุ มั ติ การจ่า ยเงินกองทุ นบํ าเหน็จ บํานาญข้าราชการส่ วนท้ องถิ่ น
งกล่าวไว้ในมาตรา
๘ แห่งสํพระราชบั
ญญัติบําเหน็จบํากนาญข้
องถิ่น พ.ศ.
สํานักประเภทดั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าราชการส่
สํานัวกนท้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๕๐๐ ในกรณีดังต่อไปนี้
ในกรณีที่เงินสมทบกองทุ
นาญข้าราชการส่วนท้กอางถิ่นที่ได้รับ
สํานัก(ก)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นบําเหน็สําจนับํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
จากราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ในปีใดไม่พอที่จะโอนไปเพิ่มจ่ายให้กับราชการ
สํานักส่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ ๘ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วนท้องถิ่น ตามความในข้
(ข) ในกิจการซึ่งคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องถิ่น โดย
พิจารณาแล้วเห็นสํว่าานัเป็
นประโยชน์กับกิจการของกองทุ
นบําสํเหน็
บํานาญข้าราชการส่วนท้
เป็นงานเร่งด่วนและประมาณการรายจ่ายที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อ ๑๐ (๓) ไม่พอจ่ายหรือไม่ได้ตั้งจ่ายไว้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

-๔-

หน้ าที่ 287

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๑๒ ให้มีอนุกรรมการดําเนินการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการ
สํานักดํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จบํานาญข้าสํราชการส่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อว่า “อ.บ.ท.”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าเนินการกองทุนบําเหน็
วนท้องถิ่น” เรียกโดยย่
ประกอบด้วย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่ประธาน ก.บ.ท.สํานัเห็กนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชอบเป็นรองประธานกาผู้อํานวยการสํสําานันักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
บริหารการคลังท้องถิก่นา และผู้แทน
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรรมการ ก.บ.ท. ที่ประธาน ก.บ.ท. แต่งตั้งไม่เกินสามคนเป็นอนุกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และอนุกรรมการอื่นซึ่งประธาน ก.บ.ท. จะพิจารณาแต่งตั้งได้ไม่เกินสี่คน
ํานวยการส่วนบําเหน็จกบําานาญและสวัสํสานัดิกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
าร สํานักบริหารการคลักงาท้องถิ่นเป็น
สํให้
านัผกู้องานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ สํานักบริหาร
งท้องถิ่น เป็นอนุกการรมการและผูสํ้ชานั่วยเลขานุ
การ
สํานักการคลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํข้าอนัก๑๒
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อ.บ.ท. มีอํานาจหน้กาา ที่ดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินทุน เฉพาะการจ่ายเงินทุนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
สํานักอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มัติจาก ก.บ.ท. แล้วกเท่า านั้น และให้สํปานัระธาน
อ.บ.ท. หรือรองประธาน
อ.บ.ท.สําในกรณี
ที่ประธาน

อ.บ.ท. ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
(๒) พิจารณากําหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อใช้สํปาฏินับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ัติในการจัดดําเนินกิจการกองทุ
น
(๓) พิจารณากําหนดแบบบั
ญชีกองทุน และควบคุมบัญชีการเงินสํของกองทุ
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ
จารณากําหนดตัวพนักกงานเจ้
ดําเนินกิจการต่าง ๆ ของกองทุ
น
สํ(๕)
านักพิงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าหน้าทีสํ่เพืานั่อกให้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๖) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีการเงินของกองทุน และเสนอรายงานของผู้สอบ
ญชีพร้อมด้วยงบดุล กงบรายได้
และรายจ่
าย และรายงานกิจการประจํ
าปีของกองทุ
นให้ประธาน
สํานักบังานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ก.บ.ท. ทราบและจัดส่งงบดุลแสดงฐานะการเงินของกองทุนแต่ละปีให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดส่งเงิน
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาองถิ่นทุกหน่วสํยทราบภายในปี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาดไป
สมทบกองทุนบําเหน็
บํานาญข้าราชการส่วนท้
งบประมาณถั
(๗) รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่ควรเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ท.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นกิจการใด สํๆานัตามที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) ดํากเนิ
่ ก.บ.ท. มอบหมายกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้ อ ๑๓ การประชุ ม ของ ก.บ.ท. ตามความในข้ อ ๑๒ (๗) แห่ ง ระเบี ย บนี้ ให้
ก.บ.ท. เป็นผูก้กาําหนดและเรีสํยากประชุ
มเป็นครั้งคราวตามความจํ
าเป็นและการประชุ
มของ
สํานักประธาน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการ ก.บ.ท. และคณะอนุกรรมการ อ.บ.ท. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวน
จึงเป็นองค์ประชุมสําการลงมติ
ใด ๆ ให้ถือเสียงข้กาางมาก ถ้าคะแนนเท่
ากันให้ประธานในที่ปกระชุ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า มเป็นผู้ชี้
ขาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดจะครบเกษียณอายุการทําราชการจาก
า ดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ราชการส่วนท้องถิสํา่นนันัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ๆ ต้องรายงานผ่านจักงหวั
่อแจ้งให้ กก.บ.ท.
ทราบ
ล่วงหน้าอย่ างน้อยสามเดือนก่อนครบเกษียณอายุ เมื่อครบกําหนดเกษียณอายุและราชการส่วน
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว นท้ อ งถิ
สํา่ นนัผูก้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว ให้ ร ายงานผ่
สํานัากนจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อ งถิ่ น ได้ สั่ ง ให้ ข้ า ราชการส่
นั้ น ออกจากราชการแล้
ง หวั ด ไปยั ง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้ง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒

ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
สํานักข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบักบาที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่นออกจากราชการเพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๑๕กา ราชการส่วนท้
่นใดจะสั่งให้ข้าราชการส่
่อ

รับบําเหน็ จบํ านาญปกติหรื อบํ านาญพิ เศษ ตามพระราชบัญ ญัติบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัตสํิบานัํากเหน็
จบํานาญข้าราชการส่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ต้องระบุไว้ในคําสั่งให้ชัดแจ้งว่าให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ด้วยเหตุอย่างใด มาตราใด และให้ส่งสําเนาคําสั่งนั้น ๆ ไปยังจังหวัดเพื่อรายงานสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้สําาราชการส่
วนท้องถิ่นทราบทุกากราย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การขอรับบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนที่ ๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บําเหน็จบํานาญปกติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ยื่นเรื่องตามแบบ บ.ท. ๑
และแบบ บ.ท. ๒สํพร้
มทั้งสําเนาคําสั่งบรรจุหกรืาอแต่งตั้งเป็นสํข้าานัราชการส่
วนท้องถิ่น โดยยืก่นา ต่อราชการ
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ส่วนท้องถิ่นหน่วยที่ตนสังกัดครั้งสุดท้าย รวมสามชุด และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับ
าเหน็จบํานาญรวบรวมหลั
งนี้
สํานักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กฐานที่เกี่ยสํวข้
านัอกงดั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) สมุดประวัติหรือบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สํ(๒)
านักใบรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
บรองสมุดประวัติ อักาตราเงินเดือนสํเงิานันกเพิ
่ม (ถ้ามี) และเวลาทวีกาคูณระหว่าง
ประจําปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามแบบ บ.ท. ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าสั่งเลื่อนเงิ
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ของปีที่อสํอกจากราชการส่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) สํกาเนาคํ
เดือนในวันที่ ๓๐ กันยายน
วน
ท้องถิ่นสําหรับผู้ที่ครบเกษียณอายุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) สําเนาคําสั่งที่ให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่น แล้วแต่
สํานักกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) ต้นฉบับหรือสําเนาภาพถ่ายใบแสดงความเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ซึ่งตรวจและให้คสํวามเห็
นว่า ไม่สามารถจะรักบาราชการในหน้สําานัทีก่ไงานคณะกรรมการกฤษฎี
ด้ต่อไปสําหรับผู้ที่ออกจากราชการ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพราะเหตุทุพพลภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาก ฐานการตรวจสอบและรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๖) หลั
บ รองเวลาราชการของกรมการเงิ
น กลาโหม
กระทรวงกลาโหมสําหรับผู้ที่เคยรับราชการทหารกองประจําการก่อนหรือภายหลังที่เข้ารับราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้ว
(๗) หลักฐานเกี่ยวกับการถูกสั่งพักราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ออก ปลด
สํานักออก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กฐานการรัสํบาเงินักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบผู้ที่เคยถูกสัสํ่งาพันักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือไล่ออก และหลั
เดือนระหว่างนั้น สําหรั
หรือออกจาก
ราชการในลักษณะดั
งกล่าว เว้นแต่ได้บันทึกไว้ในสมุดประวัตสํิโาดยชั
ดแจ้งแล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) หลักฐานการอนุมัติของ ก.พ. หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่
สําหรับผู้ที่มีสิทธิได้กานับเวลาอุดมศึสํกานัษาในต่
างประเทศ
สํานักกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๙) หลักฐานเกี่ยวกับการที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปทําการใด ๆ ตามมติ
สํานักคณะรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฐมนตรีซึ่งได้นับเวลาระหว่
างนั้นสําเหมื
อนเต็มเวลาราชการ สํกาาหรับผู้ที่ได้ไปปฏิ
ัติงานดังกล่าว
ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา่นนัเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ก) คําสั่งให้ออกจากราชการส่
วนท้องถิ
่อไปทําการนั้น ๆ กา
(ข) คําสั่งให้กลับเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตามเดิม หรือหลักฐานการแสดง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจตนาขอรับบําเหน็จบํานาญ หรือหลักฐานการออกจากงานทางหน่วยที่ไปปฏิบัตินั้น ๆ แล้วแต่กรณี
หลั ก ฐานการมี สิ ทกธิา ไ ด้ นั บ เวลาทวี
ู ณ สํ า หรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ หกาน้ า ที่ ต ามที่
สํ(๑๐)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่ างที่มีการรบ หรื อการสงคราม หรือการปราบจลาจล หรือ ใน
างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือในระหว่
กดําเรือดําน้ํา
สํานักระหว่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างที่สั่งให้สํเาป็นันกนังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ซึ่งรับรองโดยกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม
สํ(๑๑)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลั ก ฐานการมี สิ ท ธิไกด้า นั บ เวลาทวี คสําู ณนักสํงานคณะกรรมการกฤษฎี
า หรั บ ผู้ป ฏิ บั ติ ร าชการปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งรับรองโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กฐานการมีสํสานัิทกธิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบผู้ปฏิบัติราชการลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑๒) กหลั
ได้นับเวลาทวีคูณสําหรั
บหรือปฏิบัติ
ราชการตามแผนป้องกันประเทศ หรือปฏิบัติราชการกรณีอื่น ตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย
หรือตามที่แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้
ว
(๑๓) หลักฐานการพิสํจาารณาขององค์
กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่
วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) สําหรับผู้ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่
อนออกจากราชการ หรื
อนความสามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะหย่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือบกพร่องในหน้าที่หรือมีมลทินมัวหมอง หรือกระทําผิดวินัยอย่าง
ายแรง ซึ่งมีระเบียบให้กาส่วนราชการเจ้
กัดรายงานผลการปฏิกบาัติในเรื่องดังกล่
องค์กรกลาง
สํานักร้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัสักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัวให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้ น ๆ ทราบ หรือหลักฐานการประกันด้วยบุคคลหรือทรั พย์สิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําหรับผู้ที่เจ้าสังสํกัาดนัยักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไม่ได้รายงานผลการปฏิกาบัติ หรือรายงานแล้
วแต่องค์กรกลางบริหการงานบุ
คคล
นั้น ๆ ยังพิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องดังกล่าวไม่เสร็จสิ้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กฐานการชดใช้
สํานักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑๔) กหลั
งินคืนกรณีลาศึกษาหรืกอาดูงานแล้วกลัสํบานัมาปฏิ
บัติราชการ
ชดใช้ไม่ครบตามสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๕) แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ (แบบ บ.ท. ๔)
ให้เสนอต่
บห้าวันนับแต่วันได้รับกเรืา่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อจังหวัดภายในสิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนที่ ๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํข้าอนัก๑๗
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา่นนัอยู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรณีที่ผู้ออกจากราชการส่
วนท้องถิ
่ในข่ายมีสิทธิจะได้รับกบําานาญพิเศษ

ให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ ๑๖ และให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักชาหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) คํากสัา ่งของผู้บังคับสํบัาญ
อหลักฐานเกี่ยวกับกการไปปฏิ
บัติราชการ

(๒) รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติหน้สําานัทีก่รงานคณะกรรมการกฤษฎี
าชการจนเป็นเหตุให้ถกูกาประทุษร้าย
หรือได้รับอันตราย
(๓) รายงานของผู
้ร่วมงานหรื
อผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชิด (ถ้ามี) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

-๗-

หน้ าที่ 290

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจในกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือได้รับ
สํานักอังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าผิดอาญาของผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นตรายนั้นเกิดจากการกระทํ
้หนึ่งผู้ใด หรือสําเนาคํกาาพิพากษาคดีนสํั้นานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) หลั ก ฐานการสอบสวนพร้ อ มทั้ ง สรุ ป ความเห็ น ของคณะกรรมการซึ่ ง
สํ
า ษร้ายหรืสํอาได้
นักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ด หรือ
ผู้บังคับบัญชาได้แต่านังตักงานคณะกรรมการกฤษฎี
้งขึ้นสอบสวนว่าการถูกกประทุ
ับอันตรายนั้นเกิดจากความผิ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่ ในกรณีที่ไม่อาจแนบหลักฐานตาม (๔) หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักฐานตาม (๔) ไม่ปรากฏชัดว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่
ายแรงของผู้นั้นเองหรืกอาไม่
สํานัางร้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ใบรับรองของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจและให้ความเห็นว่าผู้นั้น
รั บ อัน ตรายเสี ยแขนกาขา หูห นวกทัสํ้างนัสองข้
า ง ตาบอด หรื อ ได้กราั บ การป่ว ยเจ็สํบานัถึกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทุพ พลภาพไม่
สํานักได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สามารถจะรับราชการต่อไปได้
สํ(๗)
านักคํงานคณะกรรมการกฤษฎี
าสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีกาพิเศษ (ถ้ามี) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๓
บํานาญพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การขอรับบํานาญพิ
วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ
สํข้าอนัก๑๘
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เศษ กรณีข้าสํราชการส่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

โดยได้รับบําเหน็จหรือบํานาญปกติไปแล้ว ป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพ อันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติ
าที่ระหว่างที่ผู้นั้นรับกราชการ
ภายในสามปี
นับแต่วันออกจากราชการ
นอกจากจะต้
องดําเนินการ
สํานักหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
สํ(๑)
านักหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัอกงถิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฐานการสอบสวนของราชการส่
วนท้
่นที่เคยสังกัดว่าการป่กวายเจ็บเกิดขึ้น
เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) หลักากฐานแสดงว่าสํการป่
วยเจ็บได้เกิดขึ้นภายในสามปี
นับแต่วสํันานัออกจากราชการ
(๓) หลักฐานแสดงวันเดือนปีที่เจ้าตัวได้ยื่นขอรับบํานาญพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๔
บําเหน็จตกทอดกรณี
งถิ่นตาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ข้าราชการส่สํวานท้
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ข้อ ๑๙ การขอรับบําเหน็จตกทอดให้ทายาทผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
านักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัวกยตนเองตามแบบ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ได้แสดงเจตนาไว้สํแล้
แต่กรณี ยื่นเรื่องขอรับกบําาเหน็จตกทอดด้
บ.ท.ก๑า แบบ บ.ท.
๒ และแบบ บ.ท. ๕ ต่อราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายสังกัดอยู่ครั้งสุดท้าย
สํานักพร้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อมด้วยสําเนามรณบักตารรวม ๓ ชุด สํและให้
คํารับรองว่าจะชดใช้กเงิานที่ได้รับไปโดยไม่
ีสิทธิตลอดจน
ค่าเสียหายต่าง ๆสําคืนันกแก่
ราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท.สํา๖นักหรื
อแบบหนังสือรับรองการชดใช้เงิน
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คืนให้แก่ทางราชการ (สําหรับผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองใน
้แทนโดยชอบธรรม
นุบาล ลงชื่อแทนหรือกให้า ความยินยอมสําแล้
วแต่กรณี) เมื่อ
สํานักฐานะผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผู้พิทักษ์ หรืสําอนัผูก้องานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอดจากผู้ยื่นแล้ว ให้สอบสวนบันทึกปากคําของผู้
สํานักยืงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่นในหัวข้อรายละเอียดกดัา งนี้
(๑) ผู้ตายได้ตายด้วยเหตุใด
สํ(๒)
านักชืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก้ตงานคณะกรรมการกฤษฎี
่อตัว ชื่อสกุลของบิดาและมารดาของผู
ายชื่ออะไรและยังมีชกีวาิตหรือถึงแก่
กรรมไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ผู้ตายมีสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้ามี ชื่อตัวชื่อสกุลอะไร
และให้มีหลักฐานใบสํ
คัญการสมรสประกอบด้กาวย หากไม่มีหสํลัากนัฐานให้
ชี้แจงเหตุผลโดยชักดาแจ้ง
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๔) ผู้ตายมีบุตรกี่คน ชื่ออะไร เกิดวันเดือนปีใด ถ้าเป็นบุตรเกิดก่อนสมรสขอให้
ยดต่กอาไปด้วยว่าต่อมาบิ
ามารดาได้สมรสกัน หรื
เป็นบุตร หรือ
สํานักสอบสวนโดยละเอี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอได้จดทะเบีสํยานว่
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรหรือไม่ ทั้งนี้ ให้ส่งหลักฐานต่าง ๆ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอคําพิพากษาของศาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การสมรส สําเนาทะเบี
ยนการรับรองบุตร หรื
และเอกสารที่เกีก่ยาวข้องอื่นใด
ประกอบการพิจารณาด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าที่รวบรวมหลั
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้เจ้ากหน้
ฐานที่เกี่ยวข้องตามข้กอา ๑๖ และแนบหลั
กฐานเพิ่มเติม
ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) หลักฐานเกี่ยวกับการตาย
(ก) สํ า เนามรณบั
ต ร กรณี ต ายโดยเหตุ ป กติ หรื อ สํ า เนามรณบั
ต รประกอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักฐานการสอบสวนของเจ้ าหน้าที่ตํารวจ เช่น รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานประจําวัน
เกี่ยวกับคดี รายงานการสอบสวน
ฯลฯ กรณีตกายโดยผิ
ดธรรมชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) สําเนาคําสั่งศาลสําหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
พร้ อ มทั้ ง สรุ ปกาความเห็ น ของคณะกรรมการที
่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ค)
กา หลั ก ฐานการสอบสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งเพื่อสอบสวนพฤติการณ์และกรณีแวดล้อมทั่ว ๆ ไป สําหรับผู้ที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การตายมีสาเหตุเสํนืา่อนังจากการประพฤติ
ชั่วอย่ากงร้า ายแรงของตนเองหรื
อไม่
(ง) หลักฐานการวินิจฉัยขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้องถิ่น
สํานัก(ก.จ.จ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือ ก.ท.จ. หรืกาอ ก.อบต.จังสํหวั
หรือ ก.เมืองพัทยา) ถ้กาาผู้นั้นไม่ถึงแก่สํคานัวามตายเสี
ยก่อน
จะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกจากราชการหรือไม่ สําหรับผู้ตายที่มีกรณีหรือต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ร้ายแรงและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทําผิดนั้น
(๒) หลักากฐานเกี่ยวกับสํทายาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) สําเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา กรณียังมีชีวิตอยู่หรือสําเนามรณบัตร
หรือหนังสือรับรองการตายของผู
้ที่ควรเชื่อกถืาอได้ (เช่น พี่สํน้านัอกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลุง ป้า น้า อา หรือเจ้กาาหน้าที่ฝ่าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปกครอง) กรณีที่ตายไปก่อนแล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ข)กาหลักฐานการเป็
สํานันกบิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู
้ตายได้สํแาก่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑. สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของบิดามารดาหรือสําเนา
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทะเบียนฐานะของภริ
า (มารดาของผู้ตาย) หรืกาอ
๒. หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ ที่รับรองว่าบิดามารดาสมรสก่อนวันที่
สํานัก๑งานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือ
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ตายซึ่งเกิดภายในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือก่อนนั้น
(๓) หลักากฐานเกี่ยวกับสํคูา่สนัมรส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(ก) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ข)กาสําเนาทะเบียสํนบ้
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น
(ค) สําเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้กรณีที่คู่
สํ
า
นั
ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมรสตายไปก่อน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ง) สําเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสําคัญการหย่าหรือคําสั่งศาลกรณีที่มีการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หย่า
สําเนาคําพิพากษา กหรื
คู่สมรสคนใดเป็นคู่สมรสที
สํานัก(จ)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า อคําสั่งที่แสดงว่
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ชอบด้วย
กฎหมาย กรณีที่มีการสมรสซ้อน
(๔) หลักากฐานเกี่ยวกับสํบุานัตกรงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของผู้ตายกับมารดาของบุตร
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าพิพากษาของศาลว่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือสําเนาทะเบียสํนการรั
บรองบุตร หรือสําเนาคํ
าเป็นบุตร
(ข) บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ค)
กา สําเนามรณบัสํตารหรื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
อหนังสือรับรองการตายของผู
้ที่ควรเชืสํ่อานัถืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ได้ กรณีที่บุตร
ตาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ง) สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมสํากรณี
ที่มีบุตรบุญธรรม
(๕) หลักฐานการเป็นสําผูนั้ปกกครองโดยชอบด้
วยกฎหมาย หรือผู้พสํิทาักนัษ์กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือผู้อนุบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
แล้วแต่กรณี ซึ่งลงชื่อให้ความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบําเหน็จตกทอดแทนผู้มีสิทธิ ได้แก่
สําเนาทะเบียนการรั
ตร สําเนาทะเบียนการรั
หรือสําเนาคําสั่งศาลตั
สํานับกรองบุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บบุตรบุญ
สําธรรม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา้งผู้ปกครอง
ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
ให้เสนอต่
บห้าวันนับแต่วันได้รับกเรืา่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อจังหวัดภายในสิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนที่ ๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บํานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๐ การขอรับบํานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย นอกจากหลักฐาน
่เกี่ยวข้องซึ่งต้องแนบตามข้
อ ๑๗ (๕) และข้อ ๑๙กาแล้ว ให้แนบหลั
่เกี่ยวข้อง
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ ๑๗ (๑)สําถึนังกข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกฐานที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพิ่มเติม ดังนี้
นหรือกรายงานของแพทย์
ี่ทางราชการรับรอง ซึก่งาแสดงว่าการ
สํ(๑)
านักใบแสดงความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
ป่วยเจ็บถึงตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํบาั ตนัิหกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) รายงานการปฏิ
น้าที่ราชการในระยะก่กาอนตายเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสาม
สัปดาห์สําหรับผู้ที่ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรากตรําเร่งรัดหรืสําอนัเคร่
งเครียดเกินกว่าปกติธกรรมดา
(๓) หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายว่าสูญหายตั้งแต่เมื่อใด และมีเหตุอันควร
สํานักเชืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตายหรือสํไม่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่อได้ว่าผู้นั้นได้รับอันตรายถึ
(๔) คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ข้อ ๒๑ การขอรับบํานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการโดย
สํานักได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไปแล้ว สํป่าวนัยเจ็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกัตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รับบําเหน็จหรือบํานาญปกติ
บถึงตายอันเป็นผลเนืก่อางมาจากการปฏิ
ิหน้าที่ระหว่าง
ที่ผู้นั้นรับราชการภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการ นอกจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องแนบ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามข้อ ๑๙ แล้ว สํให้านัแกนบหลั
กฐานเพิ่มเติม ดังกนีา้
(๑) หลักฐานการสอบสวนของราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยสังกัดว่าการป่วยเจ็บถึงตาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่
กฐานซึ่งแสดงว่า การป่
เกิดขึ้นภายในสามปี นักบา แต่วันออก
สํ(๒)
านักหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยเจ็บถึงตายได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จากราชการ
(๓) หลักากฐานซึ่งแสดงวั
อนปีที่ทายาทได้ยื่นขอรักาบบํานาญพิเศษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนัเดื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บําเหน็สํจาตกทอดกรณี
ผู้รับบํานาญตาย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๒ เมื่อผู้รับบําสํนาญถึ
งแก่ความตาย ให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิสํราับนับํกงานคณะกรรมการกฤษฎี
าเหน็จตกทอด
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
แจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกจ่ายบํานาญทราบ และให้ผู้เบิกจ่ายบํานาญแจ้งการหมดสิทธิรับ
บํานาญของผู้นั้นให้
กงานกองทุนบําเหน็จกบําานาญข้าราชการส่
วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมกการปกครอง
สําสนัํากนังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ท้องถิ่นทราบโดยเร็ว

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๓ ให้ทายาทผู้มีสิทธิของผู้รับบํานาญซึ่งถึงแก่ความตายหรือผู้ที่ผู้รับบํานาญซึ่ง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัจกตกทอด
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ถึงแก่ความตายได้สําแนัสดงเจตนาไว้
ให้มีสิทธิยื่นกาคําขอรับบําเหน็
พร้อมทั้งให้คํากรัาบรองว่าจะ
ชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามแบบ บ.ท.
สํานัก๖งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ให้ผู้ปกครองในฐานะผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(สําหรับผู้เยาว์ คนเสมืกาอนไร้ความสามารถหรื
อคนไร้ความสามารถ
้แทนโดย
ชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ลงชื่อแทนหรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี) ยื่นต่อราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายรับบํานาญครั้งสุดท้าย และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐานเช่นเดียวกับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ
แนบแบบคําขอ
สํานักกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นตายตามข้อสํา๑๙
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกการสั
า ่งจ่ายเงินสํบําานัเหน็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
จบํานาญข้าราชการส่กวานท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๒๔ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญจากผู้ขอและ
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
านั้แกล้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ยื่นตามความในหมวดก๒า แห่งระเบียสํบนี
ว ให้บันทึก วัน เดือนกาปี ที่ได้รับเรื่องแล้
ตรวจสอบและ

สอบสวนหลักฐานต่
าง ๆ เพื่อนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจสํารณาภายในกํ
าหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นับแต่วันรับเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๕ ให้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใช้ส มุดประวัติที่มีการรับรองโดยถูกต้องเป็น
สํานักหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากหรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฐานในการตรวจสอบเวลาราชการสํ
บคํานวณบําเหน็จบํากนาญของข้
าราชการส่
วนท้องถิ่นได้
เว้นแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จะไม่มีสมุดประวัติหรือมีแต่สมุดประวัติไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือใน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นที่รับเรื่อง
กรณีที่หลักฐานต่สําางนักๆงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกี่ยวกับเวลาราชการขักาดแย้งหรือไม่สํตารงกั
นก็ให้ราชการส่วนท้องถิ
ขอรับบําเหน็จบํานาญสอบไปยังหน่วยราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เคยรับราชการอยู่ เพื่อรับรองเวลาราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเป็นหลักฐานก่อน เมื่อ
ได้รับหลักฐานดังสํกล่านัากวแล้
ว ให้รีบดําเนินการรวบรวมเรื
่องขอรั
าเหน็จบํานาญหรือบํากเหน็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานับกบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
า จตกทอด
พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ โดยเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าสมควรจ่ายเงินบําเหน็จ
านาญ หรือบําเหน็จตกทอดหรื
อไม่ปสํระการใดให้
แก่ใคร เป็นจํานวนเท่
าใด ตั้งแต่
สํานักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าใดหรือเดืสํอานันละเท่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เมื่อใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญและเอกสารต่าง ๆ
สํานักจากราชการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วนท้องถิ่นกาตามความในข้สําอนัก๒๕
แห่งระเบียบนี้ แล้วกให้า บันทึกวัน เดืสํอานปี
ที่ได้รับไว้เป็น

หลักฐาน แล้วรีบพิจารณาสั่งจ่ายภายในกําหนดเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันได้รับเรื่องการสั่งจ่ายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บําเหน็จบํานาญให้
ทําคําสั่งเป็นสามฉบับโดยระบุใ ห้ชัดแจ้สํางนัว่กางานคณะกรรมการกฤษฎี
จ่ายเป็นบําเหน็จหรือกบํา านาญหรือ
บําเหน็จตกทอดให้แก่ใครจํานวนเท่าสํใดหรื
อเดือนละเท่าใด จ่ายตั้งแต่เมื่อใดแล้สํวาส่นักงคํงานคณะกรรมการกฤษฎี
าสั่งและเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
ขอรับบําเหน็จบํานาญให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่เสนอเรื่องเพื่อถือจ่ายหนึ่งชุด เก็บรักษาไว้ที่จังหวัด
หนึ่งชุดและส่งไปยัสํางนัสํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานกองทุนบําเหน็จกบําานาญข้าราชการส่
วนท้องถิ่นหนึ่งชุด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บําเหน็จหรือบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพให้สั่งจ่ายได้ตั้งแต่วัน
ตราเงินเดือนเป็
สํานักขาดจากอั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กานต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บําเหน็จตกทอด หรือบํานาญพิเศษในกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ซึ่งจ่ายแก่
ทายาทหรื อ ผู้ มี สสํิ ทานัธิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ั้ น ให้ สั่ ง จ่ า ยได้ ตั้ ง แต่กวาั น ถั ด จากวั นสํทีา่นัถกึ งงานคณะกรรมการกฤษฎี
แก่ ค วามตาย หรื อ วั นกถัา ด จากวั น ที่
สันนิษฐานว่าถึงแก่ความตายตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในกรณีกาที่มีการลดหรืสํอางดบํ
านาญในระหว่างเวลาทีกา่ข้าราชการกลับสําเข้นัการังานคณะกรรมการกฤษฎี
บราชการใหม่
และต่อมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไม่มีสิทธิได้รับบํานาญ การสั่งจ่ายบํานาญที่เคยได้รับอยู่เดิม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตั้งแต่วันออกจากราชการครั้งหลัง จะจ่ายได้ต่อเมื่อผู้รับบํานาญได้ยื่นขอรับบํานาญเดิมต่อราชการ
วนท้องถิ่นที่เคยได้ รั บกาและให้ราชการส่
วนท้องถิ่นเดิมจ่ายบํากนาญต่
ราชการส่วน
สํานักส่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อ ไป ทัสํ้ งานีนั้ กให้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ท้องถิ่นนั้นรายงานผ่านจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้ง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสัก่างไม่อนุมัติการจ่
าเหน็จบํานาญแก่ข้ากราชการส่
วน
สํกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากยบํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ท้องถิ่นตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นเสนอขอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องรายงานเหตุผลไปยัง
สํานักกระทรวงมหาดไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับอัตราบํานาญพิเศษซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดให้แก่ข้าราชการส่วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ท้องถิ่นตามสมควรแก่
เหตุการณ์ ประกอบกับกความพิ
การทุพสํพลภาพของผู
้นั้นตามความในมาตรา
๓๘
แห่งพระราชบัญ ญั ติ บําเหน็ จบํา นาญข้ าราชการส่ วนท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และมาตรา ๔๕ แห่ ง
สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จ บํ า นาญข้ าสํราชการส่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๐๐ ซึ่ งสํแก้
านักไ ขเพิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญ ญั ติ บํ า เหน็
ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้ผู้ว่าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จังหวัดเสนอกระทรวงมหาดไทยเป็นราย ๆ ไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๔
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
การเบิ
จ่ายบําเหน็จบํานาญ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๗ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญจากผู้ว่าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จังหวัดแล้วต้องแจ้งแก่ผู้ยื่นเรื่องรับทราบไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบ พร้อมทั้งวัน
เดือน ปี ไว้ในคําสํสัา่งนัจ่กางานคณะกรรมการกฤษฎี
ยของผู้ว่าราชการจังหวั
่อรับทราบไว้ในทะเบีกยานที่จัดทําไว้
กาดกับให้ลงลายมื
สํานัอกชืงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยเฉพาะด้วย ส่วนผู้ที่อยู่ไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกแก่การติดต่อให้มาลงนามทราบได้ก็ให้แจ้ง
ท ราบทางไปรษณี ยก์ ลางทะเบี ย นและหมายเหตุ
ใ นทะเบี ย นด้กวายว่ า ได้ แ จ้ ง ให้สํทานัราบตามหนั
ง สื อ
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลงทะเบียน วัน เดือน ปีใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๘ การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญประจําเดือนหนึ่ง ๆ ให้ใช้ฎีกาค่าตอบแทน
สํานักโดยกรอกจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า จบํานาญ สํรวมทั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านวนเงินบํากเหน็
้งเงินเพิ่มในประเภทเงิกานบําเหน็จบํานาญข้
าราชการส่วน

ท้องถิ่น และให้เขียนใบแทรกแสดงรายชื่อจํานวนเงินที่ขอเป็นรายบุคคลลงในแบบ บ.ท. ๗ แล้วรวม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยอดทั้งสิ้นให้ตรงกัสําบนัจํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
นวนที่ขอเบิกแนบไว้กับกาฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๙ การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นหน้
่ของสมุห์บัญชีหรือหัวกหน้
วนท้องถิก่นา นั้น ๆ เป็น
สํานัาทีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าหน่วยการคลั
สํานักงของราชการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติการเบิกจ่ายตามระเบียบ โดยให้ลงจ่ายในทะเบียนจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญเล่ม
่งต่างหาก โดยใช้แบบ
รอกรายชื่อจํานวนเงินกบําาเหน็จบํานาญเรี
งตามลําดับใบ
สํานักหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ.ท. ๘ และให้
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แทรกฎีกาค่าตอบแทนและรวมยอดทั้งสิ้นไว้ตอนท้าย พร้อมทั้งหมายเหตุว่าเบิกโดยฎีกาค่าตอบแทนที่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ราย เป็นเงิสํนาเท่
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เท่าใด วัน เดือน สํปีาในัดกการจ่
ายในวันหนึ่ง ๆ รวมกี
ใดต้องแสดงไว้ในช่องหมายเหตุ
การขอรับบําเหน็จบํานาญผ่านทางธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สํานักกระทรวงมหาดไทยกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าหนด
การจ่ายบํานาญประจําเดือน ให้จ่ายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สองวันทํ าการ สํ าหรับกรณี ที่ ต้องเบิ กเงินจากธนาคาร หรือผู้มี สิท ธิรับบํา นาญได้รับบํา นาญทาง
ให้จ่ายในวันทํกาาการก่อนวันทํสําานัการสุ
ดท้ายของธนาคารในเดื
การ แต่ทั้งนี้
สํานักธนาคาร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อนนั้นสองวัสํานนัทํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้
่ค้างเบิกหรือที่ผู้รับกตายหรื
อหมดสิสํทานัธิลกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งในระหว่างเดือนให้เริ่มกจ่าายได้ทันที
สํบําานันาญที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ในกรณี ที่ ผู้ รั บ บํ า นาญลงชื่ อ รั บ เงิ น ไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ ผู้ รั บ พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ แทนและให้ ผู้
สํานักจ่งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นลายพิมพ์นสํิ้วานัมืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ายเงินหมายเหตุด้วยว่ากเป็
ของใคร
ในกรณีที่ผู้รับบําเหน็จบํานาญไม่สามารถจะมารับด้วยตนเองได้ต้องทําหนังสือมอบ
สํานัก๙งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฉันทะตามแบบ บ.ท.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังแก่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๓๐กา กรณีข้าราชการส่
วนท้องถิ่นผู้ได้รับหรือมีกสาิทธิรับบํานาญถึ
ความตาย ให้

จ่ายบํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญ (ถ้ามี) ให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิเศษจํานวนเท่ากับบํานาญ เงินเพิ่มจากบํานาญ (ถ้ามี) รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ถ้ามี)
อนโดย
สํานักสามเดื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) กรณีผู้รับบํานาญราชการส่วนท้องถิ่นตําแหน่งครู ให้จ่ายเงินบํานาญและเงินช่วย
สํานักค่งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานเพิ่มจากบําสํนาญ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าครองชีพผู้รับบํานาญกา(ถ้ามี) จากเงิสํนางบประมาณแผ่
นดิน ส่วนเงิ
(ถ้ามี) ให้จ่าย
จากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สํ(๒)
านักกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่นสํนอกจากตํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นบํานาญ
ผู้รับบํานาญราชการส่
าแหน่งครู ให้จ่ากยเงิ
และเงินเพิ่มจากบํานาญ (ถ้ามี) จากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ถ้ามี) ให้จ่ายจากเงินงบประมาณของราชการส่วนท้องถิ่น
ิทธิรับบํานาญที่ถึงแก่คกวามตายเป็
นผูสํ้ราับนักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
านาญตกทอดหรือบํากนาญพิ
สํผูา้มนัีสกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
า เศษใน
ฐานะทายาทไม่ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
เงินช่วกยพิ
่ง ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งกข้าาราชการส่วนท้
่นผู้ตายแสดง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เศษตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงถิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เจตนาโดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๑๐
สํถ้าานัข้กางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ บุ ค คลซึ่ ง
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ นกผูา้ ต ายมิ ไ ด้แ สดงเจตนาไว้
ต ามวรรคสามหรื
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายแสดงเจตนาไว้ตายก่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายหรือก่อนมีการ
สํานักจ่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ายเงินก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามลํ
าดับ ดังสํนีานั้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) คู่สมรส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลําดับก่อนตามวรรคสี่มีชีวิตอยู่ บุคคลในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคสี่ในลําดับเดียวกันมีหลายคนให้จ่าย
แก่ผู้ซึ่งบุคคลในลําดับกนัา ้นมอบหมายเป็
งสือ หรือบุคคลหนึ่งกบุาคคลใดที่จัดการศพ
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกหนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํข้าอนัก๓๑
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การขอรับเงินช่วยพิกาเศษ ให้กระทํสําาภายในเวลาหนึ
่งปีนับแต่วันกทีา ่ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบํานาญถึงแก่ความตาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรณีทกี่ผาู้มีสิทธิรับบํานาญถึ
งแก่ความตายก่อนที่ผกู้ว่าาราชการจังหวัสํดานัจะสั
่งจ่ายบํานาญ
ให้นับระยะเวลาเพื่อขอรับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งจ่าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บํานาญ
ในกรณีกาที่ราชการส่วนท้
่นมีความจําเป็นต้องเข้กาาจัดการศพข้าสํราชการส่
วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงถิงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผู้ตายเพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการในเวลาอันสมควร ให้ทางราชการส่วนท้องถิ่นหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วย
พิเศษได้เท่าที่จ่ายจริ
แล้วมอบส่วนที่เหลือถ้ากมีา ให้แก่ผู้มีสิทธิสํไาด้นัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามข้อ ๓๐
สํานังกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เพื่ อ เป็ น หลั
สํากนัฐานการตรวจสอบจ่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาา เหน็ จ บํ า นาญ
สํานัให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้ อ ๓๒
า ยบํ
ร าชการส่ ว น

ท้องถิ่นจัดทําทะเบียนตรวจจ่ายบําเหน็จบํานาญไว้เล่มหนึ่งตามแบบ บ.ท. ๑๑ และให้มีข้อความดังนี้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัเดื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชื่อผู้รับ จํานวนเงิสํนานัแต่
เดือนตุลาคมถึงเดือนกักนา ยายนรวม ๑๒
อน ในช่องหมายเหตุให้กหา มายเหตุว่า
ได้รับคําสั่งจ่ายบําเหน็จ หรือบํานาญตั้งแต่เมื่อใด เดือนละเท่าใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยนตรวจจ่
สําานัยต้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การลงทะเบี
องแยกประเภท ดังนี้ กา
(๑) บําเหน็จบํานาญปกติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) เหตุทดแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ข)กา เหตุทุพพลภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(ค) เหตุสูงอายุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ง)กาเหตุรับราชการนาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) บํานาญพิเศษ
สํ(๓)
านักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าเหน็จตกทอด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๓ การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญสมุห์บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังของ
ราชการส่วนท้องถิ
่จ่ายเงินบําเหน็จบํานาญจะต้
บบําเหน็จบํานาญ กหลั
สํา่นนัทีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องเก็บเรืสํา่อนังขอรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กฐานการ
เบิ ก จ่ า ยตลอดจนเอกสารประกอบการจ่ า ยไว้ ป ระกอบการตรวจสอบบั ญ ชี ก ารเงิ น เช่ น เดี ย วกั บ
าคัญการจ่ายเงินประเภทอื
วนท้องถิ่น
สํานักใบสํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นของราชการส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด ๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การแสดงการดํารงชีวิตอยู่ของผู้รับบํานาญส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๓๔ ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่
ทุ กปี ให้ผู้รับบํานาญแสดงการ
ดํารงชีวิตอยู่ต่อราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะแสดงด้
วยตนเอง หรือให้มีการรับรองของนายอํ
าเภอ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้รับบํานาญมีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบันหรือข้าราชการประจําไม่ต่ํากว่าระดับ ๕
เป็นผู้รับรองตามแบบ
บ.ท. ๑๒ ซึ่งรับรองว่ากผูา้รับบํานาญยัสํงดํานัากรงชี
วิตอยู่ เพื่อประกอบเป็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงิน
ให้เจ้ากหน้
ดทําสมุดไว้เล่มหนึ่งเพืกา่อใช้ในการแสดงรายชื
่อและตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าที่ผู้จ่ายบําสํนาญจั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่อยู่ของผู้รับบํานาญ และให้ผู้รับบํานาญลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีที่แสดงการดํารงชีวิตอยู่ไว้เป็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักฐาน
กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทนให้ปฏิบัติตามความในวรรคก่อนโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้ อ ๓๕ ในกรณี ที่ ผู้ รั บ บํ า นาญพิ เ ศษเป็ น บุ ต รซึ่ ง กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น เตรี ย ม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อุดมศึกษา หรือชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที่ราชการรับรองให้เทียบเท่า ถ้ามีความประสงค์จะ
บบํานาญพิเศษต่อไปอี
ครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้กาว ให้ยื่นใบรับสํรองของสถานศึ
กษา
สํานักขอรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กหลังจากทีสํ่มานัีอกายุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นั้น ๆ และหลังจากนั้นให้ยื่นใบรับรองเช่นว่านี้ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๖ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้รับหลักฐานการดํารงชีวิตอยู่ดังกล่าวในข้อ ๓๔
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาดังกล่าสํวในข้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาในทะเบียนจ่สําายเงิ
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อใบรับรองของสถานศึ
อ ๓๕ แล้ว ให้บันทึกไว้
บํานาญ และ
ทะเบียนตรวจจ่ายเงินบํานาญว่า ผู้รับบํานาญรายใดได้แสดงการดํารงชีวิตอยู่แต่วันเดือนปีใด หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัวกันงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บรองของ
ผู้รับบํานาญพิเศษรายใดมี
อายุครบยี่สิบปีบกริาบูรณ์แล้วตั้งแต่
เดือนปีใด และได้ยื่นใบรั
สถานศึกษาใดตั้งแต่วันเดือนปีใด แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายบํานาญต่อไป ส่วนหลักฐาน
สํานักการดํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บรองของสถานศึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ารงชีวิตอยู่หรือใบรั
กษาให้ราชการส่วนท้กาองถิ่นที่เบิกจ่สําายเก็
บรักษาไว้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบบั
ญชีการเงินต่อไปด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ข้อ ๓๗ ถ้าปรากฏว่าผู้รับบํานาญขาดสิทธิที่จะได้รับบํานาญต่อไปแล้ว หรือผู้รับ
สํานักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วิตอยู่ หรือสํไม่านัยกื่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านาญไม่แสดงการดํารงชี
ใบรับรองของสถานศึกกษาตามที
่ระบุไสํว้าในันข้
อ ๓๔ และข้อ
๓๕ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นระงับการจ่ายบํานาญไว้จนกว่าผู้รับบํานาญจะแสดงหลักฐานการดํารงชีวิต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยู่หรือส่งใบรับรองของสถานศึ
กษาให้ถูกต้องกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๖
การเปลี่ยนแปลงสถานที
่รับสํบํานัานาญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๘ ผู้รับบํานาญที่ย้ายภูมิลําเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบํานาญไปรับ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ทางราชการส่วนท้สําอนังถิ
่นรูปเดียวกันในท้องทีก่ทาี่ย้ายไปอยู่ใหม่สํานัให้กผงานคณะกรรมการกฤษฎี
ู้รับบํานาญยื่นเรื่องต่อกราชการส่
วน
ท้องถิ่นที่จ่ายบํานาญให้เดิมและให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นส่งเรื่องและหนังสือสําคัญจ่ายเงินบํานาญ
สํานักครั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๓ ไปยังจังสํหวั
านัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้งสุดท้ายตามแบบ บ.ท.
และให้จังหวัดรายงานเพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติดังนี้
(๑) ข้ากราชการส่
วนท้สํอางถิ
ซึ่งออกหรือพ้นจากราชการก่
๒๕๐๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อนวันทีสํ่ ๑านัมกราคม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และได้ รั บ หรื อ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บํ า นาญปกติ หรื อ บํ า นาญพิ เ ศษ หรื อ บํ า นาญตกทอดตามความใน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า องถิ่น พ.ศ.สํา๒๕๐๐
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติบสํําาเหน็
จบํานาญข้าราชการส่วกนท้
ให้ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เบิกจ่าย
ให้ตามอัตราที่เคยเบิกจ่ายอยู่เดิมก่อนใช้บังคับระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงถิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) นักบาตั้งแต่วันที่ ๑ สํมกราคม
๒๕๐๙ เป็นต้นไปกข้าาราชการส่วนท้
่นซึ่งออกหรือ
พ้นจากราชการ และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ หรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บํานาญพิเศษ ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไข
่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.กา๒๕๐๘ ให้ราชการส่
วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงิกนาเพิ่มจากเงินบํสําานาญปกติ
หรือเงิน
สํานักเพิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บํานาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะ
พึงได้รับตามความในพระราชบั
ญญัติบําเหน็กาจบํานาญข้าราชการส่
วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
แก้ไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก โดยเบิกจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
สํานักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือบํานาญพิ
สํานัเกศษที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านาญข้าราชการส่วนท้กอา งถิ่นและให้รสํวมจ่
ยพร้อมกับเงินบํานาญปกติ
่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับเมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวกับเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ
สํานัอกงไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ดท้ายที่ข้าราชการส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เข้าด้วยกันแล้วจะต้
สูงกว่าเงินเดือนเดือกนสุ
วนท้องถิ่นได้รับอยูก่กา่อนออกหรือ
พ้นจากทางราชการส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํวานันท้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) ข้กาาราชการซึ่งได้สํโาอนหรื
อถูกสั่งไปรับราชการทางราชการส่
องถิ่น ซึ่งจะมี
สิ ท ธิได้ นั บ เวลาราชการสํ
าหรั บคํา นวณบํ า เหน็จ บํา นาญติสํดานัต่กองานคณะกรรมการกฤษฎี
กัน ในการคํานวณเงิ นกเพิ
่ม จากเงิ น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
า
บํ านาญปกติ หรือเงิ นบํานาญพิเศษเพื่ อจ่า ยแก่ข้าราชการซึ่งได้โอนหรือถู กสั่ งไปรั บราชการทาง
วนท้องถิ่ น หรื
รับบํานาญพิเศษตามความในพระราชบั
ญญัติบําเหน็จ
สํานักราชการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอ ผู้ มี สิ ท ธิ จ ะพึ
สํางนัได้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

- ๑๖ -

หน้ าที่ 299

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้คํานวณโดยตั้ง
สํานักเงิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เศษ ซึ่งจะพึสํงาได้
นักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นเพิ่มในอัตราร้อยละยีกา่สิบห้าของเงินสํบํานัานาญปกติ
หรือเงินบํานาญพิ
ับตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานักคูงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํ่ขา้านัราชการผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๕๐๘ แล้วแต่กรณี
ณด้วยจํานวนปีอันเป็นกเวลาราชการที
้นั้นมารับราชการทางราชการ
ส่วนท้องถิ่นหารด้วยจํานวนปีอันเป็นเวลาราชการที่ข้าราชการผู้นั้นรับราชการอยู่ทางสังกัดเดิม และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางราชการส่วนท้องถิ่นรวมกัน ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวกับเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญ
พิเศษ ซึ่งจะพึงได้สํราับนัเป็
นอีกส่วนหนึ่งต่างหากเข้
องไม่สูงกว่าเงินเดือนเดืกาอนสุดท้ายที่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาด้วยกันแล้วสําจะต้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกหรือพ้นจากราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น
(๔) ข้ากราชการส่
วนท้สํอางถิ
ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่
วนท้องถิ
บตั้งแต่วันที่ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา่นนักนังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป เมื่อออกหรือพ้นจากราชการ และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติหรือ
สําอนัผูก้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เ ศษตามความในพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จ บํ า นาญ
บํ า นาญพิ เ ศษ หรื
มี สิ ท ธิ จ ะได้ รั บ บํ า นาญพิ
ญ ญั ติ บํ า เหน็
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
สํานักร้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยละยี่สิบห้าจากเงินบํกาานาญปกติหรือสํเงิานันกบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
านาญพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การหักสํบํานัานาญพิ
เศษและหรือบําเหน็จ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตกทอดจากผู้ที่ได้รับสิทธิหรือไม่มีสิทธิ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๐กา ในกรณีที่ได้สํเาบินักกจ่งานคณะกรรมการกฤษฎี
ายบํานาญพิเศษและหรื
แก่ผู้มีสิทธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อบําเหน็จตกทอดให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามคําสั่งจ่ายของจังหวัดแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัากเหน็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่น
ชอบด้วยกฎหมายของผู
้ตายตามเงื่อนไขที่กกฎหมายว่
าด้วยบํ
จบํานาญข้าราชการส่
กําหนดเพิ่มขึ้น ให้จังหวัดสั่งจ่ายเงินรายนั้นใหม่โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกหักเงินบํานาญพิเศษ
สํานักของผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ซึ่งรับเกินไปตั้งแต่กวาันเกิดสิทธิคืนสํให้านัแกก่งานคณะกรรมการกฤษฎี
บุตรดังกล่าวตามสิทธิกทาี่บุตรผู้นั้นจะได้สํรานัับกทุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กเดือนจนกว่า
ยอดเงินที่หักจะครบจํานวนที่ผู้นั้นรับเกินไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่หักเงินบํานาญพิเศษได้ไม่ครบจํานวนที่รับเกินไป หรือไม่มีเงินบํานาญ
เศษที่จะหักชดใช้ได้ ให้กาจังหวัดสั่งให้รสําชการส่
วนท้องถิ่นผู้เบิกเรียกกเงิ
นไปหรือได้รับ
สํานักพิงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นจากผู้ที่ได้สํราับนัเกิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไปโดยไม่มีสิทธิคืนเพื่อจ่ายให้แก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิที่บุตรผู้นั้นจะได้รับหากเรียกคืนไม่ได้หรือเรียก
ได้ไม่ครบ ให้ผู้เบิกสําแจ้
ให้บุตรผู้นั้นเรียกร้องเอาจากผู
้ที่ได้รับเกิ
อได้รับไปโดยไม่มีสกิทาธิต่อไป
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานนักไปหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เบ็ดเตล็ด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๔๑กา ข้าราชการส่สําวนันท้
องถิ่นผู้ใดประสงค์จะออกจากราชการ
ยื่นหนังสือขอ

ลาออกจากราชการส่
วนท้องถิ่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่ตนสัสํงากันัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามแบบ บ.ท. ๑๔ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

- ๑๗ -

หน้ าที่ 300

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรณี ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ้ น จากราชการเพราะเกษี ย ณอายุ ให้ ยื่ น คํ า ขอรั บ
สํานักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนังถิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าเหน็จหรือบํานาญต่กอาราชการส่วนท้
่นที่ตนสังกัดล่วงหน้ากได้า เป็นเวลา ๕สําเดืนักองานคณะกรรมการกฤษฎี
นก่อนวันครบ
เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๒ เพื่อ ให้ ได้ ทราบถึงฐานะการเงิน และสถิติของกองทุ นบํ าเหน็ จบํ านาญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจํา กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญแก่
ข้าราชการส่วนท้อสํงถิ
ในเดือนใด ให้ราชการส่กวานท้องถิ่นนั้นสํจัาดนัทํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
งบเดือนแสดงการรับ -กาจ่ายเงินตาม
านัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
แบบ บ.ท. ๑๕ ส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนใหม่ทุกเดือน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๓ บรรดาแบบพิมพ์ที่ใช้ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประชา
มาลีนนท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

- ๑๘ -

หน้ าที่ 301

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้ องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๓
สํานัก๒๕๕๔
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระพี/ผู้จัดทํา
สํ๒านักักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยายน ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวิชกพงษ์
า /ผู้ตรวจ

๓ กันยายน ๒๕๕๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรกฎาคมสํ๒๕๕๔
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓
ราชกิกจาจานุเบกษา เล่มสํา๑๒๘/ตอนพิ
เศษ ๗๗ ง/หน้า ๑/๑๒

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 302

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สําระเบี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบกระทรวงมหาดไทยกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รองนายกองค์
การบริหารส่วนจักงาหวัด ประธานสภาองค์
การบริหารส่วนจังกหวัา ด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เลขานุการนายกองค์
การบริสํหาารส่
วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์
การบริหสําารส่
วนจังหวัด

และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๕๔๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์
การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์
การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสํสภาองค์
การบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และกรรมการสภาองค์
การบริหารส่วนจังหวักาด พ.ศ. ๒๕๔๗สํานัเสีกยงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปัจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังสํหวัานัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิกมา่ เติมโดยพระราชบั
ญญัติองค์การบริหารส่กวานจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักการบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ค่าตอบแทนนายกองค์
การบริหารส่วนจังหวักาด รองนายกองค์
หารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนจังหวัด เลขานุกการนายกองค์
การบริ
ารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์
การบริ
ารส่วนจังหวัด
และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันกเดืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงิ
อนและค่าตอบแทนนายกองค์
การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริ
หารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหสํารส่
วนจังหวัดที่ดํารง
ตําแหน่งรองประธานสภาองค์
การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิ
กสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่กวานจังหวัด พ.ศ.สํา๒๕๔๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังสํหวัานัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
รองนายกองค์การบริหการส่
กสภาองค์การบริหารส่กวานจังหวัดที่
า วนจังหวัด สํสมาชิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน้า ๑/๒๙ กันยายน ๒๕๕๔

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

-๒-

หน้ าที่ 303

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สํานักเลขานุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารส่วนจังสํหวั
านัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารส่วนจังสํหวั
านัดกและกรรมการ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การนายกองค์การบริ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ
สํานักวิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากเกณฑ์ และวิสําธนัีกการปฏิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เป็นไปตามระเบี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นิจฉัยปัญหา กําหนดหลั
บัติ เพื่อดําเนินการให้
บนี้
สํข้าอนัก๕งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้กรรมการในคณะกรรมการสามั
ญสําคณะกรรมการวิ
สามัญ และกา

คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละสองร้
อยห้าสิบบาท สําหรับประธานกรรมการของแต่
ละคณะให้
ได้รับเบี้ยประชุมเพิ
่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่
าว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การประชุมของคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งให้ประธานกรรมการ
รับเบี้ยประชุ
ว
สํานักและกรรมการได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มเพียงครัสํ้งาเดีนักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้นายกองค์การบริหการส่
การบริหการส่
สํข้าอนัก๖งานคณะกรรมการกฤษฎี
า วนจังหวัดสํและรองนายกองค์
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วน

จังหวัดได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่วันเลือกตั้ง
อวันได้รับแต่งตั้ง แล้กวาแต่กรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่วัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร
สํานักส่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์
กสํารบริ
หารส่วนจังหวัด ให้ได้รกับาเงินค่าตอบแทนรายเดื
อนใน
ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้วแต่กรณี เมื่อประธานสภาองค์
การบริหารส่วนจังหวัด หรืสํอารองประธานสภาองค์
การบริหารส่วน
จังหวัด ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสํ
าหรับตําแหน่งนั้นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่สําาตอบแทนราย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เดือนสําหรับตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก
การนายกองค์การบริ
่ปรึกษานายกองค์กกาารบริหาร
สํให้
านัเกลขานุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารส่วนจังหวั
สําดนักและที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗ กรณีบคุ คลตามข้อ ๖ ได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับแต่งตั้ง ในระหว่างเดือนหรือ
พ้นจากตําแหน่งก่สํอานสิ
้นเดือน ให้จ่ายเงินเดือนกาเงินค่าตอบแทนรายเดื
อน เงินค่าตอบแทนประจํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า
ตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของเดือนนั้นตามส่วนของจํานวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว

ข้อ ๘ ให้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํางนัหวั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
องค์การบริหารส่วสํนจั
หวัด ประธานสภาองค์กกาารบริหารส่วนจั
ด รองประธานสภาองค์กาการบริหาร
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารส่วนจังหวั
สําดนักตามบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าตอบแทนท้
สํานัากยระเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่ปรึกษานายกองค์การบริ
ญชีอัตราเงินเดือนและค่
ยบนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัประกาศ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ณ วันที่ ๑๖ กันกยายน
พ.ศ. ๒๕๕๔

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน้ าที่ 304

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[เอกสารแนบท้าย]

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑. บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนจังหวัด รองนายกองค์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งหวัด
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์
การบริหารส่
การบริหารส่วนจั
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
สํานักองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาด เลขานุการนายกองค์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ด ที่ปรึกษานายกองค์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การบริหารส่วนจังหวั
การบริหารส่วนจังกหวั
การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิกหมายเหตุ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒
หมายเหตุบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ
สํานักบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หารส่วนจังหวัด (ฉบับทีก่ ๒)า พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
สํานักองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาด ประธานสภาองค์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การบริหารส่วนจังหวั
การบริหารส่วนจังหวัดการองประธานสภาองค์
การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัหการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นายกองค์การบริหสําารส่
วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์
การบริ
วนจังหวัด (ฉบับที่ ก๒)า พ.ศ.
๒๕๕๗๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดได้ดําเนินการเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทน
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อสํ๓านัก่กองานคณะกรรมการกฤษฎี
นระเบียบนี้ใช้บังคับ หรื
อได้ปฏิบัติตามแนวทางการตอบ
ข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยในเรื
่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นสําการดํ
าเนินการโดยชอบตามระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
การบริหารส่วนจังหวั
การบริหารส่วนจังหวัดการองประธานสภาองค์
การบริหาร
สํานักองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาด ประธานสภาองค์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริสํหาารส่
วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์
การบริ
วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัหการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นุสรา/ผู้ตรวจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภีราพร/ปรับปรุง
๙ กุมภาพั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นธ์ ๒๕๕๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปริยานุช/ผู้จัดทํา
ลาคม ๒๕๕๔
สํ๑๑
านักตุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ปณตภร/ผู
้ตรวจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มกราคม ๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิกจาจานุเบกษา เล่มสํา๑๓๒/ตอนพิ
เศษ ๑๓ ง/หน้า ๑/๑๖
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สําระเบี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบกระทรวงมหาดไทยกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รองประธานสภาเทศบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และการจ่สําายค่
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
๑
พ.ศ.
๒๕๕๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่เป็นการสมควรปรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โดยที
บปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าสํด้าวนัยเงิ
นเดือน เงิน

ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุสํากนัารนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกกษานายกองค์
การบริ
ารส่วนจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ เสียใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาศักายอํานาจตามความในมาตรา
๔๘ จตุวีสติ กและมาตรา
๖๘สํแห่
พระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๗๗ แห่สํงาพระราชบั
ญญัติเทศบาล พ.ศ.
ว่าการกระทรวงมหาดไทย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๔๙๖ รัฐสํมนตรี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืกา่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีกาประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายค่าเบี้ยสํประชุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๕๔สํ”านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกเทศมนตรี และการจ่
มกรรมการสภาเทศบาล
สํานัข้กองานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังกคัาบตั้งแต่วันที่ สํ๑านัเมษายน
๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข้อก๓า ให้ยกเลิก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์

สํา่นนักของนายกเทศมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัสมาชิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหน่ง
ตอบแทนอย่างอื
รองนายกเทศมนตรี
กสภาเทศบาลที่ดํารงตํ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๔๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
สมาชิ
รงตําแหน่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัรองนายกเทศมนตรี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากสภาเทศบาลที
สํานั่ดกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ม
เทศบาล เลขานุสํากนัารนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเงินค่าเบี้ยกประชุ
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน้า ๓/๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ กาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรั
กษาการตามระเบี
ํานาจตีความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบนี้ และให้
สํานัมกีองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕ ให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และ
สํานักคณะกรรมการสามั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าสภาเทศบาล
สํานัได้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเบี้ยประชุมสํรายครั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญประจํ
รับค่าตอบแทนประเภทค่
้ง เฉพาะครั้ง
ที่มาประชุมครัง้ ละสองร้อยห้าสิบบาท สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รบั เบี้ยประชุม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสีสํา่ขนัองอั
ตราเบี้ยประชุมดังกล่กาาว
การประชุมของคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งให้ประธานกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครัสํ้งาเดีนักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
ว
๒
สํข้าอนัก๖งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้นายกเทศมนตรี กและรองนายกเทศมนตรี
ได้รบั เงินเดือน เงินกา

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตัง้ แต่วันเลือกตั้งหรือวันได้รับแต่งตั้ง แล้วแต่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรณี
กสภาเทศบาล ได้รับเงิกนา ค่าตอบแทนรายเดื
อน ตั้งแต่วันเลือกตั้ง กา
สํสมาชิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภา
ได้รบั เงินค่าตอบแทนรายเดื
าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรื
อรองประธานสภา
สํานักเทศบาลให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํอานในตํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เทศบาล แล้วแต่กรณี เมื่อประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กสภา
รายเดือนสําหรับตํสําานัแหน่
งนั้นแล้วไม่มสี ิทธิได้รกับาเงินค่าตอบแทนรายเดื
อนสําหรับตําแหน่งกสมาชิ
เทศบาลอีก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การนายกเทศมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
ให้เลขานุ
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ได้รสํับาเงินันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ค่าตอบแทน
รายเดือน ตั้งแต่วันได้รับแต่งตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗ กรณีบคุ คลตามข้อ ๖ ได้รับเลือกตั้ง ได้รับเลือก หรือได้รับแต่งตั้ง ในระหว่าง
สํานักเดืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งก่อนสิ้นเดือสํนานัให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อน เงินค่าตอบแทนประจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อน หรือพ้นจากตําแหน่
จ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดื
า

ตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษของเดือนนั้นตามส่วนของจํานวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๘ ให้จ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นให้แก่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุกสํารนายกเทศมนตรี
และทีป่ รึกกาษานายกเทศมนตรี
ตามบัญชีอัตราเงินเดืกอานและ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒

ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
สํานักกรรมการสภาเทศบาล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉบักบาที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[เอกสารแนบท้าย]

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑. บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่
างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่ปรึกษานายกเทศมนตรีกาและการจ่ายค่สําานัเบีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๔
(แก้ไข
เพิ่มเติมหมายเหตุ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓
หมายเหตุบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงิน เดือ น เงิสํนานัค่กา ตอบแทน
และประโยชน์กตาอบแทนอย่า งอืสํา่นนัของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษา
และการจ่ายค่
(ฉบับที่ ๒) กพ.ศ.
สํานักนายกเทศมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
สํานักนายกเทศมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักสมาชิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
กสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
สํานัพ.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เทศบาล (ฉบับที่ ๒)
๒๕๕๗๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๕๘ เป็นสํต้านันกไป
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๒ การะเบียบนี้ให้ใสํช้าบนัังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
บตั้งแต่ปีงบประประมาณ
สํข้าอนัก๕งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่องเงินเดืสําอนันและค่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เทศบาลใดได้ดําเนินกการเรื
าตอบแทนของเทศบาลตาม

ข้อ ๔ ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือได้ปฏิบัติตามแนวทางการตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในเรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการดําเนินสํการโดยชอบตามระเบี
ยบกระทรวงมหาดไทยว่
าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
่ปรึกษานายกเทศมนตรีกาและการจ่ายค่สําาเบี
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๔
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
นัก้ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภีราพร/เพิ่มเติม
๙สํากุนัมกภาพั
นธ์ ๒๕๕๘
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกนุาสรา/ผู้ตรวจ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

้ตรวจ
สํานักปณตภร/ผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปริยานุช/ผู้จัดทํา
๑๑ ตุกลาาคม ๒๕๕๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มกราคม ๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิกจาจานุเบกษา เล่มสํา๑๓๒/ตอนพิ
เศษ ๑๓ ง/หน้า ๓/๑๖
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สําระเบี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบกระทรวงมหาดไทยกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาบล รองประธานสภาองค์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าบล
ประธานสภาองค์
การบริหารส่วนตํ
การบริหารส่วนตํ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
และเลขานุ
ารสภาองค์การบริหารส่กวา นตําบล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
พ.ศ.
๒๕๕๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่เป็นการสมควรปรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โดยที
บปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าสํด้าวนัยเงิ
นค่าตอบแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่
การสภาองค์การบริหการส่
เสียใหม่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาวนตําบลและเลขานุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วนตําบล พ.ศ.
สํานัก๒๕๔๗
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.
๘๖ แห่งพระราชบัญกญัา ติสภาตําบลสํและองค์
การบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๓๗ และมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.สํานั๒๕๔๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ยบไว้ ดังต่อไปนีกา้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัออกระเบี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข้อก๑า ระเบียบนี้เสํรีายนักว่
า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วสํยเงิ
ค่าตอบแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าบล สมาชิกสํสภาองค์
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เลขานุการ
ตําบล รองประธานสภาองค์
การบริหารส่วนตํ
การบริหารส่วนตําบล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ยบกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑)กระเบี
ว่าด้วยเงินค่ากตอบแทนนายกองค์
ารบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
สํานัวกนตํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากบล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
องค์การบริหารส่
าบล สมาชิกสภาองค์กกาารบริหารส่วนตํ
เลขานุการนายกองค์กกาารบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์
การบริหารส่วนตําบลกประธานสภาองค์
หารส่วนตําบล รองประธานสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักการบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์
การบริ
วนตําบล (ฉบับที่ ๒)กพ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําหนัารส่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักการบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตําบล รองนายกองค์
การบริหารส่วนตําบลกประธานสภาองค์
หารส่วนตําบล รองประธานสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน้า ๕/๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
สํานักตํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การบริหสํารส่
านักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าบล และเลขานุการสภาองค์
นตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
สํข้าอนัก๔งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ความ
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรั
กษาการตามระเบี
ยบนี้ และให้มีอํากนาจตี

วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํางนักและเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตั้งแต่วัน
ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดื
อน เงินค่าตอบแทนประจํ
าตําแหน่
นค่าตอบแทนพิเศษ

เลือกตั้งหรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ประธานสภาองค์กสํารบริ
หารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์กสํารบริ
หารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์
การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์
การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่วันเลือกตั้ง หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
สมาชิกกาสภาองค์การบริ
วนตําบลที่ดํารงตําแหน่
การบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําหนัการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งประธานสภาองค์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดื
อนในตําแหน่งประธานสภาองค์
หารส่วนตําบล รองประธานสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํากนัารบริ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล แล้วแต่กรณี เมื่อ
สํานักประธานสภาองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การบริกหาารส่วนตําบลสํรองประธานสภาองค์
การบริกหา ารส่วนตําบลสําหรื
เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งนั้นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับ
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กากสภาองค์การบริ
สํานักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เงินค่าตอบแทนรายเดื
นสําหรับตําแหน่งสมาชิ
ารส่วนตําบลอีก
ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๖ กรณีบคุ คลตามข้อ ๕ ได้รับเลือกตั้งสํหรื
อได้รับแต่งตั้ง ในระหว่างเดือนหรือ
พ้นจากตําแหน่งก่อนสิ้นเดือน ให้จ่ายเงิสํนานัค่กางานคณะกรรมการกฤษฎี
ตอบแทนรายเดือน เงินกค่าาตอบแทนประจํ
าตําแหน่งและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินค่าตอบแทนพิเศษของเดือนนั้นตามส่วนของจํานวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
การบริหารส่วนตําบล
การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์
การบริหาร
สํานักองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ประธานสภาองค์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์
หารส่วนตําบล ตามบั
ายระเบียบนี้ ตั้งแต่
สํากนัารบริ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญชีอัตราค่าตอบแทนท้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ
นยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ณ วันที่ ๑๖
สํานักกังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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[เอกสารแนบท้าย]

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑. บัญชีอัตราค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ค่าตอบแทนนายกองค์
การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์
กสํารบริ
หารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
สํานักตํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การบริหารส่
สําวนันตํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การบริหสํารส่
านักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าบล เลขานุการนายกองค์
าบล และเลขานุการสภาองค์
นตําบล พ.ศ.
๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒

หมายเหตุบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
สํานักนายก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๕๗
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์การบริหารส่วนตํกาาบล และเลขานุสํกาารสภาองค์
การบริหารส่วนตําบล
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
สํานักองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ประธานสภาองค์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การบริหารส่วนตําบล
การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์
การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตําบล และ
๓
สํากนัารบริ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เลขานุการสภาองค์
หารส่วนตําบล (ฉบักบาที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๕๘ เป็นสํต้านันกไป
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๒ การะเบียบนี้ให้ใสํช้าบนัังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
บตั้งแต่ปีงบประประมาณ
สํข้าอนัก๔งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องค์การบริหารส่วนตํกาาบลใดได้ดําเนิสํนานัการเรื
่องเงินเดือนและค่าตอบแทนของ

องค์การบริหารส่วนตําบลตาม ข้อ ๓ ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือได้ปฏิบัติตามแนวทางการตอบ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยในเรื่อสํงดัานังกกล่
าว ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการโดยชอบตามระเบี
ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่
าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริสํหาารส่
วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิก
การบริหารส่วนตํ
การบริหารส่วนตํ
สํานักสภาองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาบล เลขานุกสํารนายกองค์
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าบล และเลขานุ
สํานักการสภา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัปริ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยานุช/ผู้จัดทํา

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปณตภร/ผู้ตรวจ
สํ๒๐
านักตุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลาคม ๒๕๕๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนุกสารา/ปรับปรุง

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มกราคม ๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิกจาจานุเบกษา เล่มสํา๑๓๒/ตอนพิ
เศษ ๑๓ ง/หน้า ๕/๑๖

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 316

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 317

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 318

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 319

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 320

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 321

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 322

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 323

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 324

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 325

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 326

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 327

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 328

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 329

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 330

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 331

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 332

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 333

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 334

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 335

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 336

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 337

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 338

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 339

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 340

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 341

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 342

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 343

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 344

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 345

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 346

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 347

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 348

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 349

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และกําหนดใหระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัคร
ปอ งกั น ภั ย ฝา ยพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แ กไ ขเพิ่ ม เติม ยั งใชบั ง คับ ได เ ฉพาะกาล ฉะนั้ น
จึงสมควรออกระเบียบตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใชบังคับ
แทนตอไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘
และมาตรา ๔๑ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญั ติใ หกระทํา ได โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบนี้ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“อปพร.” หมายความวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
“ศูน ย อปพร.” หมายความวา ศูนย อปพร. กลาง ศูนย อปพร. เขต ศูนย อปพร. จังหวัด
ศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ศูนย อปพร. อําเภอ ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย อปพร.
เมืองพัทยา ศูนย อปพร. เทศบาล และศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล
“ผูบัญชาการ” หมายความวา ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการอําเภอ
ผูอํานวยการทองถิ่น และผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
ขอ ๔ ใหปลั ดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบี ยบนี้ และให มีอํานาจตี ความ
และวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 350

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ประกอบดวย อธิบดีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เปน ประธานกรรมการ รองอธิบ ดีกรมปองกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย รองอธิ บ ดี ก รมการปกครอง ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย รองอธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม
การปกครองท องถิ่น ที่ไดรั บมอบหมาย เปน รองประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักปองกั น
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิ อีกไมเกินหาคน ซึ่งประธานกรรมการ
แตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักสงเสริม การปองกันสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสวนกิจการอาสาสมัคร สํานักสงเสริมการปองกัน
สาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารกิจการศูนย อปพร.
(๒) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ อปพร. ใหศูนย อปพร. ถือปฏิบัติ
(๓) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย อปพร. ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง
อาจแตงตั้ งคณะอนุ กรรมการศูน ย อปพร. เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ในเรื่องหนึ่ งเรื่องใด
หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนได ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการศูนย อปพร. โดยอนุโลม
ขอ ๗ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง
กอนวาระหรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ
แต ง ตั้ งให ดํ า รงตํ า แหน ง แทน หรือ ได รั บแต ง ตั้ งเพิ่ ม เติม อยูใ นตํ าแหน ง เท า กั บ วาระที่ เหลื อ อยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดแตงตั้งไวแลว

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 351

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง แตยังมิไดมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบั การแตงตั้งอีกได
ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) ประธานกรรมการใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริต
ตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุ กโดยคําพิพากษาถึง ที่สุดใหจําคุก เวน แตเป น โทษสํ าหรับความผิ ด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ให ผูว า ราชการจัง หวัด แตง ตั้ งคณะกรรมการอํา นวยการศู น ย อปพร. จั งหวั ด
ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
(๒) รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 352

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง
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(๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการอืน่ ประกอบดวย
(ก) ผูแทนหนวยงานของรัฐที่ประจําอยูในพื้นที่จังหวัด ตามจํานวนที่ผูวาราชการจังหวัด
เห็นสมควรแตงตั้ง
(ข) ผูแทนของศูนย อปพร. เขต ที่จังหวัดนั้นอยูในเขตรับผิดชอบ
(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด ตามขอ ๒๒ วรรคสอง
(ง) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ตามจํานวนที่ผูวาราชการจังหวัด
เห็นสมควรแตงตั้ง
(จ) ผูท รงคุณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป น ผู มีค วามรู ค วามสามารถ ด า นการปอ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจํานวนไมเกินสามคน โดยใหมีผูแทนจากองคการสาธารณกุศลในเขตจังหวัดรวมอยูดวย
(๕) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๑ คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงานกิจการ อปพร. ใหเปนไปตามนโยบาย
และแนวทางที่คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลางกําหนด
(๒) ใหการสนับสนุนสงเสริมและกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย อปพร. ภายในเขต
จังหวัด ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการดําเนิน งานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. ที่ไมขัดหรือแยงกับ
ที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
ขอ ๑๒ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะกรรมการอํา นวยการศูน ย อปพร.
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบดวย
(ก) ผูแทนสวนราชการ หรือหนวยงานของกรุงเทพมหานคร ตามจํานวนที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง
(ข) ผูแทนศูนย อปพร. กลาง
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(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ตามขอ ๒๒ วรรคสอง
(ง) ผูทรงคุณวุ ฒิ ซึ่งเปน ผู มีความรู ความสามารถ ด านการป องกั น และบรรเทา
สาธารณภัยตามจํานวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง โดยใหมีผูแทนจากองคการ
สาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครรวมอยูดวย
(๔) ผูอํานวยการสํานักปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ตามขอ ๑๑
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอ ๑๔ ให นํ า ความในข อ ๗ ข อ ๘ และข อ ๙ มาใช บั ง คั บ กั บ การดํ า รงตํ า แหน ง
การพ น จากตํ า แหน ง และการประชุ ม ของคณะกรรมการอํ า นวยการศู น ย อปพร. จั ง หวั ด
และคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม
หมวด ๒
การบริหาร และกํากับดูแล
ขอ ๑๕ ให ผู บั ญ ชาการ เป น ผู บั ญ ชาการศู น ย อปพร. กลาง รองผู บั ญ ชาการ เป น
รองผูบัญชาการศูน ย อปพร. กลาง มีอํานาจบังคับบัญชา และสั่งการผูอํานวยการศูน ย อปพร.
รองผูอํานวยการศูนย อปพร. ผูชวยผูอํานวยการศูนย อปพร. เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. และ อปพร.
ทั่วราชอาณาจักร
ใหผูอํานวยการกลาง เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนศูนย
อปพร. กลาง โดยใหเจาหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติราชการประจํา ณ
ที่ตั้งกรม เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง มีอํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. รองผูอํานวยการศูนย อปพร. ผูชวยผูอํานวยการศูนย อปพร. เจาหนาที่ประจําศูน ย
อปพร. และ อปพร. ไดทั่วราชอาณาจักร และอาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเจาหนาที่ประจําศูนย
เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
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ขอ ๑๖ ใหศูนย อปพร. กลาง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินงานดานธุรการของคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง
(๒) สนับสนุน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่อ งใช คูมือปฏิบัติงาน เอกสาร
และขาวสารเกี่ยวกับการบริหารกิจการ อปพร.
(๓) วางระเบียบ หลักเกณฑ และวิธกี ารดําเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. รวมทั้งสิทธิ
และสวัสดิการแก อปพร.
(๔) ศึกษา คนควา และวิจัย ตลอดจนเผยแพรความรูเกี่ยวกับกิจการ อปพร.
(๕) จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม อปพร. และหลักสูตรที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. พรอมกําหนด
รูปแบบวุฒิบัตร และเครื่องหมายแสดงความสามารถ หรือแสดงวิทยฐานะ รวมทั้งพิจารณาทบทวน
หรือปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสม
(๖) จัดใหมีการฝกอบรมและฝกปฏิบัติหลักสูตรตามที่กําหนดใน (๕)
(๗) จัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังของ อปพร. รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผน
ใหมีความเหมาะสม
(๘) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปพร. ทั่วราชอาณาจักร
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง มอบหมาย
ขอ ๑๗ ใหผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย เป น ผู อํา นวยการศู น ย อปพร. เขต และศู น ยป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต
กรมป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เปน ศูน ย อปพร. เขต โดยใหเ จา หนา ที่ข องศูน ยป องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ใหศูนย อปพร. เขต มีอํานาจหนาที่สนับสนุนการดําเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตทองที่
ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย อปพร. เขตขางเคียงในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอ ๑๘ ใหผูอํานวยการจังหวัด เปน ผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด และสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนศูน ย อปพร. จังหวัด โดยใหเจาหนาที่ของสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ใหรองผูอํานวยการจังหวัด เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด มีหนาที่ชวยเหลือ
ผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด ในการดําเนิน การกิจการ อปพร. และปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่
ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด มอบหมาย
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ใหหัวหนาสํานักงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนผูชวยผูอํานวยการศูน ย
อปพร. จังหวัด มีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด
ขอ ๑๙ ใหผูอํานวยการอําเภอ เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ และที่ทําการปกครอง
อําเภอ เปนศูนย อปพร. อําเภอ โดยใหเจาหนาที่ของที่ทําการปกครองอําเภอ เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการทองถิ่น เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. ดังนี้
(๑) ใหน ายกเทศมนตรี เปน ผู อํานวยการศูน ย อปพร. เทศบาล รองนายกเทศมนตรี
ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ปลัดเทศบาล เปนผูชวย
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล และสํานักปลัดเทศบาล เปนศูนย อปพร. เทศบาล โดยใหเจาหนาที่
ของสํานักปลัดเทศบาล เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
(๒) ใหน ายกองคการบริหารสวนตําบล เปน ผูอํานวยการศูน ย อปพร. องคการบริหาร
สว นตํ าบล รองนายกองคก ารบริ หารส วนตํา บล ซึ่ง นายกองคก ารบริ หารส วนตํา บลมอบหมาย
เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูชวย
ผูอํานวยการศูน ย อปพร. องคการบริ หารสว นตําบล และสํา นักปลัด องคการบริหารส วนตําบล
เปนศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
(๓) ใหนายกเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา
ซึ่งนายกเมื องพั ทยามอบหมาย เปน รองผูอํา นวยการศู น ย อปพร. เมื องพั ทยา ปลัด เมื องพั ทยา
เปนผูชวยผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา และสํานักปลัดเมืองพัทยา เปนศูนย อปพร. เมืองพัทยา
โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปลัดเมืองพัทยา เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ขอ ๒๑ ใหผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูอํานวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนรองผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
เปนผูชวยผูอํานวยการศูน ย อปพร. กรุงเทพมหานคร และสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร เปนศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
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ใหผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เปนศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร โดยใหเจาหนาที่
ของสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ขอ ๒๒ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ มีอํานาจ
หนาที่สั่งการ ควบคุม และกํากับดูแล เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. และ อปพร. ในสังกัด ตลอดจน
ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย อปพร.
ข า งเคี ย งในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย รวมทั้ ง มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด
เปนเจาหนาที่ประจําศูนยเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
ใหผูอํานวยการศูน ย อปพร. ตามวรรคหนึ่ง จัดให อปพร. เขามามีสวนรวมในรูปของ
คณะกรรมการประสานงานศู น ย อปพร. โดยการจั ด ตั้ ง และอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย อปพร. ใหเปนไปตามที่ศูนย อปพร. กลาง กําหนด
ขอ ๒๓ ใหศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา จัดตั้งฝายตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ฝายรักษาความสงบเรียบรอย
(๓) ฝายสงเคราะหผูประสบภัย
(๔) ฝายปฏิบัติการกูชีพกูภัย
(๕) ฝายอื่น ๆ ตามความจําเปน
ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามวรรคหนึ่ง แตงตั้งหัวหนาฝายหนึ่งคน และรองหัวหนาฝาย
สองคนจากเจาหนาที่ประจําศูนย หรือ อปพร. โดยแตละฝายใหมี อปพร. ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ โครงสราง อํานาจหนาที่ของฝายตาง ๆ ในศูนย อปพร. ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีดําเนินงานที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
ขอ ๒๔ ให อปพร. อยูภายใตการควบคุม และกํากับดูแลของหัวหนาฝาย อปพร.
ใหหัวหนาฝายในศูน ย อปพร. แตละแหงอยูภายใตการสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแ ล
ของผู อํ านวยการศู น ย อปพร. เทศบาล ผูอํ า นวยการศู น ย อปพร. องคก ารบริ หารสว นตํา บล
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา แลวแตกรณี
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ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล
และผู อํ า นวยการศู น ย อปพร. เมื อ งพั ท ยา อยู ภ ายใต ก ารสั่ ง การ ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ล
ของผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ
ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ และผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
อยูภายใตการสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
ใหผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด และผูอํานวยการศูน ย อปพร. กรุงเทพมหานคร
อยูภายใตการควบคุม และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง
ใหผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด และผูอํานวยการศูน ย อปพร. กรุงเทพมหานคร
อยูภายใตการบังคับบัญชาและสั่งการของผูบัญชาการศูนย อปพร. กลาง
ขอ ๒๕ เพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูอํานวยการศูนย อปพร.
จังหวัด ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง อาจรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเขาเปน อปพร. ในสังกัดของตน รวมทั้งรับ อปพร. ที่ขอยายจากศูนย อปพร. อื่น
เขามาเปน อปพร. ในสังกัด และในการนี้ใหออกบัตรประจําตัวใหแก อปพร. ในสังกัดของตนดวย
ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๒๓ ขอ ๒๘ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑ ขอ ๓๒ ขอ ๓๙ และขอ ๔๓
วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม และให อปพร. อยูภายใตการควบคุม
และกํากับดูแ ลของหัวหนาฝาย อปพร. และใหหัวหนาฝาย อปพร. อยูภายใตการสั่งการควบคุม
และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร
และผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง แลวแตกรณี
ขอ ๒๖ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จัดใหมีธงประจําศูน ย อปพร. เพื่อเปน สัญลักษณ
ประจําศูนย อปพร. ตามหลักเกณฑและรูปแบบที่ศูนย อปพร. กลาง กําหนด
ขอ ๒๗ ผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด และผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุ งเทพมหานคร แล วแต กรณี อาจพิ จารณามอบรางวั ลเชิ ดชู เกี ยรติ สํ าหรั บศู นย อปพร.
ในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
ผูอํานวยการศูน ย อปพร. อาจพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติแ ก อปพร. ที่ปฏิบัติง านดีเ ดน หรือ ผูที่ใ หก ารสนับ สนุน ชว ยเหลือ กิจ การ อปพร.
จนเกิดผลดียิ่ง
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เพื่อเปนการสงเสริมและยกยองในการปฏิบัติหนาที่ของ อปพร. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
เปน พิเ ศษ ผูบัญ ชาการศูน ย อปพร. กลาง อาจพิจ ารณามอบประกาศเกีย รติคุณ สรรเสริญ
และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก อปพร.
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และรูปแบบที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
หมวด ๓
การคัดเลือก การพนจากสมาชิกภาพ และการฝกอบรม
ขอ ๒๘ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหาร
สวนตําบล ผูอํานวยการศูน ย อปพร. เขตในกรุง เทพมหานคร และผูอํา นวยการศูน ย อปพร.
เมืองพัทยา เปนผูรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม เขาเปน อปพร.
อปพร. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในเขตศูนย อปพร. นั้น
(๔) เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือคนวิกลจริต
(๖) ไมเปนผูเสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเปนภัยตอสังคม
ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกวาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในวรรคสอง
ตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม อปพร. จึงจะไดรับการขึ้นทะเบียนเปน อปพร.
ขอ ๒๙ อปพร. พนจากสมาชิกภาพเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๒๘ และผูอํานวยการศูนย
อปพร. ตนสังกัดสั่งใหพนจากสมาชิกภาพ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ผูอํานวยการศูนย อปพร. ตนสังกัด สั่งใหพนจากสมาชิกภาพ ตามขอ ๓๖
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ขอ ๓๐ กรณี อปพร. พนจากสมาชิกภาพตามขอ ๒๙ หากประสงคจะขอกลับเขามาเปน
อปพร. อีก ใหทําคําขอเปนหนังสือยื่นตอผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามขอ ๒๘ วรรคหนึ่ง
ขอ ๓๑ กรณี อปพร. ผูใ ดมีความประสงคจะยายไปสังกัดศูน ย อปพร. อื่น เนื่องจาก
ยา ยภู มิลํ าเนาหรื อ ถิ่น ที่อ ยู หรือ มี เหตุจํ าเปน อื่น ใด ใหทํ าคํ าขอยื่น ตอ ผูอํ านวยการศูน ย อปพร.
ตนสังกัดและใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ที่ไดรับคําขอทําหนังสือสงตัว พรอมทะเบียนประวัติมอบให
อปพร. ผูนั้นถือไปรายงานตัวตอผูอํานวยการศูนย อปพร. สังกัดใหม และใหศูนย อปพร. นั้นเสนอ
ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจําตัวใหมให
และเรียกบัตรประจําตัวเดิมคืน
ขอ ๓๒ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหาร
สว นตํ าบล ผู อํา นวยการศู น ย อปพร. เขตในกรุง เทพมหานคร และผู อํา นวยการศูน ย อปพร.
เมืองพัทยา จัดทําทะเบียนประวัติของ อปพร. ตามที่ศูนย อปพร. กลาง กําหนด ใหเปนปจจุบัน
ขอ ๓๓ ให ผู อํ า นวยการศู น ย อปพร. กลาง ผู อํ า นวยการศู น ย อปพร. จั ง หวั ด
และผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร เปนผูมีอํานาจอนุมัติโครงการฝกอบรม อปพร.
และกํากับดูแลใหเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนด
ขอ ๓๔ ใหศูน ย อปพร. ที่จัดฝกอบรมหลักสูตรการอบรม อปพร. จัดทําเครื่องหมาย
อปพร. และวุฒิบัตร เพื่อมอบใหแก อปพร. ที่ผานการฝกอบรม โดยเครื่องหมาย อปพร. ใหเปนไป
ตามแบบทายระเบียบนี้ สวนวุฒบิ ัตรใหเปนไปตามรูปแบบที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
หมวด ๔
สิทธิ และวินัยของ อปพร.
ขอ ๓๕ อปพร. มีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) แตงเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร.
(๒) ใช วิ ท ยุ สื่ อ สารของทางราชการในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
เปนลายลักษณอักษร
(๓) ไดรับการคุมครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย และหน า ที่อื่ น ตามคํ า สั่ งโดยชอบด ว ยกฎหมายของผู บั ญ ชาการ รองผู บัญ ชาการ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หรือเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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ขอ ๓๖ อปพร. จะตองรักษาและปฏิบัติตามวินัยโดยเครงครัด ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนและดํารงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(๒) ปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของศูนย อปพร. ที่ตนสังกัด
(๓) แตงเครื่องแบบใหถูกตองตามระเบียบในขณะปฏิบัติหนาที่
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต อดทน ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยและไมหวัง
ผลประโยชนใด ๆ เปนการตอบแทน
(๕) รักษาความสามัคคีในหมูคณะและเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม
(๖) ประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดี
(๗) ไมเสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาที่
(๘) ไมใชกิริยาวาจาที่ไมสุภาพตอประชาชน
(๙) ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
(๑๐) ไมเปดเผยความลับทางราชการ
(๑๑) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเอง หรือผูอื่นจากการปฏิบัติหนาที่
กรณี อปพร. กระทําผิดวินัยตามวรรคหนึ่ง และเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
หรือกิจการ อปพร. ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ที่ผูนั้นสังกัดมีอํานาจสั่งให อปพร. ผูกระทําผิด
พนจากสมาชิกภาพ
หมวด ๕
หนาที่และการมอบหมายการปฏิบัติงาน
ขอ ๓๗ อปพร. มีหนาที่ปฏิบัติการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และเจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ให อปพร. ไปรายงานตัวตอผูบังคับบัญชา หรือเจาพนักงานโดยไมชักชา
และขณะปฏิบัติหนาที่ใหแตงเครื่องแบบ อปพร. เวนแตเปนกรณีเรงดวนจะประดับเฉพาะเครื่องหมาย
อปพร. ก็ได และตองมีบัตรประจําตัว อปพร. ไวเพื่อแสดงตนดวย
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ขอ ๓๘ กรณีผูอํานวยการศูน ย อปพร. ใกลเคียงรองขอ และผูอํานวยการศูน ย อปพร.
เห็ น เป น การสมควรอาจสั่ ง อปพร. ไปปฏิ บั ติ ภ ารกิจ นอกเขตรั บ ผิ ด ชอบก็ไ ด และให ร ายงาน
ผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามลําดับชั้น
ในกรณีที่มีความจําเปน ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย อปพร.
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งการ อนุมัติ หรืออนุญาตให อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจ
นอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครได
ขอ ๓๙ ในกรณีจํ า เปน และเร ง ดว นเพื่อ ให ทัน ต อ เหตุ ก ารณ และหั วหน า ฝา ย อปพร.
ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. เมืองพัทยา ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการศูนย อปพร.
อําเภอ ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด ไมอยู หรือ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาฝาย อปพร. หรือรองผูอํานวยการศูนย อปพร. ของศูนย
อปพร. นั้น เปนผูสั่งการ อนุมัติ อนุญาตแทนไปพลางกอนได
ขอ ๔๐ การรายงานให ก ระทํ า ตามลํ า ดั บ ชั้ น การบั ง คั บ บั ญ ชา เว น แต ก รณี ฉุ ก เฉิ น
หรือจําเปนอาจรายงานผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปได แตตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรง
ทราบในทันทีที่สามารถจะกระทําได
หมวด ๖
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว
ขอ ๔๑ เครื่องแบบ อปพร. ใหเปนไปตามรูปแบบแนบทายระเบียบนี้
ผูบั ญ ชาการ รองผู บัญ ชาการ ผู อํา นวยการ รองผู อํา นวยการ และผู ชว ยผู อํา นวยการ
เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. มีสิทธิแตงเครื่องแบบ อปพร.
ขอ ๔๒ เครื่องหมาย อปพร. การใชและการประดับ ใหเปนไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ
แนบทายระเบียบนี้
การใชและการประดับเครื่องหมาย อปพร. นอกจากที่กําหนดไวใ นระเบียบนี้ ตองไดรับ
อนุญาตจากผูอํานวยการศูนย อปพร.กลาง
ขอ ๔๓ ใหศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา จัดทําบัตรประจําตัว อปพร. ตามแบบทาย
ระเบียบนี้ เสนอใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร
ออกบัตรประจําตัว อปพร. เพื่อมอบใหแก อปพร.
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นอกจากบัตรประจําตัว อปพร. ตามวรรคหนึ่ง ศูนย อปพร. กลาง อาจกําหนดใหมีบัตร
ประจําตัว อปพร. เพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษได โดยหลักเกณฑการออกบัตร อายุของบัตร และรูปแบบบัตร
ใหเปนไปตามที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
ขอ ๔๔ บัตรประจําตัว อปพร. ตามขอ ๔๓ วรรคหนึ่ง ใหมีอายุสี่ป เมื่อบัตรประจําตัวชํารุด
สูญหาย หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ เชน ชื่อตัว ชื่อสกุล ให อปพร. ผูนั้น
ยื่นคํารองตามแบบที่ศูนย อปพร. กลางกําหนดตอผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย
อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการศูนย
อปพร. เมืองพัทยา แลวแตกรณี เพื่อเสนอใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุงเทพมหานคร พิจารณาดําเนินการออกบัตรประจําตัวใหมใหตอไป
ใหศูน ย อปพร. เทศบาล ศูน ย อปพร. องคก ารบริห ารสว นตํา บล ศูน ย อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา จัดทําทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัว อปพร.
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๕ ใหหนวย อปพร. และ อปพร. ที่จัดตั้งขึ้น และมีอยูใ นวัน กอ นวัน ที่ระเบียบนี้
ใชบังคับเปนหนวย อปพร. และ อปพร. ตามระเบียบนี้
ให ค ณะกรรมการตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ดว ยหนว ยอาสาสมัค รป องกั น ภั ย
ฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใ นวัน กอนวัน ที่ระเบียบนี้ใ ชบังคับ ปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นใหมตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว
แนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
เครื่องแบบ

สวนที่ ๑
เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
ขอ ๑ หมวก มี ๑ แบบ คือ หมวกแกปทรงออนแบบ ๖ กลีบ มี ๒ สี คือ สีดํา และสีกากี เครื่องหมาย
หนาหมวกเปนเครื่องหมายรูปอุณาโลม ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร
และมีตัวอักษรคําวา “เมตตา กลาหาญ” อยูใตเครื่องหมายรูปอุณาโลม กะบังหมวกมีรายละเอียดแตกตางกัน ดังนี้
(๑) หมวกแกปทรงออนสีดํา (มีชอชัยพฤกษ ๒ ชอ) กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนรูปชอชัยพฤกษ ปกดวย
ไหมสีทอง ๒ ชอ ระหวางชอชัยพฤกษ มีรูปดาว ๘ แฉก และรูปตราสิงหอยูภายในใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ
อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ประเภทอํานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาขึ้นไป ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล
นคร ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลเมือง ผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา
(๒) หมวกแกปทรงออนสีดํา (มีชอชัยพฤกษ ๑ ชอ) กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนรูปชอชัยพฤกษปกดวย
ไหมสีทอง ๑ ชอ ระหวางชอชัยพฤกษ มีรูปดาว ๘ แฉก และรูปตราสิงหอยูภายใน ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ
อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ และประเภทอํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลตําบล ผูอํานวยการศูนย
อปพร.องคการบริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล
เมือง และรองผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา
(๓) หมวกแกปทรงออนสีดํา กะบังหมวกไมมีสัญลักษณใด ๆ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตาม
ขอ ๔๑ วรรคสอง ที่มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๑) และ (๒)
(๔) หมวกแกปทรงออนสีดํา กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนดิ้นทอง ๑ เสน ใชกับคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย อปพร.จังหวัด และคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร
(๕) หมวกแกปทรงออนสีกากี กะบังหมวก ไมมีสัญลักษณใด ๆ ใชกับ อปพร.
ขอ ๒ เสื้อ มี ๕ แบบ คือ
(๑) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑) ตัวเสื้อปลอยยาวถึงสะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อดานหนา
ผาตลอด ไมมีสาบ มีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสอง ตรงดานในชิดลําตัวติด
แผนรัดขอมือกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร หางจากปลายแขนเสื้อพองาม ชายเปนรูปสี่เหลี่ยมชี้ไป
ทางดานหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับแขนเสื้อในแนวเดียวกันมีดุมอีก ๑ ดุม สําหรับรัดปลายแขนเสื้อ ตัวเสื้อดานหนา
มีกระเปาบนและลางขางละ ๒ กระเปา กระเปาบนเปนกระเปาปะไมมีแถบ มีปกรูปสี่เหลี่ยมมุมเสมอกัน ขัดดุม
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ตรงกลางปก ๑ ดุม มุมกระเปาตัดมนพองาม กระเปาลางเปนกระเปายามยึดชาย ตัวกระเปาพับจีบตรงกลาง มุม
กระเปาตัดมนพองาม มีปกรูปสี่เหลี่ยม มุมปกเยื้องเฉียงต่ําไปทางขางตัวเล็กนอยพองาม ขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุม
ปกดานลาง ตัวเสื้อดานหลังในแนวเอวมีแผนผา ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ๒ แผน ชายพับ
เหลี่ยมชี้ไปทางดานขาง ขัดดุม ๑ ดุม ติดกับตัวเสื้อและในระดับเดียวกันมีดุมที่ตะเข็บขางอีกขางละ ๑ ดุม
สําหรับรัดเอว ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒ เซนติเมตร ทําดวยวัตถุสีกากี เมื่อสวมเสื้อนี้
ใหปลอยชายเสื้อไวนอกกางเกง และจะพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได
(๒) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒) ตัวเสื้อปลอยยาวถึงสะโพก ชายตรง ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อ
ดานหนาผาตลอด ไมมีสาบ มีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ตัวเสื้อดานหนามีกระเปาบนขางละ ๑ กระเปา
เปนกระเปาปะไมมีแถบ มีปกรูปสี่เหลี่ยมมุมปกเสมอกัน ขัดดุมตรงกลางปก ๑ ดุม มุมกระเปาตัดมนพองาม
เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง และจะพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได
(๓) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา ทําดวยผาตาขายชนิดเสนใย POLYESTER สีสม กุนชายเสื้อสีดํา ตัวเสื้อ
ดานหนาตรงกึ่งกลางมีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๑ เซนติเมตร เหนือและใตเครื่องหมาย
อปพร. มีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเสื้อ ๑ แถบ แตละแถบมีขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ปลายแถบทั้งสองขาง
หางจากตะเข็บขางลําตัวพอประมาณ สวนตัวเสื้อดานหลังตรงกึ่งกลางมีอักษร “อปพร.” สีขาว ขนาดความสูง
๘ เซนติเมตร และใตอักษร “อปพร.” มีตัวอักษรสีขาว ระบุชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด ขนาดความสูง ๒ เซนติเมตร
เหนืออักษร “อปพร.” และใตชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด มีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเสื้อ ๑ แถบ แตละแถบ
มีขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร สวนขนาดความยาวเทากับแถบตัวเสื้อดานหนา และที่ดานขางของเสื้อทั้ง ๒ ขาง
มีตัวกดล็อกสําหรับยึดเสื้อดานหนาและดานหลังไวดวยกัน ขางละ ๒ ตัว
(๔) เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา ผาอกลึกประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ปกสีเดียวกับตัวเสื้อ ตัวเสื้อดานหนา
ที่อกเสื้อดานซายและดานขวามีแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร ดานละ ๒ แถบ พาดขวาง
โดยปลายแถบแตละแถบหางจากตะเข็บขางลําตัวและสาบเสื้อพอประมาณ และมีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง
๓ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร อยูที่อกเสื้อดานขวาเหนือแถบสะทอนแสง สวนตัวเสื้อดานหลังมีแถบสะทอน
แสงสีเงิน ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร ๒ แถบ พาดขวางตัวเสื้อ ปลายแถบแตละแถบหางจากตะเข็บขางลําตัว
พอประมาณ และเหนือแถบสะทอนแสงมีอักษร “อปพร.” สีขาว ขนาดความสูง ๔ เซนติเมตร และใตอักษร
“อปพร.” มีอักษรสีขาว ระบุชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด ขนาดความสูง ๒ เซนติเมตร และมีเครื่องหมาย อปพร.
ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร อยูบนสุดเหนืออักษร “อปพร.” เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไว
ในกางเกง
(๕) เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม) ทําดวยผาไมติดไฟ สีสม ตัวเสื้อดานหนาผาตลอดถึงกางเกง ติดซิป
และมีสาบซอนปดซิปตลอดแนว แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ปลายแขนเสื้อทั้งสองขัดดุมขางละ ๑ ดุม สําหรับ
รัดปลายแขนเสื้อ ตัวเสื้อดานหนาทั้งดานซายและดานขวามีแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร
พาดขวางดานละ ๒ แถบ ปลายแถบแตละแถบ ดานหนึ่งติดตะเข็บขางลําตัว อีกดานหนึ่งติดกับสาบเสื้อ และที่
อกเสื้อดานขวาปกชื่อและตําแหนงดวยไหมสีทอง ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร ใตแถบสะทอนแสง
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มีกระเปาเจาะเฉียงขางละ ๑ ใบ ปากกระเปาติดซิป สวนตัวเสื้อดานหลังมีแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง
๒ เซนติเมตร ๑ แถบ พาดขวางตลอดตัวเสื้อ ใตแถบสะทอนแสงมีอักษร “อปพร.” สีขาว ขนาดความสูง
๖ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผน ผาปก ดว ยไหม
ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร สวนกึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บ
เสื้อ พื้นสีดํา เดินขอบดวยไหมสีเหลืองทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด ดวยไหมสีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษร
สูง ๑ เซนติเมตร และที่แขนเสื้อทอนลางติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร รอบกระบอกแขน
ขางละ ๑ แถบ
บริเวณเอวมีแถบคลายลักษณะขอบกางเกง ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ดานหลังบริเวณตะเข็บเสื้อมีแผนผา
ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ขางละ ๑ แผน ชายพับเหลี่ยมชี้เขาหากัน ขัดดุมขางละ ๑ ดุม ถัดเขามา
ดานในมีดุมอีกขางละ ๑ ดุม สําหรับรัดเอว ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลมแบนสีเดียวกับเสื้อ
ชุดทอนลางเปนกางเกง ดานหนามีกระเปาเฉียงดานละ ๑ กระเปา ดานหลังมีกระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปา
ขากางเกงมีกระเปาขางละ ๑ กระเปา กลางปกกระเปาขัดดุม ๑ ดุม ปลายขากางเกงติดซิปสําหรับรัดปลายขากางเกง
ขากางเกงทั้งสองขางติดแถบสะทอนแสงสีเงินขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร รอบกระบอกขา ขางละ ๒ แถบ (บริเวณ
กึ่งกลางหนาขา ๑ แถบ กึ่งกลางหนาแขง ๑ แถบ) เมื่อสวมชุดนี้ไมตองใชเข็มขัด
เสื้อแบบ (๑) และ (๒) ใหปกชื่อและชื่อสกุล ดวยไหมสีดํา ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร ไว
เหนือกระเปาเสื้อดานขวา และใหปกตําแหนงตามสายงานปกติหรือตําแหนงในศูนย อปพร. ดวยไหมสีดํา ตัวอักษร
ขนาดเดียวกับชื่อและชื่อสกุลไวเหนือกระเปาเสื้อดานซาย ที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย
อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซาย
มีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บเสื้อ พื้นสีดํา เดินขอบดวยไหมสีทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร. ที่สังกัด พรอมทั้ง
ชื่ออําเภอและจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยูดวยไหมสีทอง ขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๓ กางเกง มี ๑ แบบ คือ กางเกงขายาวสีกากี ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม กวางไมนอยกวา
๑๘ เซนติเมตร และไมเกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีหวงทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง ขนาดกวางไมเกิน
๑ เซนติเมตร จํานวน ๗ หวง สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บกางเกงดานขางมีกระเปาเจาะ ขางละ ๑ กระเปา
ปากกระเปาเฉียงไมมีปก ในแนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองขางมีกระเปาปะยึดชาย ชายลางเย็บติดกับกางเกง
ชายหลังจีบเพื่อใหขยายตัวได มีปกรูปสี่เหลี่ยม ชายปกดานบนและดานหนาเย็บติดกับขากางเกง ขัดดุมที่กึ่งกลาง
ปกและมุมปกที่เปดแหงละ ๑ ดุม ดานหลังมีกระเปาหลัง ๒ กระเปา เปนกระเปาเจาะ มีปกรูปสี่เหลี่ยม ขัดดุม
๒ ดุม ตรงมุมปกดานลาง
กางเกงนี้เมื่อสวมประกอบกับรองเทาสูงครึ่งนอง หรือรองเทาเดินปา ใหสอดปลายขากางเกงไวภายใน
รองเทา แตในบางโอกาสจะไมสอดปลายขากางเกงไวภายในรองเทาก็ได
ขอ ๔ เข็มขัด มี ๑ แบบ คือ เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํา
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะรมดํากวาง ๑ เซนติเมตร
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-๔ขอ ๕ รองเทา มี ๓ แบบ คือ
(๑) รองเทาสูงครึ่งนอง ทําดวยหนังสีดํา
(๒) รองเทาเดินปา สีดํา
(๓) รองเทาหุมขอ หรือหุมสน ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง หรือผาใบ สีดํา
รองเทาทุกแบบตองมีสน ไมมีริ้วและลวดลาย
ขอ ๖ ถุงเทา มี ๑ แบบ คือ ถุงเทาสีดํา

สวนที่ ๒
เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย
ขอ ๑ หมวก มี ๑ แบบ คือ หมวกแกปทรงออนสีน้ําเงินเขม แบบ ๖ กลีบ หนาหมวกมีเครื่องหมาย
รูปอุณาโลม ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร และมีตัวอักษร คําวา
“เมตตา กลาหาญ” อยูใตเครื่องหมายรูปอุณาโลม
ขอ ๒ เสื้อ มี ๑ แบบ คือ เสื้อคอเปดสีสม บาและสวนบนหนา - หลังสีน้ําเงินเขม ตัวเสื้อปลอยยาวถึง
สะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อดานหนาผาตลอด ไมมีสาบกระดุม ติดซิปยาวตลอดและติดแถบกาว
เปนระยะ แขนเสื้อยาว สาบแขนเสื้อสีน้ําเงินเขม ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสองติดแถบรัดขอมือสีน้ําเงินเขม กวาง
๕.๕ เซนติเมตร ตัวเสื้อดานหนามีกระเปาบนขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเจาะ มีใบปกกระเปาสีน้ําเงินเขม
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ติดแถบกาวที่กึ่งกลาง เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง
ตัวเสื้อดานหนาใหปกชื่อและชื่อสกุล ดวยไหมสีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร
ไวเหนือกระเปาดานขวา ตัวเสื้อดานหลังสวนบนปกขอความคําวา “ชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย” ดวยไหมสีสม ขนาด
ตัวอักษรสูงไมเกิน ๓ เซนติเมตร และใตขอความ “ชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย” ปกขอความระบุวาเปน “อบต. ใด
หรือเทศบาลใด หรือเมืองพัทยา” ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางลําตัวและกึ่งกลาง
แขนเสื้อทั้ง ๒ ขาง ติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ ยาวรอบตัวเสื้อและกระบอกแขน
ที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร
ยาว ๙ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อขางซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บเสื้อ พื้นสีดํา เดินขอบดวย
ไหมสีเหลืองทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร. ที่สังกัด พรอมทั้งชื่ออําเภอ และจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยู ดวยไหม
สีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๓ กางเกง มี ๑ แบบ คือ กางเกงขายาวสีน้ําเงินเขม ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม กวาง
ไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร และไมเกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีหวงทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง ขนาดกวาง
ไมเกิน ๑ เซนติเมตร ๗ หวง สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บขากางเกงดานขาง มีกระเปาเจาะเฉียงไมมีปก
ขางละ ๑ กระเปา ในแนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองขางมีกระเปาปะยึดชาย ชายลางเย็บติดกับกางเกง ชายหลังจีบ
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เพื่อใหขยายตัวได มีใบปกกระเปาเปน รูปสี่เหลี่ย มผืนผา ชายปกดานบนและดานหนาเย็บติด กับขากางเกง
ติด แถบกาวที่กึ่ง กลางปก ดา นหลัง มีก ระเปาหลัง ๒ กระเปา เปน กระเปา เจาะ มีใ บปกกระเปา รูป สี่เ หลี่ย ม
ติดแถบกาวที่กึ่งกลางปก บริเวณใตเขาติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ รอบขากางเกง
ทั้ง ๒ ขาง
กางเกงนี้เมื่อสวมประกอบกับรองเทาสูงครึ่งนองหรือรองเทาเดินปา ใหสอดปลายขากางเกงไวภายใน
รองเทา แตในบางโอกาสจะไมสอดปลายขากางเกงไวภายในรองเทาก็ได
ขอ ๔ เข็มขัด มี ๑ แบบ คือ เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํา
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะรมดํา กวาง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๕ รองเทา มี ๒ แบบ คือ
(๑) รองเทาสูงครึ่งนอง ทําดวยหนังสีดํา
(๒) รองเทาเดินปา สีดํา
รองเทาทุกแบบตองมีสน ไมมีริ้วและลวดลาย
ขอ ๖ ถุงเทา มี ๑ แบบ คือ ถุงเทาสีดํา
เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัยนี้ใหใชได สําหรับ อปพร. ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรการกูชีพกูภัย
หรือหลักสูตรวิทยากรกูชีพกูภัยของศูนย อปพร. กลาง

สวนที่ ๓
เครื่องแบบชุดพิธีการ
ขอ ๑ หมวก มี ๑ แบบ คือ หมวกหนีบสีกากี มีลักษณะตอนหนาและตอนหลังลาดมน มีสาบโดยรอบ
ปายเฉียงจากทางดานหนาลงไปทางดานซาย ดานซายเหนือขอบหมวกหางจากมุมพับดานหนา ๔ เซนติเมตร
มีเครื่องหมายรูปอุณาโลมทําดวยโลหะสีทอง ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ริมบนของสาบหมวก
มีขลิบ ขนาดกวาง ๐.๕ เซนติเมตร ขลิบของหมวกมีรายละเอียดแตกตางกัน ดังนี้
(๑) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๒ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑
วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาขึ้นไป ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร ผูอํานวยการ
ศูนย อปพร.เทศบาลเมือง ผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา
(๒) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๑ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑
วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และประเภท
อํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลตําบล ผูอํานวยการศูนย อปพร.องคการ
บริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลเมือง และ
รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา
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(๓) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีเงิน ๑ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑
วรรคสอง ที่มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๑) และ (๒)
(๔) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีแดง ๑ แถบ ใชกับคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.
จังหวัด และคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร
(๕) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีดํา ๑ แถบ ใชกับ อปพร.
ขอ ๒ เสื้อ มี ๑ แบบ คือ เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวรัดขอมือ มีดุมที่ขอมือขางละ ๑ ดุม มีกระเปาเย็บติด
ที่หนาอกเสื้อขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเสื้อชนิดไมมีแถบกลางกระเปา ใบปกกระเปาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองาม ที่ปากกระเปาทั้งสองขางติดดุมขางละ ๑ ดุม สําหรับขัดใบกระเปา
ตัวเสื้อดานหนาผาตลอด มีสาบกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะหางกันพอสมควร
ที่ไหลเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบา เย็บติดกับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหล
ไปคอปลายมน ดานไหลกวาง ๔ เซนติเมตร ดานคอกวาง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ ดุมทั้งสิ้น
ใชดุมกลมแบนทําดวยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ปกเสื้อประดับอักษร “อปพร.” ทําดวยโลหะสีทองทั้งสองดาน โดย
ตัวอักษรขนานกับขอบปกเสื้อดานบน หางประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร และหางขอบปกเสื้อดานหนาประมาณ
๒ เซนติเมตร
ใหมีปายชื่อทําดวยโลหะพื้นสีดํา ขนาดกวางไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไมเกิน ๗.๕ เซนติเมตร ติดไว
เหนือกระเปาเสื้อดานขวา และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม
ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร สวนที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บ
เสื้อ พื้นสีดําเดินขอบดวยไหมสีทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัดพรอมทั้งชื่ออําเภอและจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยู
ดวยไหมสีทองขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร
สําหรับผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อ
เหนือกระเปาดานซาย
ขอ ๓ กางเกง หรือกระโปรง มี ๑ แบบ แลวแตกรณี คือ
(๑) ชาย ใหใชกางเกงแบบราชการสีกากีขายาวไมพับปลายขา
(๒) หญิง ใหใชกระโปรงสีกากี ยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย ไมมีกระเปา
ขอ ๔ เข็มขัดมี ๑ แบบ คือ เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ปลายมน กวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร มีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง
๒ เซนติเมตร ยาว ๓ เซนติเมตร อยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๕ รองเทามี ๑ แบบ คือ รองเทาหุมสน ทําดวยหนัง หรือวัตถุเทียมหนัง สีดํา
ขอ ๖ ถุงเทามี ๑ แบบ คือ ถุงเทาสีดํา
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เครื่องหมาย อปพร.
สวนที่ ๑
ลักษณะของเครื่องหมาย อปพร.
ขอ ๑ เครื่องหมาย อปพร. มีรูปทรงคลายสี่เหลี่ยมผืนผา ดานขางยาวกวาดานบน โดยดานบนเปนดานตัด
สวนดานลางมีลักษณะโคงมน ภายในมีรูปธงชาติไทยอยูดานบน ตรงกลางมีรูปมือขวาและในอุงมือมีรูปวงกลม
ซึ่งภายในวงกลมมีเสนตรง ๒ เสน ตัดกันเปนลักษณะเครื่องหมายคูณ แบงพื้นที่ออกเปน ๔ สวน เทากัน โดยมี
สัญลักษณของไฟอยูในพื้นที่สวนบน คลื่นน้ําอยูสวนลาง ลูกระเบิดอยูสวนซาย และลมพายุอยูสวนขวา และมีชอ
ชัยพฤกษ ๑ ชอ เปนรูปโคงขึ้นรองรับรูปมืออยูทางดานซาย
ทั้งนี้ รูปมือขวา และชอชัยพฤกษ เปนสีน้ําเงิน รูปวงกลมในอุงมือมีสีพื้นเปนสีแดง เสนตัดแบงภายใน
เปนสีเหลือง สัญลักษณของไฟ คลื่นน้ํา ลูกระเบิด และลมพายุ เปนสีขาว สวนสีพื้นของเครื่องหมายเปนสีเหลือง
สวนที่ ๒
ความหมายของเครื่องหมาย อปพร.
ขอ ๒ เครื่องหมาย อปพร. อธิบายความหมายได ดังนี้
(๑) ธงชาติไทย หมายถึง สถาบันสูงสุด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๒) มือขวา หมายถึง การใหการปองกัน ชวยเหลือ และบรรเทาภัย
(๓) คลื่นน้ํา หมายถึง อุทกภัย
(๔) ลมพายุ หมายถึง วาตภัย
(๕) ไฟ หมายถึง อัคคีภัย
(๖) ลูกระเบิด หมายถึง ลูกระเบิดนิวเคลียร อาวุธเคมีชีวะ ภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรม
(๗) ชอชัยพฤกษ หมายถึง ความสําเร็จ
สวนที่ ๓
ประเภทของเครื่องหมาย อปพร.
ขอ ๓ เครื่องหมาย อปพร . มี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) เครื่องหมายสําหรับใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. มีขนาดและวัสดุตามรายละเอียดที่กําหนดในสวน
ของเครื่องแบบ
(๒) เครื่องหมายที่ไมใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. สําหรับมอบใหแกสมาชิก อปพร. ที่ผานการฝกอบรม
ตามขอ ๓๔ เปนเข็มโลหะ มีขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

-๘-

หน้ าที่ 370

สวนที่ ๔
การประดับเครื่องหมาย
ขอ ๔ ใหประดับเครื่องหมาย อปพร. ดังนี้
(๑) เครื่องหมายสําหรับใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๓ (๑) การประดับใหเปนไปตามที่กําหนด
ในสวนของเครื่องแบบ
(๒) เครื่ อ งหมายที่ ไ ม ใ ช ป ระกอบเครื่ อ งแบบ อปพร. ตามข อ ๓ (๒) ใช สํ าหรั บ กรณี ที่ ไ ม ไ ด ส วม
เครื่องแบบ อปพร. โดยใหประดับไวที่อกเสื้อเหนือแนวกระเปาเบื้องขวา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 371

-๙-

แบบบัตรประจําตัวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ดานหนา)
รูปถาย
๒.๕x๓.๕ ซ.ม.

๕.๔ ซ.ม.

เลขประจําตัวประชาชนของผูถอื บัตร
........................................................................
ชือ่ ...................................................................
สังกัดศูนย อปพร. ..........................................

..................................................................
............................. (.....................................................................)
ลายมือชื่อเจาของบัตร ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร/จังหวัด
หมูโลหิต................ ....................................................................................

๘.๔ ซ.ม.
(ดานหลัง)
บัตรประจําตัว
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เลขที่..............................
ศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร/จังหวัด............................
วันออกบัตร......../........./........ บัตรหมดอายุ......../........./........

หมายเหตุ
๑. บัตรประจําตัว อปพร. ทําดวยกระดาษแข็ง สีขาว โดยมีขนาดและลักษณะตามทีก่ ําหนด
๒. ดานหนาบัตร ใหประทับตราประจําหนวยงานของผูออกบัตร ดวยหมึกสีแดง หรือประทับเปนรอยดุนนูน
๓. ดานหลังบัตร ใหพมิ พเครื่องหมาย อปพร. ดวยหมึกสีดํา ขนาดกวาง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๑.๖ เซนติเมตร

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 372

-๑๐-

เครื่องหมาย อปพร.

ธงชาติไทย
มือขวา
(สีน้ําเงิน)

กรอบสีทอง
พื้นสีเหลือง
ไฟ (สีขาว)

ชอชัยพฤกษ
(สีน้ําเงิน)

ลมพายุ (สีขาว)
ลูกระเบิด (สีขาว)
พื้นในอุงมือสีแดง
คลื่นน้ํา (สีขาว)

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 373

-๑๑-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
หมวกแกปทรงออนแบบ ๖ กลีบ
ใชกับบุคคลแตกตางกัน ดังนี้
(๑) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปน
ข า ราชการ ประเภททั่ ว ไประดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ ประเภทวิ ช าการระดั บ เชี่ ย วชาญ
ประเภทอํานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาขึ้นไป
ผูอํา นวยการศู น ย อปพร. เทศบาลนคร ผู อํา นวยการศู น ย อปพร. เทศบาลเมื อง
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา
(๒) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปน
ขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลตําบล
ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย อปพร.
เทศบาลนคร รองผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลเมือง และรองผูอํานวยการศูนย
อปพร. เมืองพัทยา

(๓) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสองที่มิใช
ผูดํารงตําแหนงตาม (๑) และ (๒)

(๔) ใชกับคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด และ
คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร

(๕) ใชกับ อปพร.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 374

-๑๒-

เครื่องหมายหนาหมวก
เครองหมายหนาหมวก
รูปอุณาโลม

กรอบสีีนํ้าตาล
พื้นสีน้ําตาล
รัศมี ( สีเหลือง )
๔ ซม.

รูปอุณาโลม
โ ( สีเี หลืือง )
แพร ( สีเหลือง )
ตัวอักษร ( สีดํา )

๓.๕ ซม.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 375

-๑๓-

สัญลักษณบนกะบังหมวก
๑. รูปชอชัยพฤกษ ๒ ชอ
ตามแบบ (๑)

ชอชัยพฤกษสที อง
( ๒ ชอ )

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสิงหอยูภ ายใน )

๒. รูปชอ ชัยพฤกษ ๑ ชอ
ตามแบบ (๒)

ชอชัยพฤกษสที อง
( ๑ ชอ )

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสิงหอยูภ ายใน )

๓. มีดิ้นทองที่กะบังหมวก ๑ เสน
ตามแบบ (๔)

ดิ้นทองหางจากขอบกะบังหมวก ๑ ซม.

ดิ้นทองกวาง ๑ ซม.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 376

-๑๔-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๑) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑)
ดานหนา

ดานหลัง

(๒) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒)
ดานหนา

ดานซาย

ดานขวา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 377

-๑๕-

การปกชื่อและชื่อสกุล และตําแหนงสายงานปกติ

ไหมสีดาํ ตวอกษรสู
ไหมสดา
ตัวอักษรสงไม
งไมเกน
เกิน ๑.๕
๑ ๕ ซม.
ซม

ไหมสีดํา ตวอกษรสู
ไหมสดา
ตัวอักษรสงไม
งไมเกน
เกิน ๑.๕
๑ ๕ ซม.
ซม

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 378

-๑๖-

เครื่องหมายแผนผา ระบุชื่อหนวยสังกัด
ตัวอักษรไหมสีทอง
ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม.

พื้นสีดํา

ขอบไหมสีทอง

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 379

-๑๗-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๓) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา
ดานหนา
ผาตาขายเสนใย
สีสม

เครื่องหมาย อปพร.
กวาง ๑๕ ซม. ยาว ๒๑ ซม.

POLYESTER

แถบสะทอนแสง กวาง ๔ ซม.

กุนชายเสื้อสีดํา

ดานหลัง

ตัวอักษรสีขาว สูง ๘ ซม.
แถบสะทอนแสง กวาง ๔ ซม.

ตัวอักษรสีขาว สูง ๒ ซม.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 380

-๑๘-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๔) เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา
ดานหนา
เครื่องหมาย อปพร. กวาง ๓ ซม. ยาว ๔ ซม.

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

ศูนย อปพ
อําเภอ...........

ดานหลัง

เครื่องหมาย อปพร. กวาง ๖.๕ ซม. ยาว ๙ ซม.
อักษรสีขาว สูง ๔ ซม.
อักษรสีขาว สูง ๒ ซม.
แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 381

-๑๙-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัตกิ าร
(๕) เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม)
ดานหนา
ดานหนา

ดานหลัง
ดานหลง
แผนผาเครื่องหมาย อปพร.
แผนผาสีดาํ ปกหนวย อปพร. ที่สังกัด
ปกชืือ่ และตําแหนง

แถบสะทอนแสง
กวาง ๒ ซม.
อักษรสีขาว สูง ๖ ซม.

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 382

-๒๐-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
กางเกง
ดานหนา

ดานหลัง

ดานขาง

เข็มขัด

โลหะรมดํารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู

ดายถักสีดํา กวาง ๓ เซนติเมตร

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 383

-๒๑-

เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย
หมวกแกปทรงออนสีน้ําเงินเขม แบบ ๖ กลีบ

เครื่องหมายรูปอุณาโลม
ขนาดกวาง ๓.๕ ซม. ยาว ๔ ซม.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 384

-๒๒-

เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย
เสื้อ
ดานหนา

ดานหลัง
ปกชื่อ-สกุล ดวยไหมสีเหลืองทองตัวอักษร
สูงไมเกิน ๑.๕ ซม.
ตัวอักษรปกดวยไหมสีสม สูงไมเกิน ๓ ซม.
ตัวอักษรปกดวยไหมสีสม สูงไมเกิน ๒.๕ ซม.

แถบสะทอนแสงสีเงิน กวาง ๓.๕ ซม.
แถบรัดขอมือ ผาสีน้ําเงินเขม กวาง ๕.๕ ซม.

ขางขวา

ขางซาย

เครื่องหมาย อปพร.
ปกชื่อศูนย อปพร. ที่สังกัด ดวยไหม
สีเหลืองทอง ตัวอักษรสูงไมเกิน ๑ ซม.

กางเกง และเข็มขัด
ดานหนา

ดานหลัง

ดานขาง

เข็มขัดดายถัก สีดํา กวาง ๓ ซม.

หัวเข็มขัด ทําดวยโลหะรมดํา
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ ซม.
โปรงไมมีเข็มสอดรู

แถบสะทอนแสงสีเงิน กวาง ๓.๕ ซม.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

-๒๓-

หน้ าที่ 385

เครื่องแบบชุดพิธีการ
หมวกหนีบสีกากี
ใชกับบุคคลแตกตางกัน ดังนี้

(๑) ใช กั บ ผู มี สิ ท ธิ ส วมเครื่ อ งแบบ อปพร.
ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปน ขาราชการ ประเภททั่วไป
ระดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ ประเภทวิ ช าการระดั บ เชี่ ย วชาญ
ประเภทอํานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน
หรือเทียบเทาขึ้นไป ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลนคร
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลเมือง ผูอํานวยการศูนย
อปพร. เมืองพัทยา
(๒) ใช กั บ ผู มี สิ ท ธิ ส วมเครื่ อ งแบบ อปพร.
ตามขอ ๔๑ วรรคสองที่ เ ป น ข า ราชการ ประเภททั่ ว ไป
ระดับ อาวุ โ ส ประเภทวิช าการระดั บชํ า นาญการพิเ ศษ
และประเภทอํ า นวยการระดั บ ต น หรื อ เที ย บเท า
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลตําบล ผูอํานวยการศูนย
อปพร. องคการบริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย
อปพร. เทศบาลนคร รองผู อํ า นวยการศู น ย อปพร.
เทศบาลเมือง และรองผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา

แถบไหมสีทอง ๒ แถบ
ตราอุณาโลม
ทําดวยโลหะสีทอง
ขนาดกวาง ๓.๕ ซม.
ยาว ๔ ซม.

(๓) ใช กั บ ผู มี สิ ท ธิ ส วมเครื่ อ งแบบ อปพร.
ตามข อ ๔๑ วรรคสอง มิ ใ ช ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ตาม (๑)
และ (๒)

(๔) ใช กั บ คณะกรรมการประสานงานศู น ย
อปพร. จั ง หวั ด และคณะกรรมการประสานงานศู น ย
อปพร. กรุงเทพมหานคร

(๕) ใชกับ อปพร.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 386

-๒๔-

เครื่องแบบชุดพิธีการ
เสื้อ

อินทรธนู ดานไหลกวาง ๔ ซม.
ดานคอกวาง ๓ ซม.

เครื่องหมาย อปพร.
ปายชื่อ โลหะ พื้นสีดํา

แผนผาสีดําระบุสังกัด

สาบเสื้อกวาง ๓.๕ ซม.

ปกเสื้อประดับอักษร อปพร.
ทําดวยโลหะสีทอง

การประดับอักษร อปพร.

๒ ซม.

๒ ซม.
๑.๕ ซม.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 387

-๒๕-

เครื่องแบบชุดพิธีการ
กางเกงแบบราชการขายาว ไมพับปลายขา (ชาย)
ดานหนา

ดานหลัง
เข็มขัดดายถักสีดํา
ขนาดกวาง ๓ ซม.

๒ ซม.
๓.๕ ซม.

๓ ซม.
๕ ซม.

หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองขนาดกวาง
๓.๕ ซม. ยาว ๕ ซม. มีเครื่องหมาย อปพร.
ขนาด กวาง ๒ ซม. ยาว ๓ ซม.
อยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด

กระโปรงยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย (หญิง)

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 388

-๒๖-

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๑) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑)

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 389

-๒๗-

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๒) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒)

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 390

-๒๘-

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๓) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา

หมายเหตุ ในกรณีจําเปนเรงดวน จะสวมเสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนาประกอบกับเครื่องแตงกายชุดใดก็ได
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 391

-๒๙-

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๔) เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 392

-๓๐-

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๕) เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม)

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 393

-๓๑-

การสวมเครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 394

-๓๒-

การสวมเครื่องแบบชุดพิธีการ (ชาย)

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 395

-๓๓-

การสวมเครื่องแบบชุดพิธีการ (หญิง)

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 396

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการดู แ ลรั ก ษา
และคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๒๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท อ งที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ลักษณะที่ดิน
ขอ ๕ ที่ดิน อัน เปน สาธารณสมบัติของแผน ดิน สําหรับพลเมือ งใชรวมกันที่อยูใ นบังคับ
ของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพธรรมชาติ
โดยการใชรวมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เชน ที่ชายตลิ่ง ที่ปาชา
ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว และที่สาธารณะประจําตําบลหรือหมูบาน

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 397

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

หมวด ๒
อํานาจหนาที่
ขอ ๖ อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินตามขอ ๕ ใหเปนอํานาจ
หนาที่ของนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
ในกรณีมีข อพิพาทหรือคดีเกี่ย วกับที่ดิน ตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองส วนทองถิ่ น
เปนผูดําเนินการระงับขอพิพาทหรือรองทุกขกลาวโทษภายในสามสิบวัน นับแตรูเหตุแหงขอพิพาท
หรือคดีนั้น เวนแตคดีจะขาดอายุความใหรองทุกขกลาวโทษโดยทันที
หากมิไดมีการดําเนิน การตามวรรคสอง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงเหตุผลและ
ความจําเปนใหนายอําเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ครบกําหนด และใหนายอําเภอเปนผูดําเนินการ
หรือนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการก็ได
การดําเนินการระงับขอพิพาทหรือการดําเนินคดีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือนายอําเภอ
ไดดําเนินการไปกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือนายอําเภอดําเนินการ
ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด
ความในวรรคสอง ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของนายอําเภอที่จะดําเนินการฝายเดียว
หมวด ๓
การใชประโยชน
ขอ ๗ นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจใช หรือยินยอมใหบุคคลอื่น
ใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ ๘ การขอถอนสภาพที่ ดิ น อั น เป น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น สํ า หรั บ พลเมื อ ง
ใช รว มกัน ตามมาตรา ๘ วรรคสอง การขออนุญ าตใชป ระโยชนใ นที่ดิ น ของรั ฐ ตามมาตรา ๙
และการขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ใหปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบวาดวย
การนั้นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 398

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

ขอ ๙ ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจขอเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับพลเมือ งใชรวมกัน จากการใชเพื่อประโยชนอยางหนึ่งเปน อีก
อยางหนึ่งได ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกันที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
หมวด ๔
การจัดทําทะเบียน
ขอ ๑๐ ที่ดินตามขอ ๕ เวนแตที่ช ายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา ลํากระโดง ลํารางสาธารณะ
หรือทางระบายน้ํา รวมทั้งที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกัน ใหนายอําเภอรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
จํานวน ๔ ชุด โดยใหเก็บรักษาไวที่อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานที่ดิน จังหวัด
และกรมที่ดิน แหงละ ๑ ชุด
ถ า ที่ ดิ น แปลงใดยั ง ไม มี ห นั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวง ให ผู มี อํ า นาจหน า ที่ ดู แ ลรั ก ษา
และคุมครองปองกันตามกฎหมาย เปนผูดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
สําหรับทะเบียนที่ดิน สาธารณประโยชนที่ไดจัดทําไวกอนระเบียบนี้ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขอคัดสําเนามาเพื่อจัดเก็บไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทองที่ดวย
ในการดํ า เนิ น การข า งต น ให สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด หรื อ สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สาขา
ใหการสนับสนุนในการดําเนินการ เชน ดานขอมูลและการรังวัดทําแผนที่
ขอ ๑๑ กรณี ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวงแล ว ให ผู ดู แ ลรั ก ษา
ตรวจสอบทะเบี ย นที่ ดิ น สาธารณประโยชน ฉ บั บ ที่ ผู ดู แ ลรั ก ษาเก็บ ไว หากไม ป รากฏหลั ก ฐาน
ในทะเบี ย นที่ ดิ น สาธารณประโยชน หรื อ ปรากฏหลั ก ฐานแต ร ายละเอี ย ดไม ต รงกั น ให แ จ ง
เจาพนักงานที่ดินดําเนินการลงรายการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นในทะเบียนใหครบถวน หรือดําเนินการ
แกไขทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนใหตรงตามขอเท็จจริง เสร็จแลวลงลายมือชื่อพรอมชื่อตัวบรรจง
ตําแหนง และวัน เดือน ป กํากับไว
กรณี ที่ ไ ด มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก าถอนสภาพที่ ดิ น ตามข อ ๕ หรื อ มี
พระราชบัญญัติใหโอนที่ดินหรือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดวาที่ดินดังกลาวไมเปน
ที่ดินสาธารณประโยชนทั้งแปลง ใหเจาพนักงานที่ดินจําหนายทะเบียนโดยการขีดฆารายการทะเบียน

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 399

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

ที่ดิน สาธารณประโยชนต ลอดทั้ง รายการ แตห ากกรณีเ ปน ที่ดิน สาธารณประโยชนบ างสว น
ใหเจาพนัก งานที่ดิน แกไขรายการใหถูกตอ ง พรอมทั้งหมายเหตุทายทะเบียนของที่ ดิน แปลงนั้ น
ตามแต ก รณี ว า ที่ ดิ น สาธารณประโยชน ดั ง กล า วได โ อนหรื อ ถอนสภาพตามพระราชบั ญ ญั ติ
พระราชกฤษฎีกา คําพิ พากษา หรือคํา สั่งศาลใด ตั้งแต เมื่อใด เสร็จแลวลงลายมื อชื่อพรอมชื่ อ
ตัวบรรจง ตําแหนง และวัน เดือน ป กํากับไว
กรณีที่ยังมิไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เมื่อปรากฏวาการจัดทําทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชนผิดพลาดคลาดเคลื่อน ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมขอเท็จจริงและความเห็น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และอําเภอ เพื่อรายงานผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นเพื่อนําเสนอ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ หากกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบใหแกไขหรือจําหนายรายการ
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน ใหเจาพนักงานที่ดินแกไขรายการในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน
หรือหมายเหตุไวตอนทายของทะเบียนวา “ไมมีที่ดินตามที่ระบุไวในทะเบียนเดิม” เสร็จแลวลงลายมือชื่อ
พรอมชื่อตัวบรรจง ตําแหนง และวัน เดือน ป กํากับไว
เมื่อไดมีการแกไขหรือหมายเหตุในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสามเสร็จแลว ใหจัดสงสําเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนใ หหนวยงานตามขอ ๑๐
แกไขหลักฐานทะเบียนใหถูกตองตรงกัน
หมวด ๕
การตรวจสอบขอเท็จจริง
ขอ ๑๒ การตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินตามขอ ๕ เชน ประวัติความเปนมา ที่ตั้ง
ขอบเขต สภาพปญหาและการแกไขปญหา ใหเปน หนาที่ของนายอําเภอรวมกับองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น โดยให สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด หรื อ สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สาขาให ก ารสนั บ สนุ น
ในการดําเนินการดวย
หมวด ๖
คาใชจาย
ขอ ๑๓ คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผ น ดิ น สํ า หรับ พลเมื องใช ป ระโยชน ร วมกั น เช น การออกหนั ง สื อ สํ าคั ญ สํ า หรับ ที่ ห ลวง
การตรวจสอบหนัง สือ สํา คัญสํ าหรับที่ หลวง การดําเนิน คดี กรณี มีข อพิพ าท การรัง วัดทํ าแผนที่
การจั ด ทํ า ทะเบี ย นที่ ดิ น สาธารณประโยชน รวมทั้ ง ค า ใช จ า ยอื่ น ใดที่ เ กี่ ยวข อ ง ให เ บิ ก จ า ยจาก
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๔ บรรดาคําขอ และเรื่องราวใดซึ่งไดดําเนินการไปแลว หรืออยูระหวางดําเนินการ
กอนระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปได เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําการปรับขอมูล
การใชและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐ มนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้เรี ยกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยแผนที่ภาษี แ ละทะเบีย น
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิ กระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการจัดทํา การปรั บขอมูล การใช
และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่น ๆ ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร
“ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน” หมายความวา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดไดแตงตั้งใหมีหนาที่ใหคําแนะนําชวยเหลือสนับสนุน
หรือติดตามผลการดําเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ” หมายความว า นายกเทศมนตรี นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
นายกเมืองพัทยา และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 402

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๐ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ” หมายความวา ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ปลัดเมืองพัทยา และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“หัวหนาหนวยงานคลัง” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักการคลัง ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนากองคลัง และหัวหนาสวนการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี
“หัวหนาหนวยงานชาง” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักการชาง ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนากองชาง และหัวหนาสวนโยธา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี
“หัวหนาหนวยงานสาธารณสุข” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ ม ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม หัวหนา กองสาธารณสุข และหัวหน า
สวนสาธารณสุข ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี
“แผนที่ภาษี” หมายความวา แผนที่ที่แสดงตําแหนง ลักษณะ ขนาด ของแปลงที่ดิน อาคาร
โรงเรือน สิ่งปลูกสราง เสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และอื่น ๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใชประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตาง ๆ และเปนฐานขอมูลในการ
พัฒนาทองถิ่น
“ทะเบียนทรัพยสิน” หมายความวา ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพยสินและการใชประโยชน
ในทรัพยสิน ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ปาย และการ
ประกอบการคาของเจาของทรัพยสินแตละคน
“ทะเบียนคุม ผูชําระภาษี” หมายความวา ทะเบียนที่แ สดงรายการชําระภาษีของเจาของ
ทรัพยสินผูอยูในขายตองชําระภาษีอากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมายใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
“แผนที่แ มบท” หมายความวา แผนที่เบื้องตนของแตละเขตยอยหนึ่ง ๆ ที่จัดทําขึ้นจาก
ระวางที่ดิ น ซึ่งอยู ใ นเขตขององคกรปกครองสว นทองถิ่น เพื่อ ใชป ระโยชนใ นการนําเดิน สํารวจ
ขอมูลภาคสนามและการจัดทําแผนที่ภาษี
“เขต” หมายความวา การจัดแบงพื้นที่เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชแนวถนน คู
คลอง ลักษณะทางธรรมชาติอื่น ๆ หรือแนวขอบเขตของแปลงที่ดินออกเปนเขตตาง ๆ มีขนาดและ
รูปรา งตามความเหมาะสม แตทั้ งนี้ใ นเขตหนึ่ง ๆ เมื่อจั ดทํา เขตยอยจะตอ งไมเ กิน ๒๖ เขตยอ ย
ชื่อเขตกําหนดดวยตัวเลขสองหลักเริ่มจากเลข ๐๑ เรียงตามลําดับ
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“เขตยอย” หมายความวา การจัดแบงพื้น ที่ภายในเขต โดยใชแ นวถนน คู คลอง หรือ
ลักษณะทางธรรมชาติอื่น ๆ ในกรณีที่ไมมีลักษณะทางธรรมชาติใ หใ ชแนวขอบเขตของแปลงที่ดิน
แบงออกเปนเขตยอยตาง ๆ มีขนาดและรูปรางตามความเหมาะสมภายในกรอบกระดาษไขมาตรฐาน A 1
ชื่อเขตยอยกําหนดดวยอักษร A ถึง Z เรียงตามลําดับ
“เลขประจําแปลงที่ดิน” หมายความวา หมายเลขแสดงลําดับแปลงที่ดินในเขตยอย กําหนด
ดวยเลขสามหลัก โดยเริ่มจากเลข ๐๐๑ เรียงตามลําดับจากซายไปขวาและจากบนลงลาง
“รหัสแปลงที่ดิน ” หมายความวา ชื่อ เรียกแปลงที่ดิน ในระบบแผนที่ภาษีแ ละทะเบีย น
ทรัพยสิน ประกอบดวย เลขเขตนําหนา ตามดวยตัวอักษรเขตยอย และเลขประจําแปลงที่ดิน
“ขอมูลภาคสนาม” หมายความวา ขอมูลที่ไดจากการสํารวจเกี่ยวกับขอมูลที่ดิน ขอมูล
โรงเรื อนและสิ่ งปลู กสร างต าง ๆ ขอมู ลป าย ขอมู ลการประกอบการค าและอื่น ๆ ของแปลงที่ ดิ น
แตละแปลง
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ ใหมีอํานาจตีความการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และวินิจฉัยปญหา เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการและอํานาจหนาที่
ขอ ๖ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการ
อํานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจังหวัด” ประกอบดวย
(๑) รองผูวาราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
(๒) เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
กรรมการ
(๓) ปาไมจังหวัด
กรรมการ
(๔) ธนารักษพื้นที่จังหวัด
กรรมการ
(๕) พาณิชยจังหวัด
กรรมการ
(๖) ผูแทนเทศบาล
กรรมการ
(๗) ผูแทนเมืองพัทยา
กรรมการ
(๘) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
(๙) นายอําเภอ
กรรมการ
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กรรมการและ

เลขานุการ
(๑๑) หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งกรรมการตาม (๑) (๖) (๘) และ (๙) ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการอํานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจังหวัดมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน โดยกําหนดจํานวนใหเหมาะสมกับจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่อยูใ น
ความรับผิดชอบ
(๒) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการไปดวยความเรียบรอย
(๓) สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขอ ๘ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงใหมีคณะกรรมการดําเนินงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ประกอบดวย
(๑) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
ที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
(๒) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รองประธานกรรมการ
(๓) หัวหนาหนวยงานชาง
กรรมการ
(๔) หัวหนาหนวยงานสาธารณสุข
กรรมการ
(๕) หัวหนางานทะเบียนราษฎร
กรรมการ
(๖) หัวหนาหนวยงานคลัง
กรรมการและ
เลขานุการ
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(๗) หัวหนาฝายพัฒนารายไดหรือ
กรรมการและ
หัวหนางานผลประโยชนหรือ
ผูชวยเลขานุการ
หัวหนางานจัดเก็บรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี
(๘) หัวหนาฝายหรือหัวหนางานแผนที่ภาษี
กรรมการและ
และทะเบียนทรัพยสิน
ผูชวยเลขานุการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ในการจัดทํา การปรับขอมูล การใช และการเก็บ
รักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตลอดจนควบคุมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ขอ ๙ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) การเตรียมการใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานคลังและสํานักงานปลัดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(๒) การจัดทําแผนที่แมบทใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง
(๓) การคัดลอกขอมูลที่ดินและการสํารวจภาคสนามใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง
หนวยงานคลัง และหนวยงานสาธารณสุข
(๔) การจัดทําแผนที่ภาษีใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง
(๕) การจั ด ทํ า ทะเบี ย นทรั พ ย สิ น และทะเบี ย นคุ ม ผู ชํ า ระภาษี ใ ห แ ต ง ตั้ ง จากเจ า หน า ที่
ของหนวยงานคลัง
(๖) การปรับปรุงขอมูลใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง หนวยงานคลัง หนวยงาน
สาธารณสุข และหนวยงานทะเบียนราษฎร
ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนดในโครงการได
ใหขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดเพื่อขยายระยะเวลาในการดําเนินงาน
ขอ ๑๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับ แตงตั้งใหเปน ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนเจาหนาที่ประจํา
ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่สงเสริมสนับสนุน
ให คํ า แนะนํ า ในการจั ด ทํ า การปรั บข อ มู ล การใช และการเก็บ รั ก ษาแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
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ทรั พ ย สิ น ให แ ก อ งคก รปกครองส ว นท องถิ่ น และช ว ยเหลื อจั ง หวั ด ในการติ ด ตามผลเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
หมวด ๒
การจัดทําแผนที่แมบท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขอ ๑๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบ วัน นั บ แตวัน ที่ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ บังคับใช หรื อภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่มีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย
จัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลบังคับใช โดยใหใชงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือจายขาดเงินสะสมตามความจําเปน
ขอ ๑๒ การดําเนิน การตามขอ ๑๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะจางพนักงานจาง
ตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ไดตามความเหมาะสมกับปริมาณงานและระยะ
เวลาของโครงการ
เมื่อจัดทําแผนที่ภาษีแ ละทะเบียนทรัพยสิน เสร็จแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
จางพนักงานจางตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปรับขอมูลและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินก็ได
ขอ ๑๓ การจัดทําแผนที่แมบท ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบแนวเขตในแผนที่เขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหถูกตองตรงตาม
แผนที่ทายกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย
(๒) แบงพื้นที่ในแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเปนเขตและในแตละเขต
ใหแบงออกเปนเขตยอย
(๓) จัดทําตารางระวางที่ดินทาบทับแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใช
ขอมูลระวางที่ดิน จากสํา นักงานที่ ดิน จังหวั ดหรืออํ าเภอ เพื่อ ใหท ราบรายชื่อระวางทั้งหมดในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในมาตราสวนที่เหมาะสม
(๔) จัด ทํ า แนวเขตขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ในระวางที่ ดิ น ที่ อ ยู ใ นเขตองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
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(๕) แบ ง เขตในระวางที่ ดิ น ภายในแนวเขตองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และแต ล ะเขต
ใหแบงเปนเขตยอย
(๖) แผนที่แมบทของเขตยอยหนึ่งใหใชมาตราสวน ๑ ตอ ๑,๐๐๐ เปนหลัก กรณีเขตยอยใด
ไม ส ามารถใช ม าตราส วนดั ง กล า วได อาจจะปรั บ ย อหรื อ ขยายไดโ ดยใช ม าตราส วนที่ เ หมาะสม
ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) การจัดทําแผนที่แ มบ ทใหคัดลอกรูปแปลงที่ดิน เลขที่ดิน และหนาสํารวจจากระวาง
ที่ดินที่มีการปรับมาตราสวนตาม (๖) ในแตละเขตยอยแลวใหกําหนดเลขประจําแปลงที่ดินแตละแปลง
ขอ ๑๔ การคัดลอกขอมูลที่ดินใหดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อเจาของที่ดิน ที่อยู
เลขที่เอกสารสิทธิ์ เลขที่ดิน หนาสํารวจ ตําแหนงที่ตั้ง และจํานวนเนื้อที่ของแปลงที่ดินแตละแปลง
จากระวางแผนที่และสารบบที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัดหรืออําเภอบันทึกลงในแบบสํารวจขอมูล
เกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ ๑๕ การสํารวจขอมูลภาคสนาม ใหใชแผนที่แมบทในการนําเดินสํารวจขอมูล ดังนี้
(๑) ขอมูลที่ดิน ใหใ ชแ บบสํารวจขอ มูลเกี่ยวกั บที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบทา ยระเบียบนี้
ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของที่ดิน ลักษณะการใช และการใชประโยชนของที่ดิน ซึ่งแบบ
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน ๑ ฉบับ ใหใชบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ๑ แปลง
(๒) ขอมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ใหใชแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
(ผ.ท.2) ตามแบบทายระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
การใชประโยชนแ ละจัดทําผังบริเวณที่ตั้งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางบนแปลงที่ดิน ซึ่ง แบบสํารวจ
ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ๑ ฉบับ ใหใ ชบัน ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรือ นและ
สิ่งปลูกสรางของเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางแตละราย
(๓) ขอมูลปายและใบอนุญาตตาง ๆ ใหใ ชแ บบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปายและใบอนุญาต
ตาง ๆ (ผ.ท.3) ตามแบบทายระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของปาย ชื่อและที่อยูของ
เจาของปายหรือผูครอบครองปาย และจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของลักษณะกิจการประกอบการคา
ที่ตองขออนุญาต ซึ่งแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปายและใบอนุญาตตาง ๆ ๑ ฉบับ ใหใชบันทึกรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับปายหรือใบอนุญาตตาง ๆ ของเจาของปายหรือใบอนุญาตแตละราย
(๔) จัดทําผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ตั้งของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางบนแปลงที่ดิน โดยใช
มาตราสวนที่เหมาะสมและวางทิศไวใหชัดเจน
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เอกสารขอมูลภาคสนามที่ทําการบันทึกขอมูล ใหรวบรวมเก็บไวดวยกันตามรายแปลงที่ดิน
ขอ ๑๖ การจัดทําแผนที่ภาษี ใหหนวยงานชางจัดทําแผนที่ภาษีจากขอมูลแผนที่แ มบท
โดยคัดลอกแปลงที่ดิน จากแผนที่แมบทที่ปรับแกไขจากการเดินสํารวจภาคสนาม และจัดเรียงลําดับ
เลขประจําแปลงที่ดินใหม ลงในกระดาษไขมาตรฐาน A 1 ตามแบบแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ทายระเบียบนี้
แผนที่ภาษีจํานวนหนึ่งฉบับบรรจุขอมูลแปลงที่ดินหนึ่งเขตยอย ประกอบดวย รูปแปลงที่ดิน
เลขประจํา แปลงที่ดิ น รู ปผั ง โรงเรื อ นหรื อสิ่ ง ปลู ก สรา ง และเลขที่ บา น พรอ มทั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ
วัน เดือน และป ของผูเขียนกํากับไวดวย
ให หั ว หน า หนว ยงานช า งขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น หรือ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น
ลายลักษณอักษรตรวจสอบความถูกตองแลวลงลายมือชื่อ วัน เดือน และป กํากับไวดวย
ขอ ๑๗ การจั ด ทํ า ทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ให ใ ช ข อ มู ล ในแบบสํ า รวจข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ปายและการประกอบการคาซึ่งไดจากการสํารวจขอมูลภาคสนามที่ไดผาน
การตรวจสอบแลวบัน ทึก ลงในแบบทะเบียนทรัพ ยสิน เปน รายบุคคล ตามแบบทะเบียนทรัพยสิ น
(ผ.ท.4) ทายระเบียบนี้
ใหหัวหนาหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงลายมือชื่อ วัน เดือน และป
กํากับไวทา ยรายการทุกรายการในทะเบียนทรัพยสิน
ขอ ๑๘ ใหหนวยงานคลังตรวจสอบรายการทรัพยสินในทะเบียนทรัพยสิน หากเจาของ
ทรัพยสินรายใดมีทรัพยสินอยูในขายตองเสียภาษี ใหจัดทําทะเบียนคุมผูชําระภาษีของเจาของทรัพยสินนั้น
ตามแบบทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๙ ใหห นวยงานคลัง จัดทํ าบัญ ชีคุม ทะเบียนทรัพ ยสิน และทะเบียนคุม ผู ชําระภาษี
ตามแบบบัญชีคุมทะเบียนทรัพยสิน และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.6) ทายระเบียบนี้ และบัญชี
คุมแปลงที่ดินและขอมูลการประมาณการเสียภาษีตามรายเขตยอยตามแบบบัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูล
การประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17) ทายระเบียบนี้
หมวด ๓
การใชแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ
ขอ ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชแ ผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเปน ขอมูล
ในการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเรงรัดจัดเก็บภาษีใ หครบถวน ถูกตอง และเปน ธรรม
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ตอเจาของทรัพยสิน โดยทุกฝายทุกงานที่เกี่ยวของเปนผูรับผิดชอบรวมกันตามที่หัวหนาหนวยงานคลัง
มอบหมาย
ขอ ๒๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับปรุงขอมูลใหพรอมสมบูรณและแจงเจาของ
ทรัพยสินที่อยูในขายตองชําระภาษีตามทะเบียนคุมผูชําระภาษีทราบกอนเดือนมกราคมของปภาษี
ขอ ๒๒ เมื่อมีผูมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดเก็บ
รายไดตรวจสอบรายการขอมูลทรัพยสินในแบบแสดงรายการเสียภาษีกับขอมูลทรัพยสินในทะเบียน
ทรัพยสินและการประเมินภาษีในทะเบียนคุมผูชําระภาษีใหถูกตอง แลวเสนอเจาพนักงานประเมิน
หากรายการขอมู ลทรั พยสิน ในแบบแสดงรายการเสีย ภาษีกั บขอมู ลทรั พยสิน ในทะเบีย น
ทรั พ ยสิ น และทะเบีย นคุ ม ผู ชํ าระภาษี ไม ส อดคล องกั น ให ง านแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ยนทรัพ ย สิ น
ตรวจสอบ สอบถาม หรือแจงเปนหนังสือถึงผูยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี เพื่อแสดงรายการเพิ่มเติม
หรือนําพยานหลักฐานมาสนับสนุนขอความในรายการนั้น
ขอ ๒๓ เจาพนักงานประเมินตองประเมินภาษีตามรายการทรัพยสิน ในทะเบียนทรัพยสิน
และบันทึกการประเมินภาษีในทะเบียนคุมผูชําระภาษี
การจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตตามกฎหมายว า ด ว ยการสาธารณสุ ข ให ห น ว ยงาน
สาธารณสุขประสานงานกับหนวยงานคลัง เพื่อขอขอมูลการประกอบกิจการคาในทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อนําไปใชประโยชน ใ นการเรงรัดจั ดเก็บค าธรรมเนียมและใบอนุ ญาต ตามประเภทของกิจการ
และเมื่อออกใบอนุญาตแลวใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่ไดกําหนดไวในขอบัญญัติหรือขอกําหนด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ ๒๔ ทะเบียนทรัพยสิน ฉบับ ใด ที่มีทรัพยสิน ทุกรายการ อยูใ นขายไดรับการยกเวน
ไมตองชําระภาษี ใหทําเครื่องหมายดวยกระดาษสีแดงที่มุมขวาดานบนของทะเบียนทรัพยสินและตอง
ทําการตรวจสอบใหมทุกปกอนถึงปภาษี หากอยูในขายตองเสียภาษีใหดําเนินการตามขอ ๑๘
ขอ ๒๕ ทะเบียนคุมผูชําระภาษีฉบับใด ที่มีการชําระภาษีตามรายการของทรัพยสิน ที่มีอยู
ครบถว นทุ กประเภทแลว ให ทํา เครื่ อ งหมายดว ยกระดาษสี เ ขี ยวที่ มุม ขวาด า นบนของทะเบีย นคุ ม
ผูชําระภาษี และถอดเครื่องหมายดังกลาวออกเมื่อถึงปภาษีปใหม
ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดเก็บรายไดบันทึกรายการยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษี
การแจงประเมิน และการชําระเงินคาภาษีหรือคาธรรมเนียมลงในทะเบียนคุมผูชําระภาษีใหครบถวน
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ขอ ๒๖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นคัดรายชื่อผูที่ยังไมมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี หรือยื่นแบบแลวยังไมไดมาชําระ
ภาษีใหครบถวน จากทะเบียนคุมผูชําระภาษี แลวจัดทําหนังสือเรงรัดโดยเร็ว
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูใ ดมาขอคัด ลอกหรือสํ าเนาขอมูล แผนที่ภาษี แ ละทะเบี ยนทรัพยสิ น
ให องคก รปกครองส ว นท องถิ่น เรี ยกเก็ บ คา ธรรมเนี ยมได โดยออกเปน ขอ บั ญญั ติ สํ าหรับ อัต รา
คาธรรมเนียมใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูพิจารณาและกําหนดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ใหอยูภายใต
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
หมวด ๔
การปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขอ ๒๘ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แลวให
หนวยงานคลังเปน หนวยงานรับผิดชอบปรับขอมูล ในแผนที่ภาษีแ ละในทะเบี ยนทรัพยสิน ใหเป น
ปจจุบันอยูเสมอ
กรณีหนวยงานคลังไมมีบุคลากรปรับขอมูลในแผนที่ภาษี ใหหนวยงานชาง เปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๒๙ ใหหน วยงานที่เ กี่ยวของกั บการปรับ ขอมู ลภายในองคกรปกครองส วนท องถิ่ น
รายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลสงใหหนวยงานคลัง เพื่อปรับขอมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ภายในวันที่หาของทุกเดือน
กรณีมีปญหาอุปสรรคในการปรับขอมูล ใหหนวยงานคลังเสนอคณะกรรมการตามขอ ๘
พิจารณาตามอํานาจหนาที่
ขอ ๓๐ การแก ไขเปลี่ ยนแปลงรายการข อมู ลในทะเบี ยนทรัพ ยสิน ใหใ ชวิ ธี “ขีด ฆา ”
ขอความเดิมดวยหมึกสีแดง แลวบันทึกขอความใหม ใหหัวหนาหนวยงานคลังหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนลายลักษณอักษร ลงลายมือชื่อ วัน เดือน และป กํากับไว ทั้งขอความที่ไดขีดฆาและขอความใหม
และเมื่อรายการทรัพยสิน เพิ่ม ขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนซึ่งเขาขายตองเสียภาษี ใหถอด
เครื่องหมายกระดาษสีแดงตามขอ ๒๔ ออกจากทะเบียนทรัพยสิน
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หมวด ๕
การเก็บรักษาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขอ ๓๑ แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ปาย และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ
พรอมทั้งเอกสารที่ใชในการจัดทําและเอกสารที่ใชในการปรับขอมูล ใหจัดเก็บรวบรวมเปนรายแปลง
ที่ดิน ในแฟม เรียงตามลําดับรหัสแปลงที่ดิน และรวมไวใ นแฟม โดยใหมีจํานวนตามความเหมาะสม
แตไมควรเกินแฟมละหนึ่งรอยแปลงที่ดินเรียงเปนรายเขตยอยและเขตตามลําดับ
ขอ ๓๒ ทะเบี ย นทรัพ ย สิน และทะเบี ย นคุ ม ผู ชํ าระภาษี ให จัด เก็ บ ตามรหั สชื่ อเจ าของ
ทรัพยสินเรียงตามตัวอักษรและตัวเลข เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บภาษี
ขอ ๓๓ แผนที่ภ าษีตน ฉบับ ใหจั ดเก็บเรียงตามลํา ดับเขตและเขตยอ ย ห ามนํา ออกใช
เวน แตกรณีนําไปเพื่อพิมพหรือทําสําเนาคูฉบับ หรือเพื่อแกไขปรับปรุงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับขอมูลในแผนที่ภาษีฉบับนั้น
ขอ ๓๔ ใหงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน หนวยงานคลัง หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษา มิใ หมีการทําลายหรือทําใหสูญหายแกเอกสารในแฟมขอมูลแปลง
ที่ดิน ทะเบียนทรัพยสิน ทะเบียนคุมผูชําระภาษีและแผนที่ภาษี
เมื่อนําแผนที่ภาษีหรือทะเบียนทรัพยสินไปใชในการปฏิบัติงาน และไดดําเนินการแลวเสร็จ
ใหนําสงคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยเร็ว
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใดยั ง ไม ไ ด กํ า หนดโครงสร า งงานแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรัพยสิน ใหหัวหนาหนวยงานคลังออกคําสั่งแตงตั้งใหบุคลากรในหนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบ
ขอ ๓๕ ทะเบี ย นทรั พ ย สิน ที่ ไ ด จํา หน า ยรายการทรั พ ยสิ น หมดสิ้ น แล ว และไม มี ภ าษี
คางชําระใหแ ยกเก็บไว รวมทั้งทะเบียนคุมผูชําระภาษีของเจาของทรัพยสินดังกลาว เมื่อครบหนึ่งป
ใหแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมการทําลาย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๖ เทศบาลซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปน ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนศูนยปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ตามระเบียบนี้
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ขอ ๓๗ การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ได
ดําเนินการอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 413

แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น…….................................……………
แบบ ผ.ท.1
ชื่อ-สกุล : เจาของที่ดิน…………………............……เลขที่ประจําตัวประชาชน ...................................... รหัสชื่อ
ที่อยู:บานเลขที่……...... .หมูที่…...…….. ถนน………………...........................
ซอย……............ตําบล/ชุมชน…………………อําเภอ……………………จังหวัด……............………
รหัสแปลงที่ดิน
ที่ดินตั้งอยูที่ถนน…………………… ซอย….....................ตําบล/ชุมชน……………………… แผนที่……………..ใน……………แผน
เอกสารสิทธิ์
ประเภท เลขที่

ตําแหนงที่ดิน
จํานวนเนื้อที่ ลักษณะการใช
การใชประโยชนของที่ดิน
จํานวนเนื้อที่ใชประโยชน
ระวาง เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา อยูเอง ใหเชา สิ่งปลูกสราง เลี้ยงสัตว ไมลมลุก ไมยืนตน วางเปลา ไร
งาน ตร.วา

ลงชื่อผูสํารวจ ............................................................
(
)
ตําแหนง .............................................................
ว/ด/ป. ....................../..................../..................

ชื่อ - สกุล
ที่อยูผูทําประโยชน

คาเชาปละ

หมายเหตุ

ลงชื่อผูตรวจ ...............................................................
(
)
ตําแหนง ............................................................
ว/ด/ป. ....................../..................../...............

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 414

แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น………………………....................................
ชื่อถนนที่สํารวจ……………………………..ซอย……………………ตําบล/ชุมชน………..............………

แบบ ผ.ท.2

รหัสชื่อ

ชื่อ- สกุล : เจาของโรงเรือน……………......…………....……..เลขที่ประจําตัวประชาชน....................................................... รหัสแปลงที่ดิน
บานเลขที่……………………….หมูที่……………ถนน………………………. ตําบล/ชุมชน…………….…
อําเภอ………………………..จังหวัด……..............................……..
แผนที่…...…..ใน………แผน
ลักษณะอาคาร
จํานวน ขนาด (เมตร) กอสราง
ราคา ลักษณะการใชประโยชน
บานเลขที่ และสิ่งปลูกสราง หอง ชั้น กวาง ยาว เสร็จเมื่อ คากอสราง ใหเชา อยูเอง ประกอบ
การคา

ชื่อ-สกุล
ผูครอบครอง

ที่อยู
เงินอื่นๆ
ของผูครอบครอง ราคาคาเชา (บาท)

สัญญาเชา
เริ่มเชา จํานวนป
วัน เดือน ป ที่เชา

ลงชื่อผูสํารวจ ............................................................
(
)
ตําแหนง .............................................................
ว/ด/ป. ....................../..................../..................

หมายเหตุ

ลงชื่อผูตรวจ ...............................................................
(
)
ตําแหนง ............................................................
ว/ด/ป. ....................../..................../...............
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปายและใบอนุญาตตาง ๆ
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น……………...................…………………...
ชื่อ - สกุล : เจาของปาย/ผูประกอบกิจการคา ...............................................................................
เลขที่ประจําตัวประชาชน ..................................................................................
ที่อยู : บานเลขที่ ..................................หมูที่ ........................ ถนน ......................................................... ซอย ......................................................

หน้ าที่ 415

แบบ ผ.ท.3
รหัสชื่อ
รหัสแปลงที่ดิน

ตําบล/ชุมชน .................................................... อําเภอ .............................................................จังหวัด ...............................................

แผนที่…………..ใน…………แผน

ปายตั้งอยูที่ถนน ........................................ซอย ...................................................ตําบล/ชุมชน ............................................
ขอมูลเกี่ยวกับปาย
ลําดับ

ชื่อ - สกุล
ที่อยูผูครอบครองปาย

ประเภทปาย
1
2 3(ก) 3(ข)

จํานวนเนื้อที่ (ซม.)
กวาง
ยาว
เนื้อที่

ขอมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตตาง ๆ
จํานวนดาน
ของปาย

ขอความ ภาพ
เครื่องหมาย

หมายเหตุ

ประเภท ลักษณะกิจการคา

พื้นที่
(ตร.ม.)

ลงชื่อผูสํารวจ ............................................................
(
)
ตําแหนง .............................................................
ว/ด/ป. ....................../..................../..................

หมายเหตุ

ลงชื่อผูตรวจ ...............................................................
(
)
ตําแหนง ............................................................
ว/ด/ป. ....................../..................../...............

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

ทะเบียนทรัพยสิน

หน้ าที่ 416

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น……………….......................………………………..……
ชื่อ- สกุล : เจาของทรัพยสิน……………………………… เลขที่ประจําตัวประชาชน ............................................................

ผ.ท.4
รหัสชื่อ

ที่อยู : บานเลขที่….............หมูที่............ถนน…………….ตําบล/ชุมชน………………อําเภอ…………………….จังหวัด……….........................
ชื่อนิติบุคคล
โทร. ......................................................... Fax. ……………………………………………
แผนที่……………..ใน…………แผน
ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน
ที่ตั้งของที่ดิน
ลํา
รหัส
ดับ แปลงที่ดิน ถนน ตําบล/ชุมชน
ที่

เอกสารสิทธิ์
ประเภท

เลขที่

ตําแหนงที่ดิน
ระวาง เลขที่ดิน

หนา
สํารวจ

จํานวนเนื้อที่
ไร

งาน ตร.วา

ลักษณะ
การใช

การใชประโยชน
ของที่ดิน

ชื่อ - สกุล
ที่อยูของผูทําประโยชน

ลงลายมือชื่อ
ว.ด.ป.

หมายเหตุ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 417

ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
ลํา

รหัส

ที่ตั้งของอาคาร

ดับ
ที่

แปลงที่ดิน

เลขที่ ถนน ตําบล/ชุมชน

ลักษณะอาคาร
ตึก/
ไม

ถาวร

จํานวน

ชั่วคราว

หอง

ชั้น

ผ.ท.4 หนา 2

การใชประโยชน
ก x ย ใหเชา อยูเอง ประกอบ ชื่อ-สกุลผูครอบครอง
(เมตร)
การคา

ขอมูลเกี่ยวกับปาย
ลํา
ดับ
ที่

ที่ตั้งของปาย
เลขที่ ถนน ตําบล/ชุมชน

ชื่อ-สกุล
ที่อยูผูครอบครอง

ประ
เภท
ปาย

ยาว

ลงลายมื่อชื่อ
ว.ด.ป.

ขอมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตตาง ๆ

ขนาดของปาย (ซม.)
กวาง

ที่อยูผูครอบครอง

เนื้อที่

จํานวน
ดาน
ของปาย

ขอความ ภาพ
เครื่องหมาย

ลงลาย
มือชื่อ
ว.ด.ป.

ลํา
ดับ
ที่

ประเภท ลักษณะกิจการคา

พื้นที่
ตร.กม.

ลงลายมือชื่อ
ว.ด.ป.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 418

ผ.ท. 5

ทะเบียนคุมผูชําระภาษี
ชื่อ- สกุล : ผูเสียภาษี……………………………………..เลขที่ประจําตัวประชาชน/เลขประจําผูเสียภาษี……….......……………...…………….
รหัสชื่อ
ที่อยู : บานเลขที่……....ถนน…………….ตําบล/ชุมชน……………………อําเภอ…………………….จังหวัด…………...........………...………
โทร. ...................................................... Fax. ……………………………………….
ประจําป
พ.ศ.

ชื่อนิติบุคคล

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภ.บ.ท. 11
ภ.ร.ด. 2
ภ.ร.ด. 8
ภ.ร.ด. 12
ภ.บ.ท. 5
ลงลายมือชื่อ
ว.ด.ป.
เลขรับที่ วัน เดือน ป คารายป เลมที่/เลขที่ วัน เดือน ป จํานวนเงินภาษี เลมที่/เลขที่ วัน เดือน ป จํานวนเงินภาษี เลขสํารวจที่ วัน เดือน ป จํานวนเงินภาษี เลขสํารวจที่ วัน เดือน ป จํานวนเงินภาษี

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 419

หนา 2

ผ.ท.5
ภาษีปาย

คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ
ประจําป
ใบอนุญาต
ลงลายมือชื่อ
ภ.ป.1
ภ.ป. 7
คํารอง
ประเภท
วัน เดือน ป จํานวนเงิน หมายเหตุ
พ.ศ. เลขรับที่ วัน เดือน ป จํานวนเงิน เลมที่/เลขที่ วัน เดือน ป จํานวนเงินภาษี เลขที่ วัน เดือน ป
เลมที่/เลขที่
ว.ด.ป.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 420

ผ.ท. 6

บัญชีคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี
รหัสอักษร……………
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

รหัสชื่อ

จํานวนแผน
ผ.ท. 4 ผ.ท. 5

หมายเหตุ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

ตัวอยาง ผ.ท.7

หน้ าที่ 421

ผ.ท.7

แผนที่ภาษี

เหนือ

คัดลอกมาจากระวางที่ดิน .............................................................
ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนด

อาคาร

ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เปน น.ส. 3 ก

ถนน

ที่ดิน น.ส. 3 ส.ค.1 ที่ครอบครอง
30/2

เลขที่บาน
รหัสแปลงที่ดิน
การแกไข
รายการแกไข

ลําดับที่

วัน/เดือน/ป ลงชื่อผูแก

ชื่อ อปท. .........................................................จังหวัด...........................
ผูเขียน
ผูตรวจ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

01A
มาตราสวน
1,000

หน้ าที่ 422

รหัสแปลงที่ดิน ..............................

ตัวอยางการจัดทําผังบริเวณ

ผังบริเวณ

มาตราสวน 1: 1,000 หรือ 1:4,000
N

120 ม
2 ม.

สวนมะพราว

3ม

คอกหมูถาวร
ไมมีเลขที่ (ก)
10 ม

60 ม
บานเลขที่
10 ม.
50
3

3

3

5ม

สวนผัก
ถนนเจดียหัก

ลงชื่อผูสํารวจ ............................................................
(
)
ตําแหนง .............................................................
ว/ด/ป. ....................../..................../..................
ลงชื่อผูตรวจ ...............................................................
(
)
ตําแหนง ............................................................
ว/ด/ป. ....................../..................../...............

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 423

บัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูลการเสียภาษี
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..........................................................จังหวัด..............................................................
ผ.ท.17

เขต.......................................................... เขตยอย.........................................................
แผนที่...........................ใน...............................แผน
รหัสแปลงที่ดิน

ชื่อ

เจาของที่ดิน
สกุล

รหัสชื่อ

ที่อยู

เลขที่
โรงเรือน

ภ.บ.ท.

ประมาณการชําระภาษี
จํานวนทรัพยสิน
ภ.ร.ด.
ภ.ป. คาธรรมเนียม โรงเรือน ปาย
กิจการ

ลงลายมือชื่อ
ว.ด.ป.

รวม

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 424

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ยบกระทรวงมหาดไทย
สํระเบี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิน่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๔๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับเงินสวัสดิการ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการศึสํกาษาของบุ
ตรพนักงานสวนทกาองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๗๖ แหงพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อาศักายอํานาจตามความในมาตรา
๖ และมาตรา
ญญัติองคการ กา

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕
แห ง พระราชบั ญ ญักาติ ร ะเบี ย บบริ
อ งพั ท ยา
ฐ มนตรี ว า การ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําหนัการราชการเมื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๒๑
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตรพนักงานส
สํานัวกนท
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการศึกษาของบุ
องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ก”า
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จจานุเบกษา
๒๑ ระเบียบนี้ใหใชกบา ังคับตั้งแตวสํันานัถักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
จากวันประกาศในราชกิ

เปนตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๓ ใหยกเลิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ขาราชการสวนทองถิก่นา พ.ศ. ๒๕๒๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
สํานัอกงถิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขาราชการสวนท
่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.ก๒๕๓๒
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓)สําพ.ศ.
๒๕๔๑
ยบ ขอบั งกคัาบ คํ าสั่ง หรืสํอาหนั
งสือสั่งการอื่ น ใด ซึ่งกขัาด หรือแยงกับ
สํานับรรดาระเบี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๔ ในระเบียบนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๖๑ ง/หนา ๙๐/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑
สํานั๒กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํวาานัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอ ๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ยเงินสวัสดิการเกี่ยวกักบาการศึกษาของ

บุ ต รพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น (ฉบั บสําทีนั่ ก๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ให นํ า ความในมาตรา
๔ ของพระราช
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 425

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“องค
อ งถิ่น ” หมายความว
ห ารส ว นจั ง หวั ด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก รปกครองส
สํานัวกนท
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า องค ก ารบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๓

เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
า ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความว
พนักงานเทศบาล พนั
กงานเมืองพัทยา พนั
ที่รับบํานาญตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากงานสุขาภิบสําล
านักพนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กากงานสวนตําสํบล
านักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น และใหหมายความรวมถึง นายกองคการ
บริหารสวนจังสํหวั
รองนายกองคการบริกหา ารสวนจังหวัสํดานันายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
านักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นายกเมือง
พัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล กรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารองคกสํารบริ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวนตําบล กรรมการบริ
หารสวนตําบล และลูกกาจางประจําขององค
กรปกครองสวน กา
ทองถิ่น ซึ่งรับเงินคาจางประจําตามอัตราที่กําหนดไวในงบประมาณรายจาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา
(๑)
หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ กกาษาที่ เ รี ย กชื่ อสําอย
งอื่ น ในสั ง กั ด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มหาวิ ท ยาลั
สํานัยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ทบวงมหาวิทยาลัย
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นที่ ก.พ.
วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึ
กษาธิ
หรือสังกัดสวนราชการอื
รับรองคุณวุฒิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) โรงเรี ย นในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย
กรุงเทพมหานคร
อองคกรปกครองสวกนท
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณวุฒิ
(๕) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความวา
(๑)กา สถาบันอุดมศึ
กษาเอกชนซึ่ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกษาเอกชนตามกฎหมายว
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา าดวยสถาบันสําอุนัดกมศึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
จัดหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา แยกตางหากจากปริญญาตรี
โรงเรียนตามกฎหมายว
แตไมรวมถึงกโรงเรี
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยโรงเรี
สํานัยกนราษฎร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ยนราษฎร
ประเภทอาชีวศึกษาที่ใชหลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ยวกับการศึ
สํานักกษาของบุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฤษฎีกาเงินสวัสดิกการเกี
ตร (ฉบับที่ ๕)กา พ.ศ. ๒๕๔๘สํามาใช
บังคับแทนโดย กา

อนุโลม
สํานั๓กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นิ ย ามคํ า ว า “องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ” แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยกวาาดวยเงินสวัสสํดิานักการเกี
่ยวกับการศึกษาของบุ
องถิ่น (ฉบับที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตรพนักงานส
สํานัวกนท
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
สํานั๔กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
นิ ย ามคํ า ว า ก“าพนั ก งานส วสํนท
งถิ่ น ” แก ไ ขเพิ่ ม เติกมา โดยระเบี ย บ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสสํดิานักการเกี
่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส
วนทองถิ่น (ฉบับที่
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 426

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“เงิกนาบํารุงการศึกสํษา
หมายความวา เงินประเภทต
างๆ ทีสํา่สนัถานศึ
กษาของทาง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัก”งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

ราชการเรี ย กเก็ บ ตามอั ต ราที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส ว นราชการเจ า สั ง กั ด
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านั่นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มหาวิทยาลัย สํกรุานังกเทพมหานคร
องคกรปกครองส
วนทอสํงถิ
หรือองคการของรัฐบาล
“เงินคาเลาเรียน” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการเรียน หรือคาธรรมเนียม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตางๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ทบวงมหาวิทยาลั
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“บุต ร ” หมายความวา บุ ตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอ ายุไ มเกิน ยี่สิบ หา ปใ น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กป แตไมสํารนัวมถึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตรซึ่งบิดามารดาได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วันที่ ๑ พฤษภาคมของทุ
งบุตรบุญธรรม และบุ
ยกใหเปนบุตร กา
บุญธรรมของผูอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ป ก ารศึ ก ษา ” หมายความว า ป ก ารศึ ก ษาที่ กํ า หนดโดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ทบวงมหาวิทยาลัย กสาวนราชการเจสําานัสักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กัด มหาวิทยาลัย กรุงกเทพมหานคร
กรปกครองสวน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํองค
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทองถิ่น หรือองคการของรัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๕ การจายเงินตามงบประมาณรายจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัแกละอั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของบุตร ใหเปนไปตามหลั
กเกณฑ
ตราการจายตามทีก่กาําหนดไวในระเบี
บนี้ สวนวิธีการ กา
เบิกจายนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๖ ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พนักงานสวนทองถิ่นกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ ๖ มีสิทธิ
๗ ใหผูมีสิทธิไดรับกเงิานสวัสดิการเกีสํา่ยนัวกั
บการศึกษาของบุตรตามข

ไดรับสวัสดิการเกี่ยวกั
ตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึกงาคนที่สาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบการศึกษาของบุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การนับลําดับบุตรที่หนึ่งถึงคนที่สาม ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง ทั้งนี้
ไมวาเปนบุตรที
จากการสมรสครั้งใด กหรื
อไม กา
สํา่เนักิกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ออยูในอํานาจปกครองของตนหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผูใดมีบุตรเกินสามคนและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่ ง นักา้ น ตายลงก อ นมี
สํานัอกายุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ต อ มาบุต รคนหนึ่ งกคนใดในจํ
า นวนสามคนตามวรรคหนึ
ค รบยี่ สิบ ห า ป กา
บริบูรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตายนั้น โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๘ ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผูใดยังไมมีบุตร
หรือมีบุตรที่มสํีสานัิทกธิงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดรับเงินสวัสดิการเกีก่ยาวกับการศึกสํษาของบุ
ตรตามขอ ๗ ยังไม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาถึงสามคน ถา
ต อ มามี บุ ต รแฝด ซึ่ ง ทํ า ให มี จํ า นวนบุ ต รเกิ น สามคน ให ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาของบุสํตารตามข
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึกษาของบุตรผูกานั้นมีสิทธิไดรสํับานัเงิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึ
อ ๗ สําหรับ กา
บุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรส หรือเปนบุตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของตนเองในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ในกรณี
่งของผูมีสิทธิไดรับกเงิ
บการศึกษาของ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่บุตรคนใดคนหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นสวัสดิการเกี
สํานั่ยกวกังานคณะกรรมการกฤษฎี
บุตรดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ตายลงกอนมีอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับ
สํานั่ยกวกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกลาวเหลือ
เงินสวัสดิการเกี
บการศึกษาของบุตรลงจนกว
าจํานวนบุ
ตรที่ไดรับเงินสวัสดิการดั
ไมเกินสามคนและหลังจากนั้น ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกลาว จึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นไดตามขอ ๗ วรรคสาม
่อประโยชนแหงความในข
างถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงกคนที
สํานัเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อนี้ ขอความที
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่สามของผู
มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหหมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีสิทธิไดรับเงินสวัสกดิาการเกี่ยวกับการศึ
กษาของบุตรตามวรรคหนึ
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่หนึ่งถึงคนสุ
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๙ การนับลําดับบุตกรคนที
ทาย ในกรณีที่ไมอาจทราบลํ
าดับการ

เกิดกอนหลังของบุตรแฝดไดโดยแนชัด ใหนับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข อ ๑๐ การจ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ ประเภทและอั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตรา ดังนีสํ้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) บุ ต รที่ ศึก ษาในสถานศึ ก ษาของทางราชการในหลัก สู ต รระดั บ ไม สู ง กว า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุปริญญา หรืสําอนัเที
ยบเทา และหลักสูตรนักา้นแยกตางหากจากหลั
กสูตรปริญญาตรีใหกาไดรับเงินบํารุง
การศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ตองไมเกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด
(๒) บุ ต รที่ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของเอกชน
ในหลั ก สู ต รระดั บ ไม สู ง กว า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริงแตทั้งนี้
ตองไมเกินประเภทและอั
งกําหนด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตราที่กระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษา
สํ
า
นั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างหากจาก
ตอนปลายหรือเทีกยงานคณะกรรมการกฤษฎี
บเทา แตไมสูงกวาอนุกปาริญญาหรือเทีสํายนับเท
า และหลักสูตรนั้นแยกต
หลักสูตรปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียนตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด แต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งนี้ตองไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง
ขอ ๑๐/๑ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม
ระเบียบนี้ผูใดมีคูสมรสที
นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึ
วยงานอื่น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่มีสิทธิไดสํรานัับกเงิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาของบุสําตนัรจากหน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

๕

วาดกวายเงินสวัสดิกสํารเกี
่ยวกับการศึกษา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา ๑๐ ระเบียสํบกระทรวงมหาดไทย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชองบุ ตรพนัก งานส ว นทองถิ่ น (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหค วามในมาตรา ๘ ของพระราช
สํานัสกดิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก๒๕๒๓
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กฤษฎีกาเงินสวั
การเกี่ยวกับการศึกษาของบุ
ตร พ.ศ.
ซึ่งแกไขเพิ่มเติกามโดยพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึ
กษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘มาใช
บังคับแทนโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุโลม
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แลว ผูนั้ น ไม มี สิทธิกไาด รับ เงิ น สวัสสํดิานักการเกี
่ยวกั บ การศึกษาของบุ
บนี้ เวน แต เงิ น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ต รตามระเบี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ไดรับจากหนวยงานอื่นนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
สําตนักรตามที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้ ก็ใหมีสิทสํธิาไนัดกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึกษาของบุ
่กําหนดในระเบียกบนี
ับเงินสวัสดิการเกี่ยวกักบาการศึกษาของ
บุตรเฉพาะสวนที่ขาดอยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพื่อดําเนินการใหเปกนาไปตามระเบีสํยาบนี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นัก้งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชการจังหวัดสําไดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
ชําสํนิานักศังานคณะกรรมการกฤษฎี
กดิเศรษฐ
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖

ยบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงิ
สดิการเกี่ยวกับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกอา ๑๐/๑ เพิ่มสํโดยระเบี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานนักสวังานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ *โดยใหนําความในมาตรา ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตรี ของพระราชกฤษฎี
กาเงินสวัสดิการเกีก่ยาวกับการศึกษาของบุ
ตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึก่งาแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี
่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๘ มาใชโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุโลม*
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 429

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงิ
บการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานสวัสดิการเกีสํ่ยานัวกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๗
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิน่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัสํศามนัวกรรณวลั
ย/ผูจัดทํา กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๙๒ ง/หนา ๒๙/๙ ตุลาคม ๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หนา ๑๑/๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๘ กา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 430

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน และสะดวกตอการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 431

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีและ
นายกองคการบริหารสวนตําบล
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการที่ทําหนาที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
งานประจําในสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการสํานัก
“รถสวนกลาง” หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่จัดไวเพื่อกิจการอันเปนสวนรวม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหหมายความรวมถึงรถยนตที่ใชในการบริการประชาชนหรือ
ใชในหนาที่ของสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน รถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ํา
รถยนตพยาบาล รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย และเครื่องจักรกลตาง ๆ
“รถประจําตําแหนง” หมายความวา รถยนตซึ่งจัดใหแกผูบริหาร หรือหัวหนาสวนราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“รถรับรอง” หมายความวา รถยนตที่จัดไวเปนพาหนะรับรองชาวตางประเทศซึ่งเปน แขก
ของทางราชการ หรือจัดไวเพื่อรับรองบุคคลสําคัญ
ขอ ๕ ใหมีตราเครื่องหมายประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดกวางหรือยาวไมนอยกวา
๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดสูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร
หรือชื่อยอขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร ไวดานขางนอกรถยนตสวนกลางทั้งสองขางทุกคัน
สําหรับรถจักรยานยนต ขนาดของเครื่องหมายและชื่ออักษรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหลดลงตามสวน
ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ใหพน ดวยสีขาว เวน แตใ ชสีขาวแลวมองไมเห็น ชัดเจน ใหใ ชสีอื่น แทน ในกรณีที่มีการจําหนาย
รถยนตสวนกลาง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลบหรือทําลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกทั้งหมด กอนที่จะสงมอบรถยนตใหบุคคลอื่น
ขอ ๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จั ดทําบัญชีรถแยกประเภทเปน รถประจําตําแหน ง
รถสวนกลาง และรถรับรอง รวมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอนตามแบบ ๑ หรือ
แบบ ๒ ทายระเบียบนี้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 432

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

การเปลี่ยนแปลงประเภทรถตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวน แตใ นกรณีที่มีความจําเป น
ใหเปลี่ยนแปลงได โดยใหผูบริหารทองถิ่นขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย
ขอ ๗ ในแต ล ะป ง บประมาณองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งสํ า รวจและกํ า หนด
เกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามัน เชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายน้ํามัน เชื้อเพลิง
และตรวจสอบของเจาหนาที่ฝายตรวจสอบ
ขอ ๘ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลง
กับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
หรือผูวาราชการจังหวัด ก็ได
หมวด ๒
การจัดหา
ขอ ๙ รถประจําตําแหนงใหมีไดไมเกินตําแหนงละหนึ่งคัน หัวหนาสวนราชการผูใดดํารงตําแหนง
หลายตําแหนง ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงไดเพียงตําแหนงเดียว และใหใชรถในตําแหนงนั้นไปจนกวา
จะพนจากตําแหนง
รถประจําตําแหนง ซึ่งมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวาหกป และรถสวนกลางซึ่งมีอายุการใชงาน
มาแลวไมนอยกวาหาป ใหถือเปนเกณฑที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหมทดแทนคันเกาได
ความในวรรคสองไมใชบังคับกับรถรับรอง โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น ที่จะพิจารณา
ตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๑๐ ขนาดเครื่องยนตรถประจําตําแหนง รถสวนกลางและรถรับรอง ตลอดจนราคาใหเปนไป
ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด
สําหรับรถประจําตําแหนง ใหกําหนดขนาดเครื่องยนตสูงสุดไมเกิน ๒,๔๐๐ ซีซี
หามองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาสมทบเพื่อจัดหารถ
ใหมีขนาดเครื่องยนต หรือราคาเกินกวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 433

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

หมวด ๓
การใช
ขอ ๑๑ รถประจําตําแหนงใหใชในการปฏิบัติราชการในตําแหนงหนาที่หรือที่ไดรับมอบหมาย
โดยรวม หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหนงหนาที่หรือฐานะที่ดํารงตําแหนงนั้นรวมตลอดถึง
การใชเพื่อการเดินทางไปและกลับระหวางที่พักและสํานักงาน และเพื่อการอื่นที่จําเปนและเหมาะสม
แกการดํารงตําแหนงหนาที่
รถสวนกลาง รถรับรอง ใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือเปนประโยชนของทางราชการ ตามหลักเกณฑที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของรถกําหนดขึ้น
การใชรถยนตปกติใหใชภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หากจะใชรถยนตออกไป
ปฏิบัติหนาที่นอกเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถาเปนรถยนตสวนกลางตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากผูบริหารทองถิ่นกอน สําหรับรถประจําตําแหนงก็ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่ดํารงตําแหนงนั้นตามที่
เห็นวาจําเปนและเหมาะสม
หามผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนง ซึ่งไดรถประจําตําแหนงแลวนํารถสวนกลางไปใชอีก
เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะคราว ทั้งนี้ ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองใชรถสวนกลางไวดวย
ใบขออนุญาตใชรถสวนกลางและรถรับรองใหใชตามแบบ ๓ ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลางและรถรับรอง
ประจํารถแตละคัน สมุดบันทึกอยางนอยใหมีขอความตามแบบ ๔ ทายระเบียบนี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองควบคุมพนักงานขับรถใหลงรายการไปตามความเปนจริง
ขอ ๑๓ ใหผูใชรถประจําตําแหนงคืนรถใหแ กองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนด
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดพนจากตําแหนงหรือสงมอบงาน แลวแตกรณี
กรณีผู ใ ชร ถประจํ า ตํา แหน งถึ งแก กรรม ให ผูบ ริห ารท อ งถิ่ น เรี ยกรถประจํ าตํ าแหนง คื น
หากผูบริหารทองถิ่นเห็นวามีเหตุผลสมควรจะผอนผันใหสงคืนรถประจําตําแหนงเกินกําหนดเวลาดังกลาว
ในวรรคหนึ่ง ก็ใหกระทําไดแตตองไมเกินกวาหกสิบวัน นับแตวันถึงแกกรรม

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 434

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

หมวด ๔
การเก็บรักษาและซอมบํารุง
ขอ ๑๔ การเก็บรักษารถประจําตําแหนง ใหอยูใ นความควบคุมและความรับผิดชอบของ
ผูดํารงตําแหนง
การเก็บรักษารถสวนกลาง รถรับรอง ใหอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สําหรับรถสวนกลาง ผูบริหารทองถิ่นหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูบริหารทองถิ่นจะพิจารณาอนุญาต
ใหนํารถไปเก็บรักษาที่อื่นเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวได ในกรณีตอไปนี้คือ
(๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ
(๒) มีราชการจําเปนและเรงดวน
ขอ ๑๕ การอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเปนการชั่วคราว อันเนื่องมาจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการ
เก็บรักษารถสวนกลางจัดทํ ารายงานขออนุญ าตพรอมด วยเหตุผ ลความจํ าเปน และรายละเอียดของ
สถานที่ที่จะนํารถสวนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงใหเห็น ไดอยางชัดเจนวามีความปลอดภัยเพียงพอ
เสนอประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุญาตดวยทุกครั้ง
ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถสวนกลางในระหวางการเก็บรักษาที่อื่นเปนการชั่วคราว
ตามวรรคหนึ่ง ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญูชน จะพึงสงวนรักษาทรัพยสินของตนแลว
และการสูญหายหรือเสียหายนั้น มิไดเกิดขึ้น จากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเก็บรักษา
แตหากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากการนําไปใชในการอื่น ใหผอู นื่ ใช หรือนําไปเก็บไว
ณ ที่ที่มิไดรับอนุญาต ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบทุกกรณี แมวาจะเกิดดวยเหตุสุดวิสัย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ถึงอยางไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแกรถสวนกลางคันนั้น
เมื่ อเกิด การสู ญหายหรื อเสีย หายขึ้ น กั บรถประจํ าตํ าแหน ง รถส วนกลาง และรถรั บรอง
ผูรับผิดชอบตองรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบทันที ตามแบบ ๕ ทายระเบียบนี้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 435

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบการซอมบํารุงรถประจําตําแหนง
รถสวนกลางและรถรับรอง ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดดีอยูเสมอ
รถประจําตําแหนงคันใดเกิดความเสียหายหรือบุบสลาย เพราะความผิดของบุคคลภายนอก
ใหผูมีสิทธิใชรถประจําตําแหนงนั้นเปนผูเรียกคาเสียหายในนามขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตถา
ความเสียหายหรือบุบสลายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผูขับขี่รถประจําตําแหนง ไมวาจะเปนผูใด ใหผู
ดํารงตําแหนงนั้นเปนผูรับผิดชอบในการซอมแซมใหคงสภาพดีตามเดิม
ใหผูมีสิทธิใชรถประจําตําแหนงเปนผูรับผิดชอบในการซอมบํารุงรถดังกลาวภายในกําหนดระยะเวลา
สองปครึ่ง นับแตวันที่ซื้อมา และเมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ
เปนผูซอมบํารุง
การบํารุงรักษารถยนต เชน การเติมหรือเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรค ไสกรองน้าํ มันเครือ่ ง
แบตเตอรี่ หัวเทียน เปน ตน ซึ่งจําเปนตองกระทําเปนครั้งคราวตามที่ระบุไวใ นคูมือการใชรถยนต
ใหเบิกจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชอบในกรณีที่รถประจําตําแหนงสูญหายเพราะความประมาทเลินเลอ
ของผูใชรถประจําตําแหนง หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นนํารถประจําตําแหนงไปใชนอกเหนือหนาที่ปกติ
ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความสูญหาย แมดวยเหตุสุดวิสัย
ขอ ๑๗ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง
และรถรับรอง มิใหมีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากทอไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมกําหนด
ในการเริ่มตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคหนึ่งใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่นที่จะ
ดําเนิน การไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้จะตองดําเนิน การตรวจสอบรถทุกคันในครั้งแรกใหเสร็จ
ภายใน ๖ เดือน นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช
นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคสองแลว ใหมีการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน
หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน และภายหลังการซอมบํารุง
ที่เกี่ยวกับระบบการทํางานของเครื่องยนตทุกครั้ง เมื่อพบวารถคัน ใดมีมลพิษ เกิน ระดับมาตรฐาน
ใหดําเนินการแกไข ซอมบํารุง หรือปรับแตงสภาพเครื่องยนตใหดีทันที

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 436

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําสมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถแตละคันตามแบบ ๖
ทายระเบียบนี้
หมวด ๕
การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ ๑๙ การเบิ ก จ า ยค า น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง สํ า หรั บ รถยนต ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดปริม าณน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะจายใหรถยนตแตละคัน ไว ทั้งนี้
ใหถือตามสภาพและขนาดรถยนตนั้น ๆ รถสวนกลางและรถรับรอง ใหเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง
จากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น สําหรับรถประจําตําแหนง ใหผูมีสิทธิใชรถประจําตําแหนง
เปนผูจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

ลําดับที่

ชื่อของรถ

แบบ/รุนป/
ขนาด (ซีซี)
หมายเลข
ทะเบียน

สังกัด
หนวยงานใด
ราคา

วันไดมา

ทะเบียนรถของ อบจ. /เทศบาล / อบต. ………………………………………………………

ประเภทรถประจําตําแหนง

วันจําหนาย

หมายเหตุ

แบบ ๑
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ลําดับที่

ชื่อของรถ

แบบ/รุนป/
ขนาด (ซีซี)
หมายเลข
ทะเบียน

สังกัด
หนวยงานใด
ราคา

วันไดมา

ทะเบียนรถของ อบจ. /เทศบาล / อบต. ………………………………………….

ประเภทสวนกลาง/รถรับรอง

วันจําหนาย

หมายเหตุ

แบบ ๒

หน้ าที่ 438

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 439

แบบ ๓

ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง
วันที่………..เดือน………………………………..พ.ศ. ….
เรียน (ผูมีอํานาจสั่งใชรถ)……………………………………………………………………………………….……
ขาพเจา……………………………………………………ตําแหนง………….………………………
ขออนุญาตใชรถ (ไปที่ไหน)……………………………………………………………………..........………………..
เพื่อ…………………………………………………….....……………………………….มีคนนั่ง………………..คน
ในวันที…
่ ……………………………….....................………………เวลา……………………………………………
ในวันที…
่ ……………………………….....................………………เวลา……………………………………………

…………………………………………………ผูขออนุญาต
…………………………………………………ผูอํานวยการกอง/หัวหนากอง
หรือผูแ ทน
…………………………………………………(วัน เดือน ป)

………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงนามผูมีอาํ นาจสั่งใชรถ).……………………………………………………………………….......................……
…………/………....…………..………./…….

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

ลําดับ
ที่

วันที่

เวลา

ออกเดินทาง

ผูใชรถ

สถานที่ไป

ระยะ กม./
ไมล เมื่อรถ
ออกเดินทาง
วันที่

เวลา

กลับถึงสํานักงาน
ระยะ กม./ไมล
เมื่อรถกลับ
กรม สํานักงาน

รถหมายเลขทะเบียน …………………………………………………..

บันทึกการใชรถ

รวมระยะทาง
กม./ไมล

หมายเหตุ

ผูบันทึก ………………………
ตําแหนง ……………………….

พนักงาน
ขับรถ

แบบ ๔

หน้ าที่ 440

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 441

แบบ ๕
วันที่ ………….เดือน……………………..พ.ศ. ….
เรื่อง รายงานอุบัติเหตุรถหมายเลขทะเบียน………………………………….
เรียน ………………………………………………………….
เหตุเกิดเมื่อวันที่………………………………………...…………………………………….เวลา………………..น.
สถานที่เกิดเหตุ…………………………………….……………………………………(ดังแผนที่สังเขปที่แนบมานี้)
ความเร็วขณะเกิดเหตุ…………………………………..…………………………………………………….กม./ชม.
กอนเกิดเหตุเดินทางจาก……………………………….จะไป………….....………………………………………….
ความเสียหาย………….....………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………….…………………………………………………………………
พาหนะหรือทรัพยสินฝายตรงขาม
รถ…………………………………………..หมายเลขทะเบียน………………………………………………………
ขับขี่โดย……………………………….อายุ…………….ป ใบอนุญาตขับขี่เลขที…
่ …………………….............…..
ที่อยูของผูขับขี่………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเจาของรถ……………………………………………....………………………………………………………..….
เหตุเกิดจาก…………………………...………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
ความเสียหาย…….........…………………………………………………………………………………………….…
ผูบาดเจ็บ
ชื่อ……………………………………..อายุ…………………..ป ที่อยู………….....................……………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ……………………………………..อายุ…………………..ป ที่อยู………….....................……………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
ผูสอบสวนและพยาน
พนักงานสอบสวนชื่อ……………………………………………สถานีตํารวจ…………………………………….....
พยานชื่อ………………………………………อายุ…………...ป อยู………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….…
พยานชื่อ………………………………………อายุ…………...ป อยู………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….…
ผลของคดี ……….………………………………………………………………………………………………….…

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 442

แบบ ๖

รายละเอียดการซอมบํารุง
รถ………………………………………………..หมายเลขทะเบียน………………………………………..
ลําดับ
ที่

เลขระยะทาง
เมื่อเขาซอม

รายการซอม

จํานวนเงิน
บาท สต.

สถานที่ซอม

วันตรวจรับ

หมายเหตุ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 443

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ยบกระทรวงมหาดไทย
สํระเบี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า องถิ่น
โดยระบบผลิ
ตกระแสไฟฟาดวยพลักางงานแสงอาทิสํตานัยกขงานคณะกรรมการกฤษฎี
ององคกรปกครองสวกนท
พ.ศ. ๒๕๔๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบการเงิน การคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกั
ง บัญชีและการพัสดุกโาครงการเรงรัด

ขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทองถิ่น เปนไปดวยความเรียบรอย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตํ า บลและองค ก ารบริ
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา
๖๙ และมาตรา
๗๗ แห ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ห ารส ว นตํ
สํานัากบล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ
านัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดังตอไปนี้
งออกระเบียบไว
บริหารสวนจังสํหวั
พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีกวา าการกระทรวงมหาดไทยจึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๑า ระเบียบนีสํ้เารีนัยกกว
า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าสํดาวนัยการเงิ
น การคลัง กา

บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๓า บรรดาระเบี
ขอบังคับ หรือคําสั่งอืก่นาใดที่ขัดหรือแย
บระเบียบนี้ใหใช กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัยกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกกังานคณะกรรมการกฤษฎี
ระเบียบนี้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
“โครงการ
” หมายความว
า โครงการเรงรัดกาขยายบริการไฟฟ
า โดยระบบผลิต กา
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“คณะกรรมการไฟฟ า ท อ งถิ่ น ” หมายความว า คณะกรรมการตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว
ดการโครงการเรงรักดาขยายบริการไฟฟ
าโดยระบบผลิต กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยการบริสําหนัารจั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
การซื้อการจาง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๒๕ ง/หนา ๙/๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 444

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๕า ในการดําเนิ
้อหรือการจางแตกลาะครั้ง ใหเปนสํอําานันาจและหน
าที่ของ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกการซื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น ตามหลักเกณฑ ดังนี้
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่ ง หรื อ หลายคนที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให กรรมการคนหนึ
่ไ ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถิ่นเปนผูติดตอตกลงซื้อหรือจางจากผูขายหรือผูรับจาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่นจัดทําหลักฐานเปนหนังสือในการซื้อหรือการ
จางแตละครั้งสํโดยอย
างนอยใหมีรายการประกอบด
วยสําวันันกเดื
อนปที่ซื้อหรือการจกาาง รายละเอียด
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พัสดุที่ จ ะซื้ อหรืองานที่ จ ะจา ง จํ านวนเงิน ซื้ อหรื อจา ง วั น เริ่มตน และระยะเวลาสิ้ น สุ ด การจา ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระยะเวลาการประกักนาความชํารุดบกพร
อง ลายมือชื่อผูซื้อหรืกอาผูวาจาง และลายมื
อชื่อผูขายหรือผู กา
รับจาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ใหประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น เปนผูลงนามในหนังสือตาม (๒)
ในฐานะผูซื้อหรือผูวกาาจาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖ ใหประธานคณะกรรมการไฟฟ
งถิ่น ตั้งกรรมการไฟฟกาาทองถิ่นอยาง
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําาทนักองานคณะกรรมการกฤษฎี
นอยสามคนเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจาง เพื่อตรวจรับพัสดุและตรวจการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่ตงานคณะกรรมการกฤษฎี
จางใหถูกตองครบถกวานตามหลักฐานที
กลงกันไว โดยลงชื่อไวกเาปนหลักฐาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางใหถือเสียงขางมาก
สํ
า
นั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ถากรรมการบางคนไม
ยอมรับพัสดุใหทํากบัา นทึกความเห็สํานนัไว
แลวเสนอใหประธานคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถิ่นพิจารณาวินิจฉัย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน และการเก็บรักษาเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗ ใหคณะกรรมการไฟฟ
าทองถิสํ่นานัแต
งตั้งผูปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไฟฟาทองถิ่น ดังนี้
(๑)กาผูจัดเก็บหรือสํผูานัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชําระเงิน ใหมีหนาที่ดกังานี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) จัดทําทะเบียนคุมรายชื่อผูชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่อนําสงผูเก็บ
(ข) จัดเก็บหรือรับกชําาระเงินคาบําสํรุางนัสมาชิ
กผูใชระบบไฟฟา กเพื
รักษาเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ค) เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินจนกวาจะหมดเลม และสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ที่ใชหมดแลวให
ก็บรักษาเงิน พรอมทั้งกขอเบิ
นเลมใหม
สํานัผกูเงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กใบเสร็จสํรัานับกเงิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) ผูเก็บรักษาเงิน ใหมีหนาที่ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ก) ตรวจสอบจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อ ผู รั บ ชํ า ระเงิ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นวนเงิ น ที่ ผู จั ด เก็ บกหรื
นํ า ส ง พร อ มกั บ กา
หลักฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) ใหบันทึกรายการรับ - จายเงิน ในสมุดคุมรับ - จายเงิน และบัญชีรับ
- จายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ับไวทุกประเภทฝากธนาคารในบั
ญชีสํคานัณะกรรมการไฟฟ
า กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ค) ใหนําเงิสํนานัทีก่รงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทองถิ่นอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา
(ง) ใหเก็บรักษาสํากเนาใบเสร็
จรับสํเงิานันกไวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในที่ปลอดภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีให
กาดําเนินการดังสํนีานั้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอก๘า การรับเงินสํทุานักกประเภทของโครงการ
(๑)

การรับเงินใหรับเปนเงินสด เช็คที่ธนาคารรับรองหรือดราฟท หรือตราสาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยางอื่นที่ธนาคารรับรอง
จรับเงินใหกแา กผูนํามาชําระทุ
้ง
(๒)กาการรับเงิน จะต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงออกใบเสร็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกครั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) เมื่อ รับ เงิน แล ว ให ผู จั ด เก็ บ หรือผู รับ ชํา ระเงิน นํา เงิน ที่ไ ด รับ พรอ มสํา เนา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า สงตอผูเสํก็าบนัรักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใบเสร็จรับเงินสํและเอกสารอื
่นที่จัดเก็บทั้งกหมด
ษาเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านังกตังานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๙า การถอนเงิสํนานัฝากให
เปนอํานาจของกรรมการที
่ไดรับสํแต
้งจํานวนสามคน กา

โดยมีประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่นเปนประธาน และลงลายมือชื่อรวมกันอยางนอยสองใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๐ กรณีที่มีการซื้อหรือจาง ใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเบิกเงินและนําเงิน
ดังกลาวไปชําสํระค
ซื้อหรือจางทําของ และให
าระเงินและหรือเงินกสดคงเหลื
อ ให
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สงหลักฐานการชํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ผูเก็บรักษาเงิน

ขอ ๑๑ ใบเสร็จรับเงินอยางนอยจะตองมีรายการดังนี้
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า จัดเก็บหรืสํอานัผูกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ชื่อ และสถานที่อยูขกองผู
ับชําระเงิน
(๒) วันเดือนปที่รับเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) รายการแสดงการรับเงิน ระบุวาเปนคาอะไร
จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตั
สํานั(ก๔)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วอักษรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) ลายมือชื่อพรอมทั้งมีตัวบรรจงชื่อและชื่อสกุลของผูรับเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๒ การรับเงินทุกประเภทใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวจนกวาจะหมดเลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๓ คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาใหเปนไปตามอัตราแนบทายระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๔ คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟารายเดือนหรือรายรับอื่น ใหนําไปใชจาย
เปนคาบํารุงรักสําษาระบบไฟฟ
าและคาใชจกายในการดํ
าเนิสํนางานอื
่นๆ เทาที่จําเปน กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๑๕
มพ แบบบัญชี ทะเบียกนและเอกสารใดๆ
ที่ใชในการจัดซื้อ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บรรดาแบบพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จัดจาง การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การถอนเงินและการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตาม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แบบทายระเบีสํยาบนี
้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ขอก๑๖
กษาการตามระเบี
ยบนีสํ้าและมี
อํานาจตีความ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
สํานัปลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งเสริมการ
ดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํ
านาจตามวรรคหนึ
่งใหอธิบดีกกรมส
ปกครองทองถิ่นหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีประกาศ
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ณ วันทีสํา่ นั๑๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ประชา มาลีนนท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตั ริ าชการแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รัฐมนตรีวาสํการกระทรวงมหาดไทย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[เอกสารแนบทาย] กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อัตราคาบํารุงสมาชิกาผูใชระบบไฟฟ
ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
า
สํานั๑.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัแนบท
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ด ว ยการเงิ น การคลั ง บั ญ ชี แ ละการพั ส ดุ โ ครงการเร ง รั ด ขยายบริ ก ารไฟฟ า โดยระบบผลิ ต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องถิ่น พ.ศ. สํ๒๕๔๘
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระแสไฟฟาดวยพลักงางานแสงอาทิสํตายนัขกององค
กรปกครองสวนท
๒. บันทึกขอตกลงการซื้อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. บันทึกขอตกลงการจาง
๔. กาใบตรวจรับพัสํสาดุนัหกรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
อการจาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕. ใบเสร็จรับเงิน
สํานั๖.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัญชีรับ-จายเงิน กา
๗. สมุดคุมการรับ-จายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๘. รายละเอียดผูชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาประจําป พ.ศ. ….
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พงษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พิลัย/ผูจัดทํา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘
สํานักนังานคณะกรรมการกฤษฎี
นทพล/ปรับปรุง กา
๑๑ มกราคม ๒๕๕๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยบกระทรวงมหาดไทย
สํระเบี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกงานแสงอาทิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟ
าดวยพลั
ตย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๔๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การโครงการเร ง รั ด ขยายบริ ก ารไฟฟ า โดยระบบผลิ ต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอประชาชนอยาง
ทั่วถึงและตอเนื
่คณะรัฐมนตรี
่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ กา
สํา่อนังตามแนวทางที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มีมติ เมื่อสําวันันกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศักายอํานาจตามความในมาตรา
๕ และมาตรา
ญญัติสภา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘๘ แหสํงาพระราชบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙ และ มาตรา ๗๗ แห ง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัสํตานัิเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา
๖ และมาตรา
๗๖ แหงพระราชบักาญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกาพ.ศ. ๒๕๔๗สํ”านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

๒ ระเบียบนี้ใหใชบกาังคับตั้งแตวันสํประกาศในราชกิ
จจานุเบกษาเป
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นตนไป
ขอก๓า บรรดาระเบี
ขอบังคับ หรือคําสั่งอืก่นาใดที่ขัดหรือแย
บระเบียบนี้ใหใช กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัยกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกกังานคณะกรรมการกฤษฎี
ระเบียบนี้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรปกครองส
สําวนันท
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
“องค
องถิ่น” หมายความวกาา องคการบริหสํารส
นตําบลเทศบาล กา
และองคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“โครงการ ” หมายความว า โครงการเร ง รั ด ขยายบริ ก ารไฟฟ า โดยระบบผลิ ต
กระแสไฟฟาดวยพลักงางานแสงอาทิสํตายนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ระบบไฟฟา” หมายความวา ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
ประกอบด ว ยสําแผงเซลล
แ สงอาทิ ต ย กโครงสร
า งรองรั
แ สงอาทิ ต กยา เครื่ อ งแปลง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานับกแผงเซลล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กระแสไฟฟา แบตเตอรี่ และอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กผูใชระบบไฟฟ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า” หมายความวา ราษฎรที
่เขารวมโครงการเร
งรัดขยาย กา
“สมาชิ
บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕๐ ง/หนา ๓๖/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
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-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๕า ใหองคกรปกครองส
วนทองถิ่นรับมอบระบบไฟฟ
ติดตั้งแลวเสร็จ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําาทีนั่ไกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามโครงการ เป น ทรั พ ย สิ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงมหาดไทยว
าดวยการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๖า ใหองคกรปกครองส
วนทองถิ่นจัดใหกมาีหลักฐานการขอใช
ระบบไฟฟาจาก กา

สมาชิกผูใชระบบไฟฟา สําหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการขอใชระบบไฟฟาใหเปนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๗ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่นในแตละ
ทองถิ่นหรื อแต
าบลแลวแต กรณี
วแทนจากสมาชิ กผูใกชาระบบไฟฟ า มี
สํานัลกะสภาตํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ประกอบดสํวานัยตั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
จํานวนไมนอยกวา ๕ คน ทั้งนี้องคประกอบของคณะกรรมการและวิธีดําเนินงานเปนไปตามที่กรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องถิ่นกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สงเสริมการปกครองท
เพื่อประโยชนของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่นมากกวา ๑ คณะได โดยตองกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจนไม
ทับซอนกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๘ ใหคณะกรรมการไฟฟ
นาจหนาที่ ดังนี้
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าทองถิ่นสํมีานัอกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ตรวจสอบสภาพอุปกรณตางๆ ของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา และระบบไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหอยูในสภาพใชงานได
(๒) ซ อ มและแก ไ ขอุ ป กรณไ ฟฟ า ตามที่ ส มาชิ ก ผู ใ ชร ะบบไฟฟา ร องขอ และ
สํ
า
นั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บันทึกผลการซอม/แก
ไขทุกครั้ง
(๓)กา เก็บคาบํารุงสํสมาชิ
กผูใชระบบไฟฟาตามข
กรปกครองสวน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อบัญญัติขององค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทอ งถิ่น โดยให อ อกใบเสร็จ รับ เงิ น และจั ด ทํ า บั ญ ชี รับ - จา ยไวเ ปน หลั ก ฐานโดยนํ า เข า บัญ ชี
คณะกรรมการไฟฟ
าทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีที่คา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟ
าไมเพียสํางพอต
อการใชจาย
(๕) ติดตามผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา และรายงานใหองคกร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปกครองสวนทองถิ่นทราบเปนลายลักษณอักษรทุกๆ ๖ เดือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่นมี
อํานาจหนาที่ สํดัางนันีก้ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒)กา ประสานงานภายในท
อ งถิ่ น ทั้ ง ภาครักฐาและคณะกรรมการไฟฟ
า ท อ งถิ่ น กา
เพื่อใหมีไฟฟาใชในหมูบานอยางยั่งยืน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ร ว มตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการไฟฟ า ท อ งถิ่ น ให
ขอเสนอแนะและรวมแก
่เกิดขึ้นกับโครงการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปญหาตางๆ
สํานัทีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔)กาพิจารณาจัดสรรเงิ
นใหกับคณะกรรมการไฟฟ
อ ๘ (๔)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าทองถิ่นตามข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟาที่คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไฟฟาทองถิ่นเสนอ
และนําสงใหกับกรมสกงาเสริมการปกครองท
องถิ่น
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุตามระเบียบนี้ ใหเปนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๐ สมาชิกผูใชระบบไฟฟาตองชําระคาบํารุงสมาชิกเปนรายเดือนในอัตรา
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกํ
อ ๙ ใหกับคณะกรรมการไฟฟ
งถิ่นโดยไมตอง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําานัหนดในข
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําานัทกองานคณะกรรมการกฤษฎี
นําสงเปนเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข อ ๑๑ ค า บํ า รุ ง สมาชิ ก ผู ใ ช ร ะบบไฟฟ า รายเดื อ นให นํ า ไปใช จ า ยเป น ค า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาา ตามระเบียสํบที
านัก่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บํารุงรักษาระบบไฟฟ
ระทรวงมหาดไทยกําหนดในข
อ ๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการบํารุงรักษาระบบไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหคณะกรรมการไฟฟาท องถิ่น จัดทํารายละเอียดคาใชจายเสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื
่อบํารุสํงารันักกษาระบบไฟฟ
าใหอยูในสภาพใช
งานไดสําโนัดยตลอด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๒ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรั
ยบนี้ และให
มีอํานาจ
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํากนัษาการตามระเบี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตีความ วินิจฉัยปญหาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปลักดากระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํ
านาจตามวรรคหนึ
่ง ใหอสํธิานับกดีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรมสงเสริมการ กา
ปกครองสวนทองถิ่น หรือผูวาราชการจังหวัดได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. สํ๒๕๔๗

ประชา มาลีนนท
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีชวยวสําาการฯ
ปฏิบตั ริ าชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พรพิมล/พิมพ กา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗
สุนันทา/ปาลิน/ตรวจ
สิงหาคม ๒๕๔๗ กา
สํ๒๖
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

A+B

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นันกทพล/ปรั
บปรุง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
๑๑ มกราคม ๒๕๕๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๖ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
การมอบอานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๖๓/๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกรณีที่กฎหมายใดไม่ได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้โดยเฉพาะ การมอบอานาจ
ในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองสาหรับคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) การมอบอานาจในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่
ผู้ทาคาสั่งทางปกครองอาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้พิจารณาใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้
(ก) นายกรัฐมนตรีอาจมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจมอบอานาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าอธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(ค) รั ฐ มนตรี ว่ า การทบวงอาจมอบอ านาจให้ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การทบวง ปลั ด ทบวง
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าอธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(ง) ปลัด สานั กนายกรัฐมนตรีอาจมอบอานาจให้รองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วย
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(จ) ปลัด กระทรวงอาจมอบอานาจให้รองปลัด กระทรวง ผู้ช่วยปลัด กระทรวง หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ฉ) ปลัดทบวงอาจมอบอานาจให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลัดทบวง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
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(ช) อธิบดีหรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอานาจให้รองอธิบดี ผู้ช่วยอธิบดี หรือ
ผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือผู้ช่วยอธิบดี ผู้อานวยการกองหรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า
ผู้อานวยการกอง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(ซ) ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
(๒) การมอบอานาจในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น
(๓) การมอบอานาจในรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
(๔) การมอบอานาจในหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานนั้น
(๕) การมอบอานาจในสภาวิชาชีพ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งสภาวิชาชีพนั้น
ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (ซ) ต่อไปได้
ข้อ ๒ การมอบอ านาจในการพิ จ ารณาใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองส าหรั บ ค าสั่ ง
ทางปกครองที่กาหนดให้ กระทาหรือละเว้นกระทา ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็ น
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ตามข้ อ ๑ ให้ น าหลั ก เกณฑ์ ก ารมอบอ านาจในการพิ จ ารณาใช้ ม าตรการบั ง คั บ
ทางปกครองตามข้อ ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา ดารงตาแหน่ง
ต่ากว่าผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ ๑ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นเอง
หากเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทาตามวรรคสองเห็นว่า
การพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองอาจมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อยู่ในบังคับ
ของคาสั่งทางปกครองเกินสมควร ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณา
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองแทนได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓ การมอบอานาจตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ทาเป็นหนังสือ
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๖๓/๒ วรรคสอง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติวิ ธีป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญญัติ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บั ญ ญั ติ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ท าค าสั่ ง ทางปกครอง
ซึ่งมีอานาจที่จ ะพิจ ารณาใช้ม าตรการบั ง คับทางปกครองจะมอบอ านาจให้ เจ้าหน้า ที่ซึ่ งอยู่ ใต้บั งคับ บั ญ ชา
หรื อเจ้ าหน้ าที่อื่น เป็ น ผู้ ดาเนิ น การก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำหนดเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกคำสัง่ ใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง
และกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๒
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร ำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมำตรำ ๖๓/๗ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒ นำยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรออกคำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองสำหรับคำสั่งทำงปกครองที่กำหนดให้
ชำระเงิน ให้เป็นอำนำจของเจ้ำหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทำงปกครอง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี สำนักงำนปลัดกระทรวง หรือสำนักงำนปลัดทบวง
แล้วแต่กรณี
(๒) อธิ บ ดี ห รื อ หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรที่ มี ฐ ำนะเป็ น กรม ในกรณี ที่ ผู้ ท ำค ำสั่ ง ทำงปกครอง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของกรมหรือส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม แล้วแต่กรณี
(๓) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรำชกำรส่วนภูมิภำค
ในจังหวัด
(๔) ผู้บริหำรรัฐวิสำหกิจ ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐวิสำหกิจ
(๕) ผู้บริหำรหน่วยงำนอื่นของรัฐ ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ
(๖) นำยกองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด นำยกเทศมนตรี ผู้ ว่ ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนคร
หรือนำยกเมืองพัทยำ ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำลนคร เทศบำลเมือง กรุงเทพมหำนคร หรือเมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี
(๗) ผู้บริหำรท้องถิ่นอื่นนอกจำก (๖) โดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในกรณี
ทีผ่ ทู้ ำคำสัง่ ทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำทีข่ ององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิน่ นัน้
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(๘) นำยกสภำวิชำชีพ ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทำงปกครองเป็นสภำวิชำชีพซึ่งมีอำนำจหน้ำที่
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(๙) หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐซึ่งเป็นหน่วยธุรกำรของคณะกรรมกำรนั้น ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่ง
ทำงปกครองเป็นคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย
(๑๐) เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจตำม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ผู้ ท ำค ำสั่ ง ทำงปกครองเป็ น เอกชนซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำต ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง หรื อ ได้ รั บ มอบหมำย
จำกเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำว
ข้อ ๒ ในกรณีที่รัฐมนตรี หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจตำมข้อ ๑ เป็นผู้ทำคำสั่งทำงปกครอง
ที่กำหนดให้ชำระเงิน ให้รัฐมนตรีหรือเจ้ำหน้ำที่ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนำจออกคำสั่งใช้มำตรกำรบังคับ
ทำงปกครอง
ข้อ ๓ ให้ผู้มีอำนำจออกคำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้อยู่ภำยใต้
บั ง คั บ บั ญ ชำซึ่ งผ่ ำ นกำรอบรมด้ำ นกำรบั ง คับ คดีจ ำกกรมบั งคั บ คดี หรื อ ด้ำ นกำรบั งคั บ ทำงปกครอง
ตำมหลักสูตรที่คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองให้ควำมเห็นชอบ เป็นเจ้ำพนักงำนบังคั บ
ทำงปกครองเพื่อดำเนินกำรยึดหรืออำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
ในกำรดำเนินกำรยึดหรืออำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในกำรใช้มำตรกำร
บังคับทำงปกครองสำหรับคำสั่งทำงปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินแต่ละคำสั่ง ผู้ออกคำสั่งใช้มำตรกำร
บั ง คั บ ทำงปกครองอำจมอบหมำยให้ เจ้ ำพนัก งำนบั งคับทำงปกครองหนึ่ง คนหรือ หลำยคนร่วมเป็น
เจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองก็ได้
ในกรณีที่มีกำรมอบหมำยเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองตำมวรรคสองเพียงหนึ่งคน บุคคลดังกล่ำว
ต้องสำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงนิติศำสตร์ แต่กรณีที่มีกำรมอบหมำยเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครอง
หลำยคน ในกำรดำเนินกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินต้องมีเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองอย่ำงน้อยหนึง่ คน
สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงนิติศำสตร์
ข้อ ๔ ในกำรแต่ ง ตั้ ง เจ้ ำ พนั ก งำนบั ง คั บ ทำงปกครอง ให้ หั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำนของรั ฐ หรื อ
นำยกสภำวิชำชีพ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครอง โดยให้นำแบบบัตร
และหลักเกณฑ์ในกำรออกบัตรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕ กรณี ที่ ก ฎหมำยใดก ำหนดเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ อ อกค ำสั่ ง ใช้ ม ำตรกำรบั ง คั บ ทำงปกครอง
หรือหลักเกณฑ์ในกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองไว้โดยเฉพำะแล้ว ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรนั้น เว้นแต่เจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำกำรใช้หลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นจะเกิดผลน้อยกว่ำ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ เจ้ำหน้ำที่จะใช้หลักเกณฑ์ตำมกฎกระทรวงนี้แทนก็ได้
ข้อ ๖ บรรดำค ำสั่ ง ใช้ ม ำตรกำรบั ง คั บ ทำงปกครองโดยวิ ธี ก ำรยึ ด หรื อ อำยั ด และ
ขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับของคำสั่งทำงปกครองที่ได้ออกโดยชอบตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนวันที่

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 457

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๖ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ ถือว่ำเป็นคำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองตำมกฎกระทรวงนี้ และ
ให้ ด ำเนิ น กำรยึ ด หรื อ อำยั ด หรื อ ขำยทอดตลำดทรั พ ย์ สิ น ตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นค ำสั่ ง ใช้ ม ำตรกำรบั ง คั บ
ทำงปกครองต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๗ ในวำระเริ่ ม แรก ผู้ มี อ ำนำจออกค ำสั่ ง ใช้ ม ำตรกำรบัง คั บ ทำงปกครองจะแต่งตั้ง
ผู้ซึ่งไม่ผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรบังคับคดีจำกกรมบังคับคดีหรือด้ำนกำรบังคับทำงปกครองตำมหลักสูตร
ที่คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองให้ควำมเห็นชอบ เป็นเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองก็ได้
โดยเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 458

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๖ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม ำตรำ ๖๓/๗ วรรคสำม
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติวิ ธีป ฏิ บั ติ ร ำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญญัติ
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ออกคำสั่งใช้มำตรกำรบังคับ
ทำงปกครองและกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองเป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 459

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
กำหนดทรัพย์สินที่ได้รบั ยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้ำง
พ.ศ. ๒๕๖๒
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๘ (๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง
(๑) ทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์
และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้ำขึ้นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เฉพำะส่วนที่ได้ใช้เพื่อกำร
ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ในรำชกำร รำชกำรในพระองค์ หรือหน่วยงำนในพระมหำกษัตริย์
(ข) ใช้ในกิจกำรอื่นใดในพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์
(ค) ใช้เป็นศำสนสถำนไม่ว่ำของศำสนำใดที่ใช้เฉพำะเพื่อกำรประกอบศำสนกิจหรือกิจกำร
สำธำรณะ หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบำทหลวง ไม่ว่ำในศำสนำใด หรือเป็นศำลเจ้ำ
ทั้งนี้ หำกเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้เพื่อกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นเฉพำะส่วนที่มิได้
ใช้หำผลประโยชน์
(๒) ทรัพย์สินของรัฐวิสำหกิจที่ยังมิได้ใช้ในกิจกำรของรัฐวิสำหกิจและยังมิได้ใช้หำผลประโยชน์
“รัฐวิสำหกิจ” หมำยควำมว่ำ
(ก) องค์กำรของรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของรัฐบำล กิจกำรของรัฐ
ตำมกฎหมำยที่จัดตั้งกิจกำรนั้น หรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของ
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดที่กระทรวงกำรคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำ
ร้อยละห้ำสิบ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 460

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๓) ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินว่ำงเปล่ำในสนำมบินรอบบริเวณทำงวิ่ง ทำงขับ หรือลำนจอดอำกำศยำน
ที่กัน ไว้เพื่อควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนขั้นต่ำของข้อกำหนดว่ำด้วยมำตรฐำนสนำมบินที่สำนักงำน
กำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด
(๔) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นทำงรถไฟหรือทำงรถไฟฟ้ำซึ่งใช้ในกิจกำรของกำรรถไฟหรือ
กำรรถไฟฟ้ำโดยตรง
“ทำงรถไฟ” หมำยควำมว่ำ ถนนหรือทำงซึ่งได้วำงรำงเพื่อกำรเดินรถไฟ และให้หมำยควำม
รวมถึง อุโมงค์ สะพำน ทำงยกระดับ ห้องระบบอำณัติสัญญำณประจำสถำนี ซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่ำนเสมอ
ระดับทำงรถไฟ ที่ทำกำรหอสัญญำณ และชำนชำลำสถำนีเฉพำะพื้นที่บริเวณที่ผู้โดยสำรรอเพื่อขึ้นหรือ
ลงจำกรถไฟ
“ทำงรถไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ รำงหรือทำงสำหรับรถไฟฟ้ำแล่นโดยเฉพำะ ไม่ว่ำจะจัดสร้ำง
ในระดับพื้น ดิน เหนื อหรือใต้พื้น ดิน หรือพื้นน้ำ หรือผ่ำนไปในอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ และ
ให้ ห มำยควำมรวมถึงเขตทำง ไหล่ทำง ทำงเท้ำ ทำงออกฉุกเฉิน อุโมงค์ สะพำน ทำงยกระดับ
เขื่อนกั้นน้ำ ท่อหรือทำงระบำยน้ำ ท่อหรือทำงระบำยอำกำศ กำแพงกันดิน รั้วเขต และหลักระยะ
(๕) ทรัพย์สินที่ใช้สำหรับกำรสำธำรณูปโภคและทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงกำรของ
กำรเคหะแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเคหะแห่งชำติ
(๖) ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังประกำศ
กำหนด ทั้งนี้ เฉพำะส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้เพื่อสำธำรณประโยชน์
(๗) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอำคำร
(๘) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อสำธำรณะ
(๙) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นถนน ลำน และรั้ว
(๑๐) ที่ดินที่มีกฎหมำยกำหนดห้ำมมิให้ทำประโยชน์
(๑๑) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำกำรของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำของต่ำงประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทยตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลต่ำงประเทศ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2
อุตตม สำวนำยน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 461

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดให้ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้ำงบำงประเภทได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 462

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 463

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 464

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 465

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 466

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 467

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 468

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 469

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 470

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 471

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 472

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 473

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 474

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 475

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 476

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 477

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 478

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 479

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 480

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 481

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 482

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 483

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 484

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 485

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 486

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 487

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 488

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 489

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 490

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 491

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 492

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระเบี
บกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ.๒๕๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
------------ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บปรุงระเบี
สํายนับกระทรวงมหาดไทย
กงานคณะกรรมการกฤษฎีวากดา วยเงินสวัสดิการ
โดยที่เปนการสมควรปรั

เกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอาศั
กา ยอํานาจตามความในมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๗๖ แหงพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๖ และมาตรา
ญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกักาบเบี้ยกันดารของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําวนัากดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๐
วาดวยเงิกนาสวัสดิการเกี่ยสํวกั
้ยกันดารของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๒)
กา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านับกเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
บรรดาระเบียบ ขอกบัางคับ คําสัง่ หรื
งสือสัง่ การอืน่ ใด ซึง่ กขัาดหรือแยงกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกหนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
กษาการตามระเบี
ยบนีสํ้ และให
มีอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขอกา๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและ
กําหนดวิสํธาีปนัฏิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
บัติเพื่อดําเนินการใหเกปานไปตามระเบีสํายนับนี
้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งให
ผูวาราชการจังหวัดกไดา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า องถิ่นเนื่องจาก
"เบี้ยกันดาร" หมายความว
า เงินสํทีา่จนัากยช
วยเหลือพนักงานสวกนท
การปฏิบัติราชการประจําในทองที่กันดาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี"ทกอางทีก่ น
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ั ดาร" สํหมายความว
า อําเภอหรือกิกา่งอําเภอ ซึ่งกระทรวงการคลั
ง
ประกาศกําหนดใหเปนทองที่กันดาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
"พนักงานสวนทองถิกา่น" หมายความว
ขาราชการองคการบริกหา ารสวนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และใหรวมตลอดถึงนายก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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องคการบริหารสวนจั
การบริหารสวนจังหวั
เทศมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งหวัด รองนายกองค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ด นายกเทศมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
และลูกจสําางประจํ
าขององคกรปกครองส
เงินคาจางประจําตามอั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนทองถิ่นสํซึานั่งรักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาตราที่กําหนดไว
ในงบประมาณรายจาย
งเงินเดือนของนายกองค
การบริ
ารสวนจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี"เงิกานเดือน" หมายความรวมถึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัหกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งพระราชกฤษฎีกาไดกําหนดไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง เงินคสําาปนัวกยการรายเดื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
"เงินคาปวยการ" หมายถึ
อนของนายกเทศมนตรี
และ
เทศมนตรีซึ่งพระราชกฤษฎีกาไดกําหนดไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี"เงิกานคาตอบแทน"
สํานักหมายถึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง เงินคาตอบแทนรายเดื
อนของประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบล และกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงมหาดไทยได
กาํ หนดไว กา
"เงินคาจางประจํา" หมายความถึงเงินคาจางที่ไดรับเปนรายเดือน รายวัน และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่รับจริงสํในเดื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายชั่วโมงตามอัตราปกติ
อนหนึ่ง
ขอ ๖ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและปฏิบัติราชการ
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ประจําอยูในทองที่กันดาร หรือไดรับกคํา าสั่งใหไปปฏิสําบนััตกิรงานคณะกรรมการกฤษฎี
าชการในลักษณะประจํกาาอยูในทองที่
กันดารใหมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารในอัตรารอยละสิบของเงินเดือน เงินคาปวยการ เงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คาตอบแทน หรือเงิกนา คาจางประจํสําารายเดื
อนที่ไดรับจริงแตไมกนา อยกวาเดือนละสองร
อยบาท
ผูไดรับเบี้ยกันดารตามวรรคหนึ่ง ไมมสี ทิ ธิไดรบั คาเบีย้ เลีย้ งเดินทางตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการในระหวางที่ปฏิบัติ
ราชการในทองที่กันดาร เวนแตคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในระหวางที่เดินทางไปปฏิบัติราชการนอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ตั้งปกติในระหวางที่ปฏิบัติราชการอยูในทองที่กันดาร
ขอ ๗ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารตามขอ ๖ หากไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําสั่งใหไปชวยราชการหรือไปรักษาราชการแทน หรือไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรมหรือ
ดูงาน นอกทองที่กันดารเกินสิบหสําาวันันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารสํ
าหรับระยะเวลาที
่เกินสิบหาวัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นั้น
ขอ ๘ การขอรับเบีก้ยากันดารใหปสํฏิาบนััตกิดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ใหพนักงานสวนทองถิ่นผูมีสิทธิรับเบี้ยกันดาร ยื่นคําขอรับเบี้ยกันดาร
ตามแบบคําขอรับเบี
ยบนี้ตอผูบังคับบัญชาที
รองการใชสิทธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา้ยกันดารทายระเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่กําหนดใหเปสํนาผูนัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามขอ ๙
(๒) เมื่อผูบังคับบักญา ชาที่กําหนดให
นผูรับรองการใชสิทธิตกาามขอ ๙ ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัเกปงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิจารณาคําขอรับเบี้ยกันดารแลว หากเห็นวาผูยื่นคําขอมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารตามระเบียบนี้
ก็ใหลงลายมือชื่อรับการองในคําขอแล
ดําเนินการเสนอผูมีอกําานาจอนุมัติโดยมิ
ชา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัวกให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัชกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอ ๙ ใหผูบังคับบัญชาหรือพนักงานสวนทองถิ่นตอไปนี้เปนผูมีอํานาจรับรอง
การใชสิทสําธินัขกอรังานคณะกรรมการกฤษฎี
บเบี้ยกันดาร
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) พนักงานสวนทองถิ่น ผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน เปนผูมีอํานาจรับรอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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การใชสิทธิสําหรับพนั
ซึ่งดํารงตําแหนงไมสกูงกว
ยบเทาหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กงานสวนทสํอางถิ
นัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าระดับ ๔ หรื
สําอนัเที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลูกจางประจํา
(๒) พนักงานสวนท
งตั้งแตระดับ ๕ หรืกาอเทียบเทาขึน้ ไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาองถิ่น ผูดํารงตํ
สํานัากแหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
รวมตลอดถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายก
เทศมนตรี เทศมนตรี
หารองคการบริหการส
หาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ประธานกรรมการบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วนตําบล กรรมการบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องคการบริหารสวนตําบล ใหมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอ ๑๐ การจายเบีก้ยากันดารใหปฏิสําบนััตกิตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ามวิธีการจายเงินเดือนกาเงินคาปวยการ
เงินคาตอบแทนหรือคาจางโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขอกา๑๑ การเบิกสํจาานัยเบี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา้ใหองคกรปกครองส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ยกันดารตามระเบียบนี
วนทองถิ่น
เบิกจายจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หรือหมวดคาตอบแทนใชสอยและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วัสดุ ขององค
กรปกครองสวนทองถิก่นาแลวแตกรณีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาหารองคการบริ
สํานัห
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประธานกรรมการบริ
ารสวนตําบล หรือผูที่ไกดารับมอบหมายแล
แตกรณีเปน
ผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชํานิ ศักดิเศรษฐ
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[รก.๒๕๔๓/พ๒๓ง/๑๙/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยบกระทรวงมหาดไทย
สํระเบี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วาดวยการเบิกคาใชจา ยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขององคกการปกครองสวสํนท
งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัโดยที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติราชการ
่เปนการสมควรกํากหนดระเบี
ยบการเบิ
กคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหครอบคลุมรายจายทุกประเภท และเพื่อใหองคกรปกครองสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทองถิ่นถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด กพ.ศ.
๖๙ และมาตรา ๗๗กาแหงพระราชบั
ติเทศบาล พ.ศ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ๒๕๔๐ มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําญ
นักญังานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข าภิ บ าล พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๙๕ แห ง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๒๕๒๑
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘๘ แหง
พระราชบัญญัสํตานัิรกะเบี
ยบบริหารราชการเมืกาองพัทยา พ.ศ.
มาตรา ๕ และมาตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ รั ฐ มนตรี ว า การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติรกาชการขององค
วนทองถิ่น พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํกานัรปกครองส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๒” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

๒ ระเบียบนี้ใหใชกบา ังคับตั้งแตวสํันานัถักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
จากวันประกาศในราชกิ
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จจานุเบกษา
เปนตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๓ ในระเบียบนี้
สํานั“กองค
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอ งถิ่ น ” หมายความว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ว นจั ง หวั ด
ก รปกครองส ว นท
า องค ก ารบริ หการส
เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“พนัก งานสว นทอ งถิ่ น ” หมายความว า ข า ราชการองคการบริหารสว นจังหวั ด
พนักงานเทศบาล
พนักงานสุขาภิบาล พนั
พนักงานสวนตําบลกาและใหรวมถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กงานเมืองพั
สําทนักยางานคณะกรรมการกฤษฎี
นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด รองนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี นายกเมืกอางพัทยา ปลัดสํเมื
งพัทยา ประธานกรรมการสุ
ขาภิบาล กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ขาภิบาลสํากรรมการสุ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และลูกจางองคสํากนัรปกครองส
วนทองถิ่น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๔า ระเบียบนีสํ้ใาหนัใกชงานคณะกรรมการกฤษฎี
บังคับเกี่ยวกับการเบิกกาคาใชจายที่ใชสํใานการปฏิ
บัติราชการ กา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท ไดแก คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

่ ๓๘ ง/หนาก๕๐/๑๓
พฤษภาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีราชกิ
กา จจานุเบกษาสํเลานัมก๑๑๖/ตอนที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัก๒๕๔๒
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คาใชจายในการเดินกทางไปราชการ
เพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกั
าจางประจํา เงิน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัเงิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบเงินเดือน หรื
สํานัอกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
สงเคราะห พนักงานสวนทองถิ่นผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ เงิน
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เงินเดือนและเงิ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนทองถิ่น
ตอบแทนการปฏิ
ัติงานนอกเวลาราชการ
ชวยพิเศษกรณีพนักงานส
ถึงแกความตาย การเบิกจายเกี่ยวกับศพพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางซึ่งถึงแกความตายใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระหวางเดินทางไปราชการ เบี้ยประชุมกรรมการ การชวยเหลือพนักงานสวนทองถิ่นหรือลูกจางที่
ตองหาคดีอาญา
าใชจายในการแขงขันกีกฬา า คาใชจายในการจั
ดงาน คารับรอง คกาใช
สํานัคกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า จายเกี่ยวกับ
สิทธิและสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานสวนทองถิ่นพึงไดรับ ตลอดจนคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชการอื่นๆ
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกสืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๕ ระเบียบ ขอบังคักบา คําสั่ง หรือหนั
อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที
่ได

กําหนดคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไวแลว ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๖ คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไมไดกําหนดไวตามขอ ๕ ใหใชระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง
ในเรื่องนั้นไปกอนโดยอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา โลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗ ให ป ลั ดกระทรวงมหาดไทยรั
ยบนี้ และให
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํกานัษาการตามระเบี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มี อํ า นาจ
ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชการตามระเบียบนี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชํานิ ศักกดิา เศรษฐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีวาสํการกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นันทพล/ปรับปรุง
๑๑ มกราคม ๒๕๕๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 497

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
กำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2562
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ ง และมำตรำ ๑๒ แห่ ง พระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ส่ ว นรำชกำรที่ รั บ ช ำระภำษี แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หั ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในกำรจัดเก็บภำษีในอัตรำร้อยละสำมของภำษีที่รับชำระไว้แทนนั้น
ข้อ ๒ ให้ส่วนรำชกำรนำส่งภำษีหลังหักค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ ๑ แล้ว ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภำยในวันที่สิบของเดือนถัดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 498

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญ ญัติ
ภำษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ ง พ.ศ. ๒๕๖๒ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ นกรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มอบหมำย
ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐรับชำระภำษีแทน ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐนั้นอำจได้รับส่วนลด
หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีตำมอัตรำที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 499

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
การผ่อนชาระภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๕๒ วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจขอผ่อนชาระภาษีเป็นงวดได้ โดยเงินภาษีขั้นต่าที่จะมีสิทธิ
ผ่อนชาระได้ต้องมีจานวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป
ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีประสงค์ขอผ่อนชาระภาษีในปีใด ให้ผู้เสียภาษียื่นหนังสือขอผ่อน
ชาระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเดือนเมษายนของปี
ข้อ ๓ การผ่อนชาระภาษี ให้แบ่งชาระได้ไม่เกินสามงวด งวดละเท่า ๆ กัน ภายใน
กาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) งวดที่หนึ่ง ชาระภายในเดือนเมษายนของปี
(๒) งวดที่สอง ชาระภายในเดือนพฤษภาคมของปี
(๓) งวดที่สาม ชาระภายในเดือนมิถุนายนของปี
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 500

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษีอาจขอ
ผ่ อนช าระเป็ น งวดได้ โดยหลั กเกณฑ์และวิธีการในการผ่ อนช าระให้ เป็ นไปตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง
สมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารผ่ อ นช าระภาษี เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกแก่ ผู้ เ สี ย ภาษี ม ากยิ่ ง ขึ้ น
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 501

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ อัตรำภำษี
และรำยละเอียดอืน่ ในกำรจัดเก็บภำษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ำง
พ.ศ. 2562
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ ง และมำตรำ ๓๙ แห่ ง พระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง อัตรำภำษี และรำยละเอียดอื่นที่จำเป็นตำมลักษณะกำรใช้ประโยชน์ของผู้มีหน้ำที่เสียภำษี
แต่ละรำย ตำมแบบ ภ.ด.ส. ๑ และ ภ.ด.ส. ๒ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
กำรนับอำยุสิ่งปลูกสร้ำงสำหรับกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำ เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี
ข้อ ๒ ในกำรประกำศรำคำประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งตำมข้ อ ๑
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง หรือ
สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุดตำมมำตรำ ๓๖ ด้วย
ข้อ ๓ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกำศรำคำประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสร้ำงและบัญชีตำมข้อ ๒ ก่อนวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ของทุกปี โดยให้แสดงไว้ ณ สำนักงำน
หรือที่ทำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำนที่อื่นใดที่ประชำชนเข้ำถึงได้ หรือผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 502

ภ.ด.ส. ๑
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง
จานวน
ค่าเสื่อม
ราคาประเมิน
เนื้อที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง รวมราคาประเมิน
ลักษณะ
คิดเป็น ราคาประเมิน
ประเภท หน้า
สถานที่ตั้ง
ของที่ดิน
คานวณ ราคาประเมิน รวมราคา
ขนาดพื้นที่
รวมราคา อายุ คิดเป็น
หลังหัก
ที่
เลขที่
การใช้ ไร่ งาน วา
ประเภท
ลักษณะ
สัดส่วนตาม
ต่อ
ที่ดิน สารวจ
(หมู่ที่/ชุมชน/ตาบล)
เป็น ต่อตารางวา ประเมินที่ดิน ที่
ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ค่าเสื่อม ค่าเสื่อม และสิ่งปลูกสร้าง
ประโยชน์
สิ่งปลูกสร้าง
การใช้
การใช้
ตารางเมตร
(บาท)
ตารางวา (บาท)
(บาท)
สิ่งปลูกสร้าง
(ตารางเมตร)
(บาท)
(บาท)
(ปี)
(บาท)
ประโยชน์
ประโยชน์
(บาท)
(ร้อยละ)

ราคาประเมิน
คงเหลือ
ของที่ดินและสิ่ง หักมูลค่า
ราคาประเมิน
ปลูกสร้างตาม ฐานภาษี
อัตราภาษี
ทุนทรัพย์
สัดส่วนการใช้ ที่ได้รับยกเว้น
(ร้อยละ)
ที่ต้องเสียภาษี
ประโยชน์
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 503

ภ.ด.ส. ๒
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ที่

ชื่ออาคารชุด

เลขทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตั้งอาคารชุด

ลักษณะการ
เลขที่ห้องชุด
ทาประโยชน์

ขนาดพื้นที่รวม
(ตารางเมตร)

ราคาประเมินต่อ
ตารางเมตร
(บาท)

ราคาประเมิน
ห้องชุด
(บาท)

หักมูลค่าฐาน
ภาษีที่ได้รับ
การยกเว้น
(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมินทุนทรัพย์
ที่ต้องเสียภาษี
(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 504

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ภาษีที่ดิน และสิ่ ง ปลู กสร้ าง พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ประกาศราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี
ณ ส านั กงานหรื อที่ทาการขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของปีนั้น จึงจาเป็น
ต้องออกกฎกระทรวงนี้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 505

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
กำหนดทีด่ ินหรือสิง่ ปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้วำ่ งเปล่ำหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ
พ.ศ. 2562
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๓๗ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่โดยสภำพสำมำรถทำประโยชน์ได้ แต่ไม่มีกำรทำประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปี
ที่ผ่ำนมำ เว้นแต่กำรที่ไม่สำมำรถทำประโยชน์นั้นเนื่องจำกมีเหตุธรรมชำติหรือเหตุพ้นวิสัย
(๒) สิ่งปลูกสร้ำงที่โดยสภำพสำมำรถทำประโยชน์ได้ แต่ถูกทิ้งร้ำงและไม่มีกำรทำประโยชน์
ในสิ่งปลูกสร้ำงนั้นตลอดปีที่ผ่ำนมำ
ข้อ ๒ ลั ก ษณะที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งที่ ไ ม่ ไ ด้ ท ำประโยชน์ ต ำมควรแก่ ส ภำพให้ เ ป็ น ไป
ตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่โดยสภำพสำมำรถทำประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม แต่มีกำรทำประโยชน์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศกำหนดตำมมำตรำ ๓๗ วรรคสอง ตลอดปีที่ผ่ำนมำ
(๒) สิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งที่ ก่ อ สร้ ำ งหรื อ ปรั บ ปรุ ง เสร็ จ แล้ ว และโดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์
ในกำรประกอบเกษตรกรรมหรื อ เป็ น ที่ อ ยู่ อ ำศั ย หรื อ ท ำประโยชน์ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ำรท ำประโยชน์
ในกำรประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อำศัย แต่ไม่มีกำรใช้ประโยชน์ตลอดปีที่ผ่ำนมำ
ข้อ ๓ ควำมในข้อ ๑ และข้อ ๒ มิให้ใช้บังคับกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรเพื่อทำประโยชน์ หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
(๒) ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ถูกรอนสิทธิในกำรทำประโยชน์โดยกฎหมำย หรือโดยคำสั่ง
หรือคำพิพำกษำของศำล
(๓) ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลูก สร้ ำงที่ อ ยู่ ระหว่ำ งกำรพิ จ ำรณำคดี ของศำลเกี่ ย วกับ กรรมสิ ทธิ์ห รือ
สิทธิครอบครอง

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 506

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ในกำรพิจำรณำว่ำที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำ
หรื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ทำประโยชน์ ต ำมควรแก่ ส ภำพ ให้ ค ำนึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อม สภำพภู มิ ป ระเทศ สภำพดิน
ควำมลำดชันของพื้นดิน และกำรทำประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง ในบริเวณใกล้เคียง
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 507

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๓๗ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ทำประโยชน์
ตำมควรแก่สภำพให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ของที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนแก่ผู้ มีห น้ำ ที่
เสียภำษี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 508

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐทีก่ าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิน่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้
พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ก ารประกาศก าหนดการฝึ ก อบรมซึ่ ง จั ด โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่กาหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงิน
เพื่ อ การฝึ ก อบรมหรือ ดูง านในต่างประเทศของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือ งท้ องถิ่นได้ อั น เป็น ไป
เพื่อประโยชน์ของราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 มาตรา 74 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 77
แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 85 วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัด โดย
หน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ก ารจั ด การฝึ ก อบรมที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น การฝึ ก อบรม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 74 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 85 วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(1) หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(2) หลั ก สู ต รการบริห ารงานสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อ มขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น
ระดับสูง ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 509

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

(3) หลั ก สู ต รการบริ ห ารงานการศึ ก ษาและการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับสูง ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(4) หลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(5) หลั ก สู ต รการบริห ารกิ จ การบ้า นเมื องที่ดีเ พื่ อการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื นส าหรั บนักบริห าร
ระดับสูง ซึ่งจัดโดยสานักงาน ก.พ.ร.
(6) หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสานักงาน ก.พ.ร.
(7) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (The Advanced
Certificate in Local Development Administration for Sustainability) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
(8) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น (The Certificate in Local Law) ซึ่งจัดโดย
สถาบันพระปกเกล้า
(9) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองสาหรับผู้บริหารท้องถิ่น (Certificate Course
in Urban Management for the executive local governments) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 510

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 10 มาตรา 28 วรรคสาม มาตรา 33
มาตรา 34 มาตรา 44 วรรคสอง มาตรา 51 วรรคหนึ่ง มาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา 73
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนเช่าในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างใดตามมาตรา 10 ให้สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอน
หรือการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ตามรายการที่กาหนด ดังนี้
(1) กรณีการโอนกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
(ก) การโอนที่ดิน ประกอบด้วย
๑) รูปแปลงที่ดินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดิน
๒) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เลขหน้าสารวจ และเลขที่ดิน
๓) ที่ตั้งที่ดิน ประกอบด้วย ระวาง ตาบล อาเภอ จังหวัด และมาตราส่วนในระวาง
๔) เนื้อที่ (ไร่/งาน/ตารางวา)
๕) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
๖) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง แล้วแต่กรณี
๗) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
(ข) การโอนสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
๑) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เลขหน้าสารวจ และเลขที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่
๒) ที่ตั้งที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ประกอบด้วย ระวาง ตาบล อาเภอ และจังหวัด
๓) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
๔) ชื่อของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
๕) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แล้วแต่กรณี
๖) ที่อยู่ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
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(ค) การโอนห้องชุด ประกอบด้วย
1) ชื่ออาคารชุด เลขทะเบียนอาคารชุด และที่ตั้งอาคารชุด ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน
เลขที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด
2) เลขที่ของห้องชุด ชั้นที่ และชื่ออาคารหรือเลขที่อาคาร
3) เนื้อที่ห้องชุด
4) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์
5) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ แล้วแต่กรณี
6) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
(2) กรณีการจดทะเบียนการเช่า
(ก) ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ให้เช่าตามข้อ (1)
(ข) ข้อมูลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
1) ชื่อของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
2) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
3) ที่อยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า
1) วันทาสัญญาเช่า และระยะเวลาการทาสัญญาเช่า
2) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเช่ า เช่ น เพื่ อ เกษตรกรรม อยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ
ข้อ 3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจาตัวพนักงานสารวจตามมาตรา 28 วรรคสาม
โดยกาหนดอายุการใช้งานบัตรประจาตัวพนักงานสารวจ ดังนี้
(1) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีอายุการใช้งานสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร
(2) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม (1) ให้มีอายุการใช้งานไม่เกินกาหนดระยะเวลาตามที่ประกาศ
กาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๔ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด
อันมีผลทาให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ดังกล่าว โดยยื่นแบบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือวันที่
ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา 33 เฉพาะกรณี ดังนี้
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(1) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นการใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ
(2) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรื อทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้
ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
(3) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย
เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ
(4) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เป็นการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย
เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากผู้เสียภาษีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ
และมีคาสั่งแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อประเมินภาษี
ตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป
ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศกาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ของผู้ เ สี ย ภาษี แ ต่ ล ะรายตามบั ญ ชี ร ายการที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
แจ้งผลการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ที่ได้จัดทาขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา 34 ทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทาเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นการรับส่ง
ข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพและอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลก็ได้ โดยจัดทา
เป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา 44 วรรคสอง
ข้อ ๗ การชาระภาษีผ่านธนาคาร หมายความว่า การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ า ง
ผ่านธนาคารที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารบนระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่าระบบ e-LAAS และให้หมายความรวมถึง
ระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้น
เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
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การชาระภาษีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบฐานข้ อ มู ล ผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
บนระบบ e-LAAS กรณียังไม่ได้บันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ให้เพิ่มฐานข้อมูลผู้เสียภาษีบนระบบ e-LAAS
(๒) ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบ
สาหรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติสาหรับโอนเงินจากบัญชี
เงิน ฝากกระแสรายวันไปบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรหัสสาหรับการใช้บริการชาระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร
(๓) การช าระภาษี ผ่ านธนาคารให้องค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นนารหัส Company Code
สาหรับการใช้บริการชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากาหนดข้อมูลการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านธนาคาร เพื่อสร้างรหัสบาร์โค้ดในการรับชาระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS และพิมพ์
แบบทดสอบรหั ส บาร์โ ค้ด เพื่ อ น าไปทดสอบที่ ธนาคาร เมื่ อ ผ่ า นการทดสอบ ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับชาระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS
(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินผ่านธนาคารจากระบบ e-LAAS
(๕) ให้ผู้เสียภาษีนาเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร
จากระบบ e-LAAS ไปชาระภาษีที่ธ นาคาร เพื่อนาเงินภาษีดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที
(๖) ให้ ธ นาคารส่ ง ข้ อ มู ล การรั บ ช าระภาษี ผ่ า นธนาคารให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ผ่านระบบ e-LAAS ทุกสิ้นวัน เพื่อให้ระบบประมวลผลข้อมูลภายในวันรุ่งขึ้น
(๗) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รับ เงิน จากระบบ e-LAAS เพื่ อ ส่ ง ให้ กับ
ผู้เสียภาษี พร้อมจัดทาใบนาส่งเงิน และใบสาคัญสรุปใบนาส่งเงินเพื่อบันทึกบัญชีบนระบบ e-LAAS
ข้อ ๘ การชาระภาษีโดยวิธีการอื่น หมายความว่า การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านนิติบุคคลที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านการให้บริการของนิติบุคคล
บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า ระบบ e-LAAS และให้
หมายความรวมถึงระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
การชาระภาษีโดยวิธีการอื่นให้นาวิธีการชาระภาษีผ่านธนาคารตามข้อ ๗ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 514

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อ ๙ แบบบัตรประจาตัวพนักงานสารวจตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 33 แบบแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา 44
วรรคสอง แบบคาร้องขอรับเงินภาษีคืนตามมาตรา 54 วรรคสอง แบบคาร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 515

แบบบัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
--------------------ด้านหน้า

รูปถ่ายขนาด
2.5 x 3 ซม.
5.4 ซ.ม.

......................
ลายมือชื่อ

เลขประจําตัวประชาชน
.....................................................
ชื่อ ....................................................................
ตําแหน่ง............................................................
สังกัด ...............................................................
พนักงานสํารวจตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
....................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง ....................................................
ผู้ออกบัตร

8.4 ซ.ม.
ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ออกบัตร

ด้านหลัง
บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
.

5.4 ซ.ม.

(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
จังหวัด......................................
เลขที่ ............../................

.

วันออกบัตร ........../........../..........
บัตรหมดอายุ........../........../..........

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
8.4 ซ.ม.

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 516

ภ.ด.ส. 5
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ หรือสิ่งปลูกสร้าง
เขียนที่...................................................
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่............
ถนน..................................................ตําบล......................................................อําเภอ...........................................
จังหวัด.......................................................ขอยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท
๑. ที่ดิน จํานวน.................แปลง ดังนี้
๑.๑ แปลงที่......ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.......................................ตําบล......................
อําเภอ...................................จังหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
เนื้อที่ดิน.........ไร่.........งาน..........ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทําประโยชน์...............................................................
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์...............................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ....
ฯลฯ
๒. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน.................หลัง ดังนี้
๒.๑ หลังที่........ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.............................ตําบล.........................
อําเภอ...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง..................ตร.ม. เดิมสิ่งปลูกสร้างนี้ใช้ทําประโยชน์........................................................
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน............................ พ.ศ. ....
ฯลฯ
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน.................ห้อง
ดังนี้
๓.๑ ชื่ออาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องที่.....................
ตั้งอยู่หมู่ที่...........ถนน.....................ตําบล..........................อําเภอ...............................จังหวัด.............................
บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ.............................................ขนาดพื้นที่อาคารชุด/ห้องชุด........ตร.ม.
เดิมอาคารชุด/ห้องชุดนี้ใช้ทําประโยชน์..............................................................บัดนี้ อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว
ใช้ทําประโยชน์.....................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ............
ฯลฯ
(ลงชื่อ).............................................ผู้แจ้ง
(.............................................)
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง
(...........................................)
ตําแหน่ง..............................................
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 517

ภ.ด.ส. 6
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
ประจําปีภาษี พ.ศ. ....
ที่............................/............................

สํานักงาน/ที่ทําการ...............................
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….

เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน ................................................................................
ตามที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย
๑. ที่ดิน จํานวน .........แปลง
๒. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน..............หลัง
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน........ห้อง/หลัง
พนั ก งานประเมิ น ได้ ทํ า การประเมิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งแล้ ว เป็ น จํ า นวนเงิ น
.........................บาท (...................................................................................) ตามรายการที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
ฉะนั้ น ขอให้ ท่ า นนํ า เงิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งไปชํ า ระ ณ สํ า นั ก งาน/ที่ ทํ า การ
..................................ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ.............................................................................
ถ้าไม่ชําระภาษีภายในกําหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
อนึ่ ง หากท่ านได้ รับ แจ้ งการประเมิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลูก สร้างแล้ ว เห็ น ว่าการประเมิ น
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 9 ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคําร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญ ญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(............................................)
ตําแหน่ง..............................................
พนักงานประเมิน

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 518

ภ.ด.ส. ๗
แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ชื่ อเจ้าของที่ดินและสิ่ งปลู กสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ ครอบครองที่ดิน...............................................................................................................................................................................
คํ านวณราคาประเมินทุ นทรั พย์ ของที่ ดิน
คํ านวณราคาประเมินทุ นทรั พย์ ของสิ่ งปลู กสร้ าง
รวมราคา หั กมูลค่ า คงเหลือ
ค่ าเสื่อม
ราคา
ลั กษณะ จํ านวนเนื้อที่ ดิน
รวมราคา
ราคาประเมิน ประเมินของ ฐานภาษี ราคาประเมิ น อั ตรา
ขนาดพื้นที่
ราคาประเมิน ราคาประเมิน
ประเภท
อายุ คิ ดเป็น สิ่ งปลู กสร้ าง ที่ ดินและ
ประเมิน ประเมิน
ประเภทของ
ที่ ได้ รับ ทุ นทรัพย์ ภาษี
คํ านวณเป็ น
ที่
การทํ า
สิ่ งปลู กสร้ าง
ต่ อ ตร.ว. ของที่ ดิน ที่
ที่ ดิน/เลขที่
ต่ อ ตร.ม. สิ่ งปลู กสร้ าง โรงเรือน ค่ าเสื่อม
สิ่ งปลู กสร้ าง
ประโยชน์ ไร่ งาน ตร.ว. ตร.ว.
หลั งหั ก สิ่ งปลู กสร้ าง ยกเว้น ที่ ต้องชํา ระ (ร้ อยละ)
(ตร.ม.)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ปี) (บาท) ค่ าเสื่ อม (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ ได้ทําประโยชน์ ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์ หลายประเภท
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

จํ านวน
ภาษี ที่ต้อง
ชําระ
(บาท)

หน้ าที่ 519

ภ.ด.ส.๘
แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุ ด/ห้องชุ ด
ชื่ อเจ้าของอาคารชุ ด/ห้องชุ ด..............................................................................................................

ที่

ชื่ออาคารชุด
/ห้ องชุด

เลขทะเบี ยน
อาคารชุด

ที่ ตั้งอาคารชุด/
ลั กษณะ
ขนาดพื้นที่ รวม
เลขที่ ห้ องชุด
ห้ องชุด
การทํ าประโยชน์
(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
ต่ อ ตร.ม.
(บาท)

ราคาประเมินอาคาร หั กมูลค่ าฐานภาษี
ชุด/ห้ องชุด
ที่ ได้ รับการยกเว้น
(บาท)
(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมิ น
ทุนทรัพย์
ที่ต้ องชํา ระภาษี
(บาท)

อั ตราภาษี
(ร้ อยละ)

จํ านวนภาษี
ที่ ต้องชําระ
(บาท)

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. อยู่อาศัย
๒. อื่นๆ
๓. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ ได้ทําประโยชน์ ตามควรแก่สภาพ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ภ.ด.ส. ๙
คําร้องขอรับเงินภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้างคืน
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
เรียน..........................................................
ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................แขวง/ตําบล.........................................................
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.......................................
ได้ ชํ า ระเงิ น ค่ า ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ประจํ า ปี พ.ศ. .............. จํ า นวน.......................บาท
(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................ลงวันที่............................................
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว)
เนื่องจาก

มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จํานวน........................บาท
ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย
โดยได้ยื่นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือหลักฐานการชําระเงิน
๒. หนังสือมอบอํานาจกรณียื่นคําร้องแทน
๓. บัตรประจําตัวประชาชน
๔. อื่น ๆ .................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นคําร้อง
(.............................................................)
วันที่........................................................

..............................................................................................................................................................................
ได้รับคําร้องฉบับนี้
แต่วันที่...............................................................
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
(.............................................................)
หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ชําระภาษี หรือไม่มารับเงินคืน
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 521

ภ.ด.ส. ๑๐
คําร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
เรื่อง ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน .............................................................................
ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี
พ.ศ. .... ตามหนั งสื อ แจ้ งการประเมิ น เลขที่ ....../...........ลงวัน ที่ .......... เดือ น............................. พ.ศ. .....
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเมื่อวันที่....... เดือน...................................... พ.ศ. .... นั้น
ข้าพเจ้า.........................................................................ขอยื่นคําร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เนื่องจาก............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จํานวน...............ฉบับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรือการเรียกเก็บภาษีใหม่
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นคําร้อง
(.......................................................)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้รับคําร้องฉบับนี้ตั้งแต่วันที่......... เดือน............................ พ.ศ. .....
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ภ.ด.ส. 11
-ตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่มที่................
เลขที่................
ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
ได้รับเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก................................................................................
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................
อํ า เภอ/เขต...............................จั ง หวั ด ............................................... ตามหนั ง สื อ แจ้ ง การประเมิ น
เลขที่............/.................ลงวันที่........... เดือน..................... พ.ศ. .... ประจําปีภาษี พ.ศ. ....
ที่

รายการ

๑
๒
๓

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เบี้ยปรับ ร้อยละ…..
เงินเพิ่มกรณีชําระเกินกําหนดเวลา..........เดือน

จํานวนเงิน
บาท
สตางค์

หมายเหตุ

ตัวอักษร (.......................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
(...................................................)

ลงชื่อ......................................พนักงานเก็บภาษี
(........................................)

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินไี้ ม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
(มาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนา
เงิ น ส่ ง คลั ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
ตลอดจนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS)
เป็น New GFMIS Thai
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก เงิ น จากคลั ง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) ระเบี ย บการเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการน าเงิ น ส่ ง คลั ง ในหน้ า ที่ ข องอ าเภอและกิ่ ง อ าเภอ
พ.ศ. ๒๕๒๐
บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน
ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
ตามที่กฎหมายกาหนด

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 524

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“หน่วยงานผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ
เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“หน่วยงานย่อย” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง
หรื อ ในราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นอ าเภอ ซึ่ ง มิ ไ ด้ เ บิ ก เงิ น จากกรมบั ญ ชี ก ลาง
หรือสานักงานคลังจังหวัด แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก
“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“ผู้อานวยการกองคลัง ” ให้หมายความรวมถึง เลขานุการกรม หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นใด
ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย
“เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ” หมายความว่ า หั ว หน้ า ฝ่ า ยการเงิ น หรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น
ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น กั บ หั ว หน้ า ฝ่ า ยการเงิ น และให้ ห มายความรวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่
รับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วย
“สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ให้หมายความรวมถึง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
และสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย
“งบรายจ่าย” หมายความว่า งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
หรือเงินนอกงบประมาณ
“ตู้นิรภัย” หมายความว่า ตู้เหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้สาหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ
“เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ” หมายความว่ า เงิ น ทั้ ง ปวงที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐจั ด เก็ บ หรื อ ได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย
เงิ น คงคลั ง และกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ บั ญ ญั ติ ไ ม่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น
นาไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ
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“เงินเบิกเกินส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว
แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นาส่งคลังก่ อนสิ้นปีงบประมาณ
หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
“เงิ น เหลื อ จ่ า ยปี เ ก่ า ส่ ง คื น ” หมายความว่ า เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ ส่ ว นราชการ
เบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นาส่งคลัง
ภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้
เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ จากนิ ติ ก รรมหรื อ นิติ เ หตุ หรื อ กรณี อื่ น ใด
ที่ต้องนาส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
“ข้อมูลหลักผู้ขาย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวประชาชน เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญา
เงื่อนไขการชาระเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่จาเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อใช้สาหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน ที่ใช้ในการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ
ตามข้อกาหนดในระเบียบนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ขอหารือเพื่อให้กระทรวงการคลังวินิจฉัย
หรือขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี หรือให้กระทรวงการคลังกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ข้อ ๘ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน
ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
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ข้อ ๙ หน่ ว ยงานของรั ฐซึ่งมิใช่ ส่ วนราชการต้องจั ดให้มีก ารวางหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
หมวด ๒
การใช้งานในระบบ
ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิ
ในการปฏิบัติงานในระบบ ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีสิทธิตามข้อ ๑๐ ดาเนินการขอเบิกเงินจากคลัง การอนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง การนาเงินส่งคลัง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงาน
ในระบบ
ข้อ ๑๒ ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ เ บิ ก จั ด ท าค าสั่ ง หรื อ มอบหมายเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
กาหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย กาหนดหน้าที่ความรับผิด ชอบและกาหนดแนวทางการควบคุม
การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก ในการเข้าใช้งานในระบบ
ข้อ ๑๓ การจัดทา แก้ไข อนุมัติการใช้ และการดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการกาหนดสิทธิ
การเข้าใช้งานในระบบ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๓
การเบิกเงิน
ส่วนที่ ๑
สถานทีเ่ บิกเงินและผูเ้ บิกเงิน
ข้อ ๑๔ หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลคาขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง
สาหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีสานักงานอยู่ในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลคาขอเบิกเงินในระบบไปยังสานักงานคลัง
จังหวัด
ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายตามข้อ ๑๐
เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง และอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง
ข้อ ๑๖ หน่วยงานผู้เบิกใดซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกอื่น
เป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ส่วนที่ ๒
หลักเกณฑ์ทวั่ ไปของการเบิกเงิน
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ข้อ ๑๗ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินนั้นไปจ่าย
เงิ น ที่ ข อเบิ กจากคลั งเพื่ อ การใด ให้ น าไปจ่ ายได้เ ฉพาะเพื่ อ การนั้นเท่ านั้ น จะน าไปจ่าย
เพื่อการอื่นไม่ได้
ข้อ ๑๘ หน่ ว ยงานผู้ เ บิ ก จะจ่ า ยเงิน หรื อ ก่ อหนี้ผู ก พั น ได้แ ต่เ ฉพาะที่ ก ฎหมาย ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง ก าหนดไว้ ห รือ มติ คณะรั ฐมนตรี อ นุญ าตให้ จ่ า ยได้ หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตจาก
กระทรวงการคลัง
การได้รับเงินจากคลังไม่ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้เบิกในการที่จะต้องดูแล
ให้มีการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๙ การขอเบิกเงินทุกกรณี หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ
ไว้ ณ ที่จ่าย ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคาขอเบิกเงินนั้นด้วย เว้นแต่ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว
ข้อ ๒๐ การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เปิ ด บั ญ ชีเ งิน ฝากไว้ กับธนาคารที่เ ป็นรั ฐวิส าหกิจ ส าหรั บ เงิ นงบประมาณหนึ่งบัญชี
และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี
(๒) นาข้อมูลตาม (๑) หรือของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ ส่งให้แก่
กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาขอเบิกเงินก่อนส่งคาขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง
หรือสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามคาขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ
ส่วนที่ ๓
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่ใช่สว่ นราชการ
ข้อ ๒๑ การขอเบิ ก เงิ น ให้ ส่ ง ค าขอเบิ ก ตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณที่ ไ ด้รั บความเห็ น ชอบจากส านัก งบประมาณ ยกเว้ น กรณี อ งค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เบิกเงินจากคลังโดยระบุ วัตถุประสงค์ที่จะนาเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้
ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกาหนด หรือใกล้จะถึงกาหนดจ่ายเงิน
ส่วนที่ ๔
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของส่วนราชการ
ข้อ ๒๒ การขอเบิกเงิน ทุกกรณีห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกาหนด หรือใกล้จะถึง
กาหนดจ่ายเงิน
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ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น
ไปจ่าย ในกรณีมีเหตุจาเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้เบิกจาก
เงิน งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๒๔ ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ เงินช่วยเหลือ
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั กงานของรัฐ เงิ น ส ารอง เงิ น สมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
เงินสมทบของลูกจ้างประจา ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
หรือรายการอื่น ที่กระทรวงการคลังกาหนด ถ้าค้างเบิกให้นามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ
ของปีงบประมาณต่อ ๆ ไปได้
ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังกาหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่า ใช้จ่ายประจา
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชาระหนี้ และให้นามา
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับแจ้งให้ชาระหนี้
ข้อ ๒๖ ส่ว นราชการที่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ อาจเบิกเงินไปซื้อเงินตรา
ต่า งประเทศในสกุลเงิน ตราที่จะต้องชาระหนี้โดยทยอยซื้อหรือซื้อ ทั้งจานวนก็ได้ และให้นาเงิน ไป
ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ และเมื่อหนี้
ถึงกาหนดหรือใกล้ถึงกาหนดชาระให้นาเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารไปชาระหนี้ดังกล่าว สาหรับ
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการนาเงินฝากธนาคารให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ให้รายงานการซื้อเงินตรา
ต่างประเทศและการชาระหนี้ต่อกระทรวงการคลังด้วย
ข้อ ๒๗ การเบิกเงินเพื่อจ่ายชาระหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
กรณีชาระหนี้ผูกพันเป็นเงินบาท โดยให้ส่วนราชการติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์
โดยตรง
ส่วนที่ ๕
วิธีการเบิกเงินของส่วนราชการ
ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสาหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป
หรือตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ให้ส่วนราชการจัดทาหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างเพื่อทาการ
จองงบประมาณในระบบ โดยกรมบั ญ ชี ก ลางจ่ า ยเงิ น เข้ า บั ญ ชี ใ ห้ กั บ เจ้ า หนี้ ห รื อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น
ของส่วนราชการโดยตรง
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(๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทาหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงิ น
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้
การซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดาเนินการขอเบิกเงินจากคลัง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิ นห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย
ข้อ ๒๙ การขอเบิกเงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สิน กรมบัญชีกลาง
จะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ยกเว้น
(๑) กรณีค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ส่วนราชการ
ได้รับเงินสมทบจากข้าราชการ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ขอเบิกเงิน
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้นาไปจ่ายแก่เจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป
(๒) การขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใด หรือกรณีที่กระทรวงการคลังกาหนด
ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้แก่
ผูม้ ีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๓๐ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ เ ป็ น ไป
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๓๑ เงิ น ประเภทใดซึ่ ง โดยลั ก ษณะจะต้ อ งจ่ า ยประจ าเดื อ นในวั น ท าการสิ้ น เดื อ น
ให้ส่วนราชการส่งคาขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
ส่วนที่ ๖
การเบิกเงินของส่วนราชการที่มีสานักงานในต่างประเทศ
ข้อ ๓๒ ส่ ว นราชการที่ มี ส านั ก งานในต่ า งประเทศอาจส่ ง ค าขอเบิ ก เงิ น เพื่ อ ซื้ อ เงิ น ตรา
ต่างประเทศสาหรับจัด ส่งให้ สานั กงานในต่างประเทศใช้จ่ายได้ทั้งจานวน แต่ในกรณีที่เห็นสมควร
กระทรวงการคลังอาจกาหนดให้เบิกเป็นงวด ๆ ตามความจาเป็นก็ได้
กรณีสานักงานในต่างประเทศยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่ได้รับจัดสรร
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ
ข้อ ๓๓ เงินที่จัดส่งให้สานักงานในต่างประเทศตามข้อ ๓๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมี
เงินเหลือให้นาส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
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ในกรณีที่สานักงานในต่างประเทศมีหนี้ผูกพัน และไม่สามารถชาระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ
เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังแล้ว ให้เก็บเงินไว้เพื่อจ่ายสาหรับการนั้นต่อไปได้อกี
ไม่ เ กิ น หกเดื อ น เว้ น แต่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ยเงิ น ภายหลั ง เวลาดั ง กล่ า ว ให้ ข อท าความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน หากมีเงินคงเหลือให้นาเงินส่งคืนส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่ครบกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ โดยให้
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณดาเนินการเบิกหักผลักส่ง
ข้อ ๓๔ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ คื น จากส านั ก งานในต่ า งประเทศตามข้ อ ๓๓ ให้ ส่ ว นราชการ
เจ้ า ของงบประมาณดาเนิ น การแลกเปลี่ย นเงินตราต่า งประเทศกับธนาคารพาณิช ย์ ใ ห้เป็นเงินบาท
แล้วนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดยด่วน
หมวด ๔
การจ่ายเงินของส่วนราชการ
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินให้กระทาเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง กาหนดไว้
หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มีอานาจ
ได้อนุมัติให้จ่ายได้
ข้อ ๓๖ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอานาจของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตารวจโทขึ้นไป
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสานักงานเป็นผู้อนุมัติ
สาหรับหน่วยงานนั้นก็ได้
(๒) ส่ ว นราชการในราชการบริห ารส่ วนภู มิ ภ าค ให้ เ ป็ น อ านาจของหัว หน้า ส่ วนราชการ
ในภูมิภาค
ข้อ ๓๗ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติก ารจ่ า ยเงิ นมี หน้ า ที่ใ นการตรวจสอบการใช้ จ่ า ยเงิน ให้เป็น ไป
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
ข้อ ๓๘ ให้ผู้มีอานาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย
หรือหลักฐานการขอรับชาระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้
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ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๔๐ การจ่ าย โดยที่ยั งมิได้มีการจ่า ยเงิ นให้แก่เ จ้าหนี้หรื อผู้มี สิทธิรับ เงิน ห้ ามมิให้
ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน
ข้อ ๔๑ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบานาญหรือเบี้ยหวั ดที่ไม่สามารถ
มารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่
กระทรวงการคลังกาหนด
การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงิน
ได้ด้วยตนเอง จะทาหนังสือมอบอานาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้
การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง และการจ่ายเงินชาระหนี้ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๔๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อ
รับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกากับไว้ในหลักฐาน
การจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ในกรณีที่ห ลักฐานการจ่ายเป็น ภาษาต่างประเทศ ให้มีคาแปลเป็นภาษาไทยตามรายการ
ในข้อ ๔๖ ไว้ด้วย และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคาแปลด้วย
ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และให้หัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงิน
กับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน
ส่วนที่ ๒
หลักฐานการจ่าย
ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงิน
เป็ น ผู้ อ อกให้ หรื อ รายงานการจ่ า ยเงิ น จากระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment) หรื อ ใบรั บ รอง
การจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๔๕ การจ่ า ยเงิ น โดยกรมบั ญ ชีก ลาง เพื่ อ เข้ า บั ญ ชี ใ ห้ กั บ เจ้ า หนี้ หรื อ ผู้ มีสิ ท ธิ รับเงิน
โดยตรง ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๔๖ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(๔) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 532

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔๗ กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลั กษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสาคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๔๘ กรณี ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ หรื อ ลู ก จ้ า งของส่ วนราชการ จ่ า ยเงิ น ไป
โดยได้ รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ซึ่ ง มี ร ายการไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๔๖ หรื อ ซึ่ ง ตามลั ก ษณะไม่ อ าจเรี ย ก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างนั้น ทาใบรับรองการจ่ายเงิน
เพื่อนามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ
ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สาเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง
เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้
ในกรณีที่ไม่อาจขอสาเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
หรือลูกจ้างนั้น ทาใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอสาเนา
ใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนาใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นามา
เบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปสาหรับส่วนราชการ
ในราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอ
เบิกเงินได้
ข้อ ๔๙ กรณี ห ลั ก ฐานการจ่ า ยของส่ ว นราชการสู ญ หาย ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก าร
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๕๐ หลั ก ฐานการจ่ า ยต้ อ งพิ ม พ์ ห รื อ เขี ย นด้ ว ยหมึ ก การแก้ ไ ขหลั ก ฐานการจ่ า ย
ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ง
ข้อ ๕๑ ให้ ส่ ว นราชการเก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการจ่ า ยไว้ ใ นที่ ป ลอดภั ย มิ ใ ห้ สู ญ หาย
หรือเสียหายได้ ทั้งนี้ เมื่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้
ส่วนที่ ๓
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน

ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบานาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง
การจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
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การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด ให้กระทาได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจาเป็น
เร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้
ข้อ ๕๓ ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นเช็คตามข้อ ๕๒ วรรคสอง ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ดังนี้
(๑) การจ่ายเงิน ให้ แ ก่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือ
เช่าทรัพย์สิน ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”
ออกและขีดคร่อมด้วย
(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่าย
ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้
(๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน
ของส่วนราชการ และขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด
ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้ า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน วันที่
ที่ออกเช็ค และจานวนเงินที่สั่งจ่าย
ข้อ ๕๔ การเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์
ให้ชิดเส้น และชิดคาว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่าง
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
จนชิดคาว่า “หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้
หมวด ๕
การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ
ข้อ ๕๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาค้าประกัน ให้เป็นไปตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๕๖ ให้ผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ ๓๖ เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย
ข้อ ๕๗ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอานาจ
ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ยื ม ตามสั ญ ญาการยื ม เงิ น นั้ น แล้ ว เท่ า นั้ น โดยจ่ า ยผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๕๘ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ ที่ส่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมกาหนดให้ผู้ยืมนาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งทาสัญญาวางหลักทรัพย์
หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังกาหนดมาทาสัญญาค้าประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืม
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ข้อ ๕๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ
เท่าที่จาเป็น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส่วนราชการกระทาได้เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณีอื่น ซึ่งจาเป็น เร่งด่วน
แก่ราชการ และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น
ข้อ ๖๑ สั ญ ญาการยื ม เงิ น ให้ จั ด ท าขึ้ น สองฉบั บ พร้ อ มกั บ มอบให้ ส่ ว นราชการผู้ ใ ห้ ยื ม
เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ
ข้อ ๖๒ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมสาหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ
ปัจจุบัน ไปถึงปีงบประมาณถัด ไป ให้ เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่าย
ของงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้
(๑) เงินยืมสาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่
วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
(๒) เงิ น ยื ม ส าหรั บ ปฏิ บั ติ ร าชการอื่ น ๆ ให้ ใ ช้ จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น เริ่ ม ต้ น
ปีงบประมาณใหม่
ข้อ ๖๓ การเบิ ก เงิ น เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ยื ม ให้ แ ก่ บุ ค คลใดในสั ง กั ด ยื ม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการ
ให้กระทาได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายการค่าจ้างชั่วคราว สาหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกาหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจา
แต่จาเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
(๒) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
(๓) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอน
เป็นประจา แต่จาเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
(๔) งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๖๔ การจ่ า ยเงิ น ยื ม เพื่ อเป็น ค่า ใช้ จ่ ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
ให้จ่ายได้สาหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน หากมีความจาเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่ากาหนด
เวลาดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ข้อ ๖๕ ให้ ผู้ ยื ม ส่ ง หลั ก ฐานการจ่ า ยและเงิ น เหลื อ จ่ า ยที่ ยื ม ไป (ถ้ า มี ) ภายในก าหนด
ระยะเวลา ดังนี้
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(๑) กรณีเดินทางไปประจาต่างสานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
หรื อ กรณี เ ดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล าเนาเดิ ม ให้ ส่ ง แก่ ส่ ว นราชการผู้ ใ ห้ ยื ม โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง
(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน
การคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับคาทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดาเนินการตามคาทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยมื ทราบ
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญ ญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม
เท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
ข้อ ๖๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บัน ทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิ กส์
(e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และ/หรือออกใบรับใบสาคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๖๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ชาระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้
ในที่ปลอดภัยอย่าให้ สูญหาย และเมื่อผู้ยืมได้ชาระคื นเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับ
หลักฐานการจ่าย
ข้อ ๖๘ ในกรณี ที่ ผู้ ยื ม มิไ ด้ชาระคืนเงินยื ม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ ผู้ อ านวยการ
กองคลังเรียกให้ ชดใช้เงิน ยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันครบกาหนด
ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อานวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป
หมวด ๖
การรับเงินของส่วนราชการ
ส่วนที่ ๑
ใบเสร็จรับเงิน
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ข้อ ๖๙ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ ใ ช้ ต ามแบบที่ ก ระทรวงการคลั ง ก าหนด และให้ มี ส าเนา
เย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๗๐ ใบเสร็จรับเงิน ให้ พิมพ์หมายเลขกากับเล่ม และหมายเลขกากับใบเสร็จรับเงิน
เรียงกันไปทุกฉบับ
ข้อ ๗๑ ให้ ส่ว นราชการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบ
ได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้หน่วยงานใด
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดาเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด
ข้อ ๗๒ การจ่ายใบเสร็จรับเงิน ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณาจ่าย
ในจานวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย
ข้อ ๗๓ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมื่อไม่มีความจาเป็นต้องใช้ เช่น ยุบเลิกสานักงานหรือ
ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ เงิ น ต่ อ ไปอี ก ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น นั้ น น าส่ ง คื น ส่ ว นราชการ
ที่จ่ายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน
ข้อ ๗๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดาเนินการจัดเก็บเงิน
รายงานให้ ผู้ อ านวยการกองคลั ง หรื อ หั ว หน้า ส่ วนราชการในราชการบริห ารส่ วนภู มิภ าคทราบว่า
มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
ข้อ ๗๕ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น เล่ ม ใดส าหรั บ รั บ เงิ น ของปี ง บประมาณใด ให้ ใ ช้ รั บ เงิ น ภายใน
ปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้
ให้ ค งติ ด ไว้ กั บ เล่ ม แต่ใ ห้ ป รุ เจาะรู หรื อ ประทั บ ตราเลิ ก ใช้ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ สั ง เกตมิ ใ ห้ น ามารั บเงิน
ได้อีกต่อไป
ข้อ ๗๖ ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงินหรือชื่อผู้ชาระเงินในใบเสร็จรับเงิน
หากใบเสร็ จ รับ เงิน ฉบับ ใดลงรายการรั บเงิน ผิ ด พลาด ให้ ขี ด ฆ่ า จ านวนเงิ นและเขี ยนใหม่
ทั้งจานวนโดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับการขีดฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ
แล้วออกฉบับใหม่ โดยให้นาใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสาเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม
ข้อ ๗๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสาเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสานัก งานการตรวจเงินแผ่นดิน
ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้
อย่างเอกสารธรรมดาได้
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ส่วนที่ ๒
การรับเงิน
ข้อ ๗๘ การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด เว้น แต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจาเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๗๙ ในการจัดเก็บหรือรับชาระเงิน ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชาระเงินนั้น
ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ พิ ม พ์ ร ายงานซึ่ ง เป็ น หลั ก ฐานการรั บ ช าระเงิ น จากระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เว้นแต่เป็นการรับชาระเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
หรือการรับเงินอื่นใดที่มีเอกสารของทางราชการระบุ จานวนเงินที่รับชาระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจานวนที่รับจ่ายทานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน
หรือเป็นการรับเงินตามคาขอเบิกเงินจากคลัง หรือเป็นการได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของส่วนราชการ
ในกรณีที่มีค วามจาเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับชาระเงินนอกที่ตั้งสานักงานปกติ
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง
ข้อ ๘๐ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการ
รั บ ช าระเป็ น ประจ าและมี จ านวนมากราย จะแยกใบเสร็ จ รั บ เงิ น เล่ ม หนึ่ งส าหรับ การรั บ ช าระเงิน
ประเภทนั้นก็ได้
ข้อ ๘๑ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน
เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้น
ตามสาเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบัน ทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้ โดยให้แสดงรายละเอียด
ว่ า เป็ น เงิ น รั บ ตามใบเสร็จ เลขที่ ใ ดถึง เลขที่ ใ ดและจ านวนเงิ น รวมรับ ทั้ ง สิ้ นเท่ า ใดไว้ ด้า นหลั ง ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย
ในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญชี
สาหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทาการถัดไป
ข้อ ๘๒ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชาระเงิน นาเงินสด
หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่ได้รับ พร้อมกับสาเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บ
ในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๘๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้า
ส่ว นราชการตรวจสอบจานวนเงิน ที่จัดเก็บและนาส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
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เมื่ อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ผู้ ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จ
รับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชาระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ที่ได้รับในวันนัน้ ทุกฉบับ ไว้ในสาเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึง่ เป็นหลักฐานการรับชาระเงินจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
หมวด ๗
การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ
ส่วนที่ ๑
สถานทีเ่ ก็บรักษาเงิน
ข้อ ๘๔ ให้ ส่ว นราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสาร
แทนตัวเงินอื่น ไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๘๕ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสารับ แต่ละสารับไม่น้อยกว่าสองดอกแต่ไม่เกิน
สามดอกโดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน โดยสารับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ส่วนสารับที่เหลือ
ให้นาฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ ณ สถานที่ ดังนี้
(๑) สานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง สาหรับส่วนราชการในราชการ
บริหารส่วนกลาง
(๒) ส าหรั บส่ว นราชการในราชการบริหารส่ วนกลางที่มีส านักงานอยู่ ใ นส่วนภูมิภาคและ
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย
ส่วนที่ ๒
กรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๘๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดั บ ปฏิ บั ติการ หรื อ ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติงาน หรื อ เที ย บเท่ าขึ้ นไป ในส่ ว นราชการนั้ น
อย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๘๗ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอก ในกรณีที่ตู้นิรภัย
มีลูกกุญแจสามดอกและมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก
ส่ ว นลู กกุ ญแจที่ เหลื อให้ อยู่ ในดุ ล พิ นิ จของหั วหน้ า ส่ วนราชการที่ จะมอบให้ กรรมการเก็ บรั กษาเงิ น
ผู้ใดถือลูกกุญแจนั้น
ในกรณีที่มีห้ องมั่น คงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้นาความ
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๘๘ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ ๘๖ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจานวน
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจาก็ได้
ข้อ ๘๙ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ใน
ตู้ นิ ร ภั ย ให้ ถูก ต้องตามรายงานเงิน คงเหลือ ประจ าวั น แล้ ว บันทึ กการส่ งมอบและรับ มอบพร้อมกับ
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงาน
เงินคงเหลือประจาวันนั้นด้วย
ข้อ ๙๐ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษา
ลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบนาไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่า
ลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รี บรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน
ข้อ ๙๑ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบ
ลูกกุญแจให้ผู้อื่นทาหน้าที่กรรมการแทน
ส่วนที่ ๓
การเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๙๒ ให้ ส่ ว นราชการในราชการบริ ห ารส่ ว นกลางหรื อ ส่ ว นภู มิ ภ าค แล้ ว แต่ ก รณี
จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันเป็นประจาทุกวันที่มีการรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น
ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง จะไม่ทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
สาหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย
รายงานเงินคงเหลือประจาวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๙๓ เมื่ อ สิ้ น เวลารั บ จ่ า ยเงิ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น น าเงิ น ที่ จ ะเก็ บ รั ก ษาและรายงาน
เงินคงเหลือประจาวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินนาเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน
เก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่ อในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙๔ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว
ให้ผู้อานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ
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ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกั บจานวนเงินซึ่งแสดงไว้
ในรายงานเงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น ให้ ค ณะกรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ผู้ น าส่ ง
ร่วมกันบันทึกจานวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน และลงลายมือชื่อกรรมการ
เก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นาส่ง แล้วนาเงินเก็บรักษาในตู้นริ ภัย และให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ ๙๖ เมื่ อ น าเงิ น และเอกสารแทนตั ว เงิ น เก็ บ ในตู้ นิ ร ภั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ก รรมการ
เก็บรักษาเงินใส่กุญแจให้เรียบร้อย แล้วลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ ในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับ
จะต้องถูกทาลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย
ในกรณี ที่ ตู้ นิ ร ภั ย ตั้ ง อยู่ ใ นห้ อ งมั่ น คงหรื อ กรงเหล็ ก การลงลายมื อ ชื่ อ บนกระดาษปิ ด ทั บ
จะกระทาที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กเพียงแห่งเดียวก็ได้
ข้อ ๙๗ ในวันทาการถัดไป หากจะต้องนาเงินออกจ่ าย ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
มอบเงิน ที่เก็บรักษาทั้งหมดให้ ผู้อานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณี รับไปจ่าย
โดยให้ ผู้อานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงาน
เงินคงเหลือประจาวันก่อนวันทาการที่รับเงินไปจ่าย
ข้อ ๙๘ การเปิดประตูห้องมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ตรวจกุญแจ ลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับ เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้
หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่สงสัย
ว่าจะมีการทุจริตให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นทราบเพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน
หมวด ๘
การนาเงินส่งคลังและฝากคลัง
ส่วนที่ ๑
การนาเงินส่งคลังและฝากคลังของส่วนราชการ
ข้อ ๙๙ เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนาส่งคืนคลัง
ภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันรับเงินจากคลัง
ในกรณีที่ส่วนราชการมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วเป็นเงินสดหรือเช็ค ให้นาส่งคืนคลังภายใน
สิบห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับคืน ยกเว้นกรณีมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์
(e-Payment) ให้นาส่งคืนคลังตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกาหนด
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การนาเงินส่งคืนคลังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นาส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๐๐ การนาเงินส่งคลัง ถ้านาส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงิน
ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ส่วนราชการนาส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้านาส่งภายหลังกาหนดดังกล่าว
ให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ข้อ ๑๐๑ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการให้นาส่งหรือนาฝากคลังภายใน
กาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) เช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ให้นาส่งหรือนาฝากในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายใน
วันทาการถัดไป
(๒) เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ เป็ น เงิ น สด ให้ น าส่ ง อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง แต่ ถ้ า
ส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท ก็ให้นาเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้า
ต้องไม่เกินสามวันทาการถัดไป
(๓) เงินรายได้แผ่นดินที่รบั ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้นาส่งภายในระยะเวลา
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ให้ นาส่งภายในสิบห้าวันทาการนับแต่
วันรับเงินจากคลังหรือนับแต่วันที่ได้รับคืน
(๕) เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงินสด ให้นาฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ แต่สาหรับ
เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย ให้นาฝากคลังภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันรับเงินจากคลัง
ส่วนที่ ๒
วิธีการนาเงินส่งคลังและฝากคลัง
ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นาเงินส่งคลัง
ข้อ ๑๐๓ วิธีการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง หรือในส่วน
ภู มิ ภ าค น าส่ ง หรื อ น าฝากเงิน ผ่ านระบบอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ (e-Payment) ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสานักงานคลังจังหวัด
แล้วแต่กรณี
กรณีที่เป็นเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ให้จัดทาใบนาฝากเงิน พร้อมทั้ง
นาเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงิน ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือ
ของสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๐๔ หน่วยงานผู้เบิกที่ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบหรือวิธีการอื่น ให้ถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
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หมวด ๙
การกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี
ข้อ ๑๐๕ หน่ ว ยงานของรั ฐ ใดได้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ไว้ ก่ อ นสิ้ น ปี ง บประมาณและมี ว งเงิ นตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกาหนด กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชาระหนี้ได้ทัน
สิ้นปีงบประมาณให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่
มีความจาเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
ข้อ ๑๐๖ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ
โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๑๐
หน่วยงานย่อย
ข้อ ๑๐๗ การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๑๑
การควบคุมและตรวจสอบของหน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการ
ข้อ ๑๐๘ ทุกสิ้นวันทาการ ให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการตรวจสอบจานวนเงินสด
และเช็คคงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่กรมบัญชีกลางกาหนด กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินจากรายงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๐๙ ให้หน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ นในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจ่าย
กรณีที่ได้รับการทักท้วง จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถ้าหน่วยงานผู้เบิกไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง
ให้ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของงบประมาณ แล้วแต่กรณี ทราบภายใน
สิบวัน นั บแต่วันที่ไ ด้รั บแจ้งข้อทักท้ว งจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หากเจ้าของงบประมาณ
ดังกล่าวเห็นว่าคาชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร ให้พิจารณาดาเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายใน
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก
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ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ คาขอจากเจ้ า ของงบประมาณ เมื่ อ กระทรวงการคลัง
ได้วินิจฉัยคาชี้แจงเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของงบประมาณ และ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ในกรณีที่เจ้าของงบประมาณดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัย
ของกระทรวงการคลัง ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งแจ้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย
ข้อ ๑๑๐ เมื่อปรากฏว่าส่วนราชการแห่งใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยด่วน
ข้อ ๑๑๑ หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของส่วนราชการแห่งใดขาดบัญชี หรือสูญหาย
เสียหายเพราะการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งมิใ ช่
กรณีปกติ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้วา่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี รีบรายงานพฤติการณ์
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทราบโดยด่วน และดาเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินให้ฟ้องร้องดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิดด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกําหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
วรรคสอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒
วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘
มาตรา ๗๐ วรรคสาม มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง
มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ วรรคสอง
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่
มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ส่วนที่ ๑
นิยาม
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล
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(๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๕) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อํานวยการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า
(๖) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสํานักงาน
ผู้ต รวจการแผ่ น ดิน เลขาธิ การคณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต แห่งชาติ ผู้ ว่ าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด
(๘) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครอง เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี
(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า
(๑๒) หน่ วยงานอื่ นตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้ บริ หารสู งสุ ด ของหน่ว ยงาน
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
“ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ข้ า เสนอราคา
หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อ ทางอ้ อ มในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาหรื อ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อํ า นาจในการดํ า เนิ น งานในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ ของนิ ติ บุ ค คลรายหนึ่ ง
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
เป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด หรื อ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ใ นบริ ษั ท จํ า กั ด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน
คํ า ว่ า “ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ” ให้ ห มายความว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละยี่ สิ บ ห้ า
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยที่ ต นเองเป็ น ผู้ ใ ช้ อํ า นาจในการบริ ห ารที่ แ ท้ จ ริ ง หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว น
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย
กระทํ า การอย่ า งใด ๆ อั น เป็ น การขั ด ขวาง หรื อ เป็ น อุ ป สรรค หรื อ ไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่ ง ขั น
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน
หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่า
กระทํ า การทุ จริ ตอื่ นใดในการเสนอราคา ทั้ งนี้ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ ที่ จะแสวงหาประโยชน์ ในระหว่ าง
ผู้ ยื่ นข้ อเสนอด้ วยกั น หรื อ เพื่ อ ให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายหนึ่ ง รายใดเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ทํ า สั ญ ญา
กับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
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โดยวิ ธี คัด เลือ กตามข้ อ ๗๔ คณะกรรมการดํ าเนิน งานจ้ างที่ ปรึ กษาโดยวิธี ประกาศเชิ ญ ชวนทั่ว ไป
ตามข้อ ๑๑๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๒๐ คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปตามข้ อ ๑๔๖
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๔๙ และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ ๑๕๕
“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า ข้อมูลรายละเอียด
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า
ภาพสินค้า พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการ
หรืองานจ้างตามประเภทที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ส่วนที่ ๒
การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณา
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนที่ ๓
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ
ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เว้ น แต่ ก ระทรวงกลาโหมหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ ผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บประกาศกํ า หนดให้
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตําแหน่งใด มีอํานาจดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้ และเมื่อได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คํานึงถึงระดับ
ตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
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(ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย
(ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว
(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ ๖
ในกรณี ที่ มีกฎหมายกํ าหนดเรื่ อ งการมอบอํ า นาจและการมอบอํา นาจต่ อ ไว้ เป็ น การเฉพาะ
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการสั่งการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ
ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องภาครั ฐ โดยรวม หน่ ว ยงานของรั ฐ ใด
จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้ โดยให้ผู้มอบอํานาจ
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ส่วนที่ ๔
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๙ การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ต ามระเบี ย บนี้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP)
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ให้ ห น่ว ยงานของรั ฐใช้ เ อกสารที่ จั ด พิม พ์ จ ากระบบจัด ซื้ อ จัด จ้ างภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ
ส่วนที่ ๕
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น จั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจํ า ปี เ สนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ
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แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หัว หน้าเจ้าหน้ าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครื อ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
และของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก ารที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกํ า หนด และให้ ปิ ด ประกาศโดยเปิ ด เผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง
หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจําปีตามข้อ ๑๑ แล้ ว
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒
หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจํ า ปี
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น จั ด ทํ า รายงานพร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ล
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป
ส่วนที่ ๖
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบั ติดําเนินการตรวจสอบคุ ณสมบัติ ของผู้ ยื่นข้อ เสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มี ผลประโยชน์ ร่วมกั น
หรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
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(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด เช่น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการ
ที่กําหนดในระเบียบนี้
ส่วนที่ ๗
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา
ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) รายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า งตามความในหมวด ๒ ส่ ว นที่ ๒ หมวด ๓ ส่ ว นที่ ๒
และหมวด ๔ ส่วนที่ ๒ แล้วแต่กรณี
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได้
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หมวด ๒
การซื้อหรือจ้าง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๗ การดํ าเนิ นการในหมวดนี้ ไม่ ใ ช้บั งคั บกั บงานจ้ างที่ ปรึ กษาและงานจ้า งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว
ข้อ ๑๙ หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใดประสงค์ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งให้ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง อื่ น
ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการทําสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได้
กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ
ส่วนที่ ๒
กระบวนการซื้อหรือจ้าง
การจั ดทํ าร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพั สดุ หรื อแบบรู ปรายการ
งานก่อสร้าง
ข้อ ๒๑ ในการซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มิ ใ ช่ ก ารจ้ า งก่ อ สร้ า ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา
ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง รวมทั้ ง กํ า หนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 552

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
ให้ กํ า หนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง หรื อ รายการในการก่ อ สร้ า ง
ตามมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ไ ด้
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
ในการจ้ า งก่ อ สร้ า ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มาคณะหนึ่ ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อ ที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓
และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ห รื อ แบบรู ป รายการ
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน
ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อ เสนออื่ น ๆ เช่ น การขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ จํ าเป็ น ในการซื้ อ
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
การซื้ อ หรื อ จ้ า งกรณี จํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นอั น เนื่ อ งมาจากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ อ าจคาดหมายได้
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย
(๕) วงเงิ น ที่ จ ะซื้ อ โดยให้ ร ะบุ ว งเงิ น งบประมาณ ถ้ า ไม่ มี ว งเงิ น ดั ง กล่ า วให้ ร ะบุ ว งเงิ น
ที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อ
ข้อ ๒๔ เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบตามรายงานที่ เ สนอตามข้ อ ๒๒
หรือข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ข้อ ๒๕ ในการดํ า เนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น
ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้ างตามข้ อ ๒๕ แต่ ละคณะประกอบด้ วย ประธานกรรมการ
๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ
ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
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ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรรมการพิ จ ารณาผลการสอบราคา หรื อ กรรมการซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
วิธีการซื้อหรือจ้าง
ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระทําได้ ๓ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทําได้ ๓ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๓) วิธีสอบราคา
ข้อ ๓๐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า
(e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งสามารถกระทําได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรื อ จ้างครั้งหนึ่ ง ซึ่ง มีวงเงินเกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ วิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้ ใ นรายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า ง
ตามข้อ ๒๒ ด้วย
ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑
หรือข้อ ๓๒ แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้ กํ า หนดเป็ น วั น ถั ด จากวั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า ง
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
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ข้อ ๓๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว
และยั ง ไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หากประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว ม
เสนอราคาในครั้งนั้น จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา
ข้อ ๓๗ เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๑) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
(๒) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๒) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา ๑๕ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา ๓๐ นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้
กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาผ่ า นระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การ
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
ข้อ ๓๘ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๓๗ แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ สนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้
ถ้า ไม่มี ผู้ เ ข้า เสนอราคา ให้ เ จ้า หน้า ที่ เ สนอหั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐผ่ านหั ว หน้า เจ้ าหน้ า ที่
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ใ นเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก รายผ่ า นทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อ ยละสิบของวงเงินที่จะซื้ อ
หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ
ในข้อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
จํานวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาตามวรรคหนึ่ ง เสนอราคาผิ ด เงื่ อ นไขตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นเอกสารซื้ อ
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้น หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ
ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
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สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔๓ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า เอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้ กํ า หนดเป็ น วั น ถั ด จากวั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า ง
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
ข้อ ๔๔ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่กําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการยื่ น ข้ อ เสนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ยื่ น ผ่ า นทางระบบประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํ า นวนเอกสารดั ง กล่ า วมาส่ ง ณ ที่ ทํ า การของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในภายหลั ง โดยให้ ล งลายมื อ ชื่ อ
ของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กํากับในเอกสารนั้นด้วย
การกํ า หนดวั น ให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอนํ า ตั ว อย่ า งพั ส ดุ ที่ เ สนอมาแสดงเพื่ อ ทดลอง หรื อ ทดสอบ
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐ
กํ า หนดเป็ น วั น ใดวั น หนึ่ ง ภายใน ๕ วั น ทํ า การ นั บ ถั ด จากวั น เสนอราคา เว้ น แต่ ก ารดํ า เนิ น การ
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า ๑ วันได้
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
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ข้อ ๔๕ เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
พร้ อ มนํ า ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งเสนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งเป็ น ไปด้ ว ยความรอบคอบ
เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งพร้ อ มกั บ ร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้
(๒) การซื้ อ หรื อ จ้า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ว งเงิน เกิ น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
นํ า ร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ผยแพร่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๔๖ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า ร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว
ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทํา
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่า
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
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(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ
ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗
แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จั ด ทํ า เอกสารนั้ น แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นอื่ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ใ ช้ จ่ า ยจากเงิ น งบประมาณ
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ข้อ ๕๐ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด ส่ ง ประกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ ๔๘ ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
(๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทําการ
(๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทําการ
(๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้กําหนดไม่น้อยกว่า
๒๐ วันทําการ
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รัฐ วิ ส าหกิ จ ใดมี ค วามจํ า เป็ น จะกํ า หนดวงเงิ น และระยะเวลาในการเผยแพร่ต ามวรรคหนึ่ ง
แตกต่ า งไปจากที่ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ เ สนอต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอี ย ดเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจน ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะกํ า หนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ
ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ ๕๔ เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงครั้งเดียว
กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาผ่ า นระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การ
เป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการดังนี้
(๑) จั ด พิ ม พ์ ใ บเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอทุ ก รายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
ทั้ ง นี้ การซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มี ก ารกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ จ ะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง เทคโนโลยี
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ
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(๒) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานการเสนอราคาต่ า ง ๆ
และพั ส ดุ ตั ว อย่ า ง (ถ้ า มี ) หรื อ พิ จ ารณาการนํ า เสนองานของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอทุ ก ราย หรื อ เอกสาร
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดก็ ไ ด้ แต่ จ ะให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดเปลี่ ย นแปลงสาระสํ า คั ญ ที่ เ สนอไว้ แ ล้ ว มิ ไ ด้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พจิ ารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แล้วแต่กรณี
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
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ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย
แต่ ถู ก ต้ อ งตรงตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พี ย งรายเดี ย ว
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จ ะดํ า เนิน การต่ อ ไปโดยไม่ ต้ อ งยกเลิ ก การประกวดราคาอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ําสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒
ให้คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่น
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
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(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหั ว หน้ าเจ้า หน้า ที่เ พื่ อประกอบการใช้ ดุล พิ นิจ ว่า จะยกเลิก การซื้อ หรือ จ้า ง หรื อ ขอเงิ น เพิ่ มเติ ม
หรือลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ หม่ อ าจไม่ ไ ด้ ผ ลดี จะสั่ ง ให้ ดํ า เนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามมาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้ น แต่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะดํ า เนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กหรื อ วิ ธี เ ฉพาะเจาะจงด้ ว ยเหตุ อื่ น
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือ ต่อ รองราคาแล้ว ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่ ว นที่สูงกว่ านั้น ไม่ เกิน ร้อ ยละสิบของวงเงิน ที่จ ะซื้ อ
หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหั ว หน้ าเจ้า หน้า ที่เ พื่ อประกอบการใช้ ดุล พิ นิจ ว่า จะขอเงิน เพิ่มเติ ม หรื อ ยกเลิ กการซื้ อ หรื อ จ้ า ง
ในครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก)
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๒๑
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
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(๓) ให้ นํ า ความในข้ อ ๔๔ ถึ ง ข้ อ ๕๙ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกวดราคานานาชาติ
โดยอนุโลม เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทําการ
วิธีสอบราคา
ข้อ ๖๑ ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ จัด ทํ า เอกสารซื้อ หรื อ จ้า งด้ ว ยวิ ธี ส อบราคาพร้ อ มประกาศเชิ ญ ชวน
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมี ปัญ หาในทางเสี ยเปรีย บหรือ ไม่รั ดกุ มพอ ก็ใ ห้ส่ งร่างเอกสารซื้อ หรื อ จ้ างและประกาศเชิญ ชวน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว
การกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการ ถัดจากยื่นข้อเสนอ
ตามวรรคสาม
ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นําความในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ หรื อจ้างด้ว ยวิธี สอบราคาแล้ว ให้ หัว หน้าเจ้าหน้า ที่ดําเนิน การ
เผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ วั น ทํ า การ โดยให้ คํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลาในการ
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ ๔๙ มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๖๕ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด ส่ ง ประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข
ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย
ก่อนถึงกําหนดวันยื่นข้อเสนอ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 566

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ
และการเปิดซองสอบราคา ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย
ข้อ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา ตามข้อ ๖๓
ข้อ ๖๘ ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง
ต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา
ยื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๖๙ นอกเหนื อ จากกรณี ที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๖๖ เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดวั น ยื่ น ซองข้ อ เสนอ
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ
ข้อ ๗๐ เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากั บไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่ น
ข้อเสนอทุกแผ่น และให้นําความในข้อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมี
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ดําเนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลม
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ ๕๗
หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 567

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ ๖๐ มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า ๓ ราย โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ ๖๘ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ
เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใด
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ
มาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด
มาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ ๕๕
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ โดยอนุโลม
ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ ๕๖
โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ ๕๗
หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ช) หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคา
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
ข้อ ๗๗ ให้ นํ า ความในข้ อ ๔๒ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ช นะการซื้ อ หรื อ จ้ า ง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคา
ที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด
และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่ว ย
ตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๗๙ กรณี ต ามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (ข) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ จรจาตกลงราคากั บ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔
การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙๖
วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้
ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ
และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการที่มีวงเงินลงทุน
และเทคโนโลยีดําเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดําเนิน
โครงการที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และเทคนิ ค ในการดํ า เนิ น การพิ เ ศษ โดยเฉพาะการชํ า ระเงิ น
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment)
(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา
ผู้รับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ (Reference Based Price)
(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)
คือ โครงการที่ใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน
(Design & Build) รวมทั้งทําหน้าที่จัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ
เมื่อแล้วเสร็จ
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หลั ก เกณฑ์ วิ ธี การ และรายละเอี ย ดกระบวนและขั้น ตอนการจ้ า งออกแบบรวมก่ อ สร้ า ง
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ข้อ ๘๓ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปหรื อ วิ ธี คั ด เลื อ ก
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือ จ้างหรือเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก
(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา
(๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ กํ า หนดเป็ น เงื่ อ นไขให้ มี ก ารยื่ น ข้ อ เสนอด้ า นเทคนิ ค
หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด แล้วให้ดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ ๘๔ การสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้ า งโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปครั้ ง หนึ่ ง ให้ เ ป็ น อํ า นาจ
ของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘๗ ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ และข้อ ๘๖ ให้เป็นไปตาม
บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖ และข้อ ๘๗ แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ ๘๙ การจ่ า ยเงิ น ค่ า พั ส ดุ ล่ ว งหน้ า ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญาจะกระทํ า มิ ไ ด้
เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการ
ทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การซื้ อ หรื อ การจ้ า งจากหน่ ว ยงานของรั ฐ จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของราคาซื้ อ
หรือราคาจ้าง
(๒) การซื้ อพั สดุ จากสถาบั น ของรัฐ ในต่ างประเทศ หรื อ จากหน่ว ยงานอื่ นในต่ างประเทศ
ซึ่ ง ต้ อ งดํ า เนิ น การผ่ า นองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ หรื อ การซื้ อ เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ พั ส ดุ อื่ น
ที่ผู้รักษาการตามระเบี ยบประกาศกํ าหนด ซึ่งจํ าเป็น ต้อ งซื้อจากผู้ ผลิต หรือ ผู้แ ทนจําหน่ายโดยตรง
ในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไข
ที่ผู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี
(๓) การบอกรั บ วารสารหรื อ การสั่ ง จองหนั ง สื อ หรื อ การจั ด ซื้ อ ฐานข้ อ มู ล สํ า เร็ จ รู ป
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับ
เป็ น สมาชิ ก เพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ เ รี ย กค้ น หาข้ อ มู ล ข่ า วสารจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ โดยอาศั ย ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
นอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง
แต่ทั้งนี้ จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
หรื อ โดยวิ ธี ใ ช้ ด ราฟต์ ก รณี ที่ ว งเงิ น ไม่ เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรื อ การจ่ า ยเงิ น ตามความก้ า วหน้ า
ในการสั่งซื้อพัสดุ ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๔) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา
พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ
มาค้ําประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
ส่วนที่ ๓
การเช่า
ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
(๒) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้
(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ
(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง
ข้อ ๙๔ ก่ อ นดํ า เนิ น การเช่ า ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทํ า รายงานเสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้
พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี)
ข้อ ๙๕ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง มี อั ต ราค่ า เช่ า รวมทั้ ง ค่ า บริ ก ารอื่ น เกี่ ย วกั บ การเช่ า ตามที่
จะกําหนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ราชการส่ ว นกลาง และราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รา
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด
ส่วนที่ ๔
การแลกเปลี่ยน
ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งแลกเปลี่ ย น ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะการแลกเปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ์ กั บ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน
(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี
(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(๓) ราคาที่ ซื้ อ หรื อ ได้ ม าของพั ส ดุ ที่ จ ะนํ า ไปแลกเปลี่ ย น และราคาที่ จ ะแลกเปลี่ ย นได้
โดยประมาณ
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล โดยเสนอให้นํา
วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้
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ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒๖ หรือข้อ ๒๗ แล้วแต่กรณี
โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน
เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ
(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑)
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป
(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๑๗๕ โดยอนุโลม
ข้อ ๙๙ การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว
ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์
ในกรณี ก ารแลกเปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ์ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน ให้ ส่ ง สํ า เนาหลั ก ฐาน
การดําเนินการตามข้อ ๙๗ หรือข้อ ๙๘ ไปด้วย
หมวด ๓
งานจ้างที่ปรึกษา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ
โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
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ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจ้ า งที่ ป รึ ก ษาต่ า งประเทศ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แสดงเหตุ ผ ล
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้
ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐ แห่งใดประสงค์ จะจ้ างที่ ปรึกษาให้กับ หน่วยงานของรัฐ แห่งอื่ น
ให้ กําหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และรายละเอี ยดการดํ าเนินการจ้ างที่ปรึ กษาเสนอต่ อคณะกรรมการนโยบาย
เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป
ในกรณี ท่ี เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา
การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา
(๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
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(๙) ข้อ เสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติ แต่ งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ จําเป็น ในการจ้า ง
ที่ปรึกษา การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่
เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๕ ในการดํ า เนิ น งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการการดําเนินงานจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ ๑๐๕ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คํานึงถึง
ลั ก ษณะหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น สํ า คั ญ และในกรณี ก ารจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้นําความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีการจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา กระทําได้ ๓ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศ
เชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้อ งมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้ กํ า หนดเป็ น วั น ถั ด จากวั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว
ข้อ ๑๑๐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา ตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ ผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารจ้ า งที่ ป รึ ก ษาในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่ วยงานของรัฐ นั้น เป็นเวลาติดต่ อ กันไม่ น้อยกว่ า ๕ วันทํ าการ โดยให้คํานึง ถึงระยะเวลา
ในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
การให้ เ อกสารจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป รวมทั้ ง เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ที่ปรึกษา
ที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๑๒ เมื่อถึงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ
ข้อ ๑๑๓ ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพื่อดําเนินการต่อไป
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การยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
ข้อ ๑๑๔ เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้า ง
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดําเนินการดังนี้
(๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของที่ ป รึ ก ษา
แล้ ว คั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ม่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และยื่ น เอกสารครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง มี คุ ณ สมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า ที่ปรึกษารายใด
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น
ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณาเลือกราย
ที่เสนอราคาต่ําสุด และจัดลําดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย
กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป
กรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา
(ข) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย
(ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา
ตามข้อ ๑๑๔ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอ
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ
ที่ปรึกษารายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้
(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วน
ที่ สู ง กว่ า วงเงิ น ที่ จ ะจ้ า งนั้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ของวงเงิ น ที่ จ ะจ้ า ง ถ้ า เห็ น ว่ า ราคาดั ง กล่ า วเป็ น ราคา
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย
เพื่ อ เสนอราคาใหม่ พ ร้ อ มกัน ยื่ น ซองข้ อ เสนอด้ า นราคาภายในระยะเวลาที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ กํ า หนด
หากที่ปรึกษารายใดไม่ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น
(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ประกอบการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ว่ า จะขอเงิ น เพิ่ ม หรื อ ยกเลิ ก การจ้ า งในครั้ ง นั้ น
และดํ า เนิ น การประกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปใหม่ แต่ ห ากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๔ ข้อ ๑๑๕ หรือข้อ ๑๑๖ แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๑๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ ๑๑๗
และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๑๑๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อรายชื่ อ ที่ ป รึ ก ษาในสาขางานที่ จ ะจ้ า งจากศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษา กระทรวงการคลั ง
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า ๓ ราย
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มายื่นข้อเสนอ
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลารั บ ซองข้ อ เสนอ ห้ า มรั บ เอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ตามเงื่ อ นไข
ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๕) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของที่ ป รึ ก ษา
แล้ ว คั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ม่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และยื่ น เอกสารครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง มี คุ ณ สมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการ
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น
ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้น
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๖) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของที่ ป รึ ก ษารายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๕) และผ่ า นเกณฑ์
ด้ า นคุ ณ ภาพที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ กํ า หนดและจั ด ลํ า ดั บ และให้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ช นะหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด
ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่ กํ า หนด ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาที่ ป รึก ษาที่ ไ ด้ค ะแนนมากที่ สุ ดลํ า ดั บ ถั ด ไป ตาม (ก)
หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้ดําเนินการ ดังนี้
(ก) กรณีตาม (๖) (ก) ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
(ข) กรณีตาม (๖) (ข) ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด
(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒๑ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๐ แล้ว
ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน
การคั ด เลื อ กเพี ย งรายเดี ย ว ให้ เ สนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ยกเลิ ก
การคัดเลือกครั้งนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่า
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
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(๑) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น ให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น
(๒) หากดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ประกอบการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ว่ า จะขอเงิ น เพิ่ ม หรื อ ยกเลิ ก การจ้ า งในครั้ ง นั้ น
และดํ า เนิ น การจ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กใหม่ แต่ ห ากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ ง (๓) (ก) ก็ ไ ด้ เว้ น แต่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะดํ า เนิ น การโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงด้ ว ยเหตุ อื่ น
ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๒๓ ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๑๘ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๑๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา
(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจ้างครั้งนั้น
(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒๕ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก
นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย (๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา (๒)
วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓) จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน (๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้อ งการส่ งเสริ มหรื อ สนับ สนุน (๕) ข้อ เสนอทางด้ านการเงิ น และ (๖) เกณฑ์ อื่น ตามที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวงแล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก ตามความในมาตรา ๗๖
วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีงานจ้ างที่ ป รึกษาเพื่อ ดํ าเนิ น งานประจํ า งานที่ มี มาตรฐานเชิง คุ ณ ภาพตามหลั ก
วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด
(๒) กรณีง านจ้ างที่ป รึ กษาที่ เ ป็น ไปตามมาตรฐานของหน่ ว ยงานของรัฐ หรือ งานที่ซั บซ้ อ น
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ คั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ผ่ า นเกณฑ์ ด้ า นคุ ณ ภาพแล้ ว และให้ คั ด เลื อ กจากราย
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๒๗ การสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน
ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
ตามข้ อ ๑๒๗ แตกต่ างไปจากที่ กํา หนดไว้ในระเบี ยบนี้ ให้ เสนอต่ อ คณะกรรมการวินิ จ ฉัย เพื่อ ขอ
ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๒๙ อั ต ราค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามความเหมาะสมและประหยั ด โดยคํ า นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง จํานวนคน - เดือน (man-months)
เท่าที่จําเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด (ถ้ามี) ด้วย
ค่าจ้างล่วงหน้า
ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ
คืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน และในสัญญาด้วย
สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้
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หมวด ๔
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้
ข้อ ๑๓๒ หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใดที่ ป ระสงค์ จ ะจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น
(๒) มี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยอ้ อ ม คื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ รั บ จ้ า งให้ กั บ คู่ สั ญ ญา
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ
ข้อ ๑๓๔ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาจะต้ อ งมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี
ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้อง
เป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง
ไปดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญา ให้ ผู้ ว่ า จ้ า งหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ๆ
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 585

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ว่าจ้างก่อน
ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่ อ สร้ า งเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขรายละเอี ย ดเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ โครงสร้ า งที่ สํ า คั ญ
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน
ในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งจะต้ อ งส่ ง รายชื่ อ ผู้ ค วบคุ ม งาน ผู้ ต รวจการหรื อ ผู้ แ ทน
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ
(๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ
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(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๙) ข้อ เสนออื่น ๆ เช่ น การขออนุมั ติแต่ งตั้งคณะกรรมการต่ าง ๆ ที่จํ าเป็ นในงานจ้า ง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง
ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๔๑ ในการดํ า เนิ น การจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า
หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งขึ้ น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี
ดังนี้
(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ รายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้ า
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดํ า เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งตามข้ อ ๑๔๑
แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสําคัญ
นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้นําความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทําได้ ๔ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
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(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) วิธปี ระกวดแบบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ และข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับ
กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๖ เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดวั น เวลาการเปิ ด ซองข้ อ เสนอ ให้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดําเนินการดังนี้
(๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แล้วคัดเลือกผู้ใ ห้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่ว มกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้ อ ง มี คุณสมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ แต่จะให้
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายใดเสนอเอกสารด้ า นคุ ณ ภาพไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอรายละเอี ย ด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๓) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๒) ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดลําดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ คั ด เลื อ กไว้ ซึ่ ง ได้ ค ะแนนคุ ณ ภาพมากที่ สุ ด ไม่ ย อมเข้ า ทํ า สั ญ ญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป
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(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๖ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ
ผู้ให้บริการรายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๘๑ (๑) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น ให้เริ่มกระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๑๔๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดให้ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ
หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ
และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มายื่นข้อเสนอ
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลารั บ ซองข้ อ เสนอ ห้ า มรั บ เอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ตามเงื่ อ นไข
ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผู้ให้บริการทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
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(๕) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แล้วคัดเลือกผู้ใ ห้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่ว มกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้ อ ง มี คุณสมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อ เท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่า ง
ไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนั งสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๖) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๕) ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดลําดับ
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป
(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๐ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
ได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๙ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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ข้อ ๑๕๑ ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๑๘ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๑๕๒ เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานขอจ้ า งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น
(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๓ ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๑๘ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
วิธีประกวดแบบ
ข้อ ๑๕๔ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า เอกสารงานจ้ า งออกแบบงานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกวดแบบ
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การทํ า เอกสารงานจ้ า งออกแบบงานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกวดแบบและประกาศเชิ ญ ชวน
ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว่ า จะมี ปั ญ หาในทางเสี ย เปรี ย บหรื อ ไม่ รั ด กุ ม พอ ก็ ใ ห้ ส่ ง ร่ า งเอกสาร
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
ข้อ ๑๕๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
(ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๑๕ วั น ทํ า การ โดยให้ คํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลาในการชี้ แ จงรายละเอี ย ด (ถ้ า มี ) และระยะเวลาที่ ใ ห้
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร
งานจ้ างออกแบบงานก่ อ สร้า งโดยวิธี ประกวดแบบให้ สํา นักงานการตรวจเงิ น แผ่น ดิน ผ่า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้าง
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแนวความคิด
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันยื่นข้อเสนอ
การกําหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง
ให้นําความในข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับกับการยื่นข้อเสนอโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม
(ข) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้า ง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
และจัดลําดับ
(ค) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กตาม (ข)
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป
(ง) ให้ ค ณะกรรมการรายงานผลการพิ จ ารณา และความเห็ น พร้ อ มด้ ว ยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(จ) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม (ง) แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และแจ้ ง ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ สนอแนวคิ ด ทุ ก รายทราบผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๒) ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ
(ก) ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กแนวความคิ ด ในขั้ น ตอนที่ ๑ ทุ ก รายพั ฒ นา
แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ
ที่ จ ะเข้ า ทํ า สั ญ ญาร่ ว มงานกั น (ถ้ า มี ) และรายชื่ อ สถาปนิ ก หรื อ วิ ศ วกรทุ ก สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็ น วั น ทํ า การวั น ใดวั น หนึ่ ง โดยให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทุ ก รายทราบ
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ ก่อนถึงกําหนดวันยื่นข้อเสนอ
การกํ า หนดวั น เวลาในการยื่ น ข้ อ เสนอให้ กํ า หนดเป็ น วั น ทํ า การวั น ใดวั น หนึ่ ง
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง
(ข) เมื่อถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้องแล้ วคัดเลือ กผู้ให้บริ การที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อ ง และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดลําดับ
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ คั ด เลื อ กไว้ ซึ่ ง ได้ ค ะแนนคุ ณ ภาพมากที่ สุ ด ไม่ ย อม
เข้ า ทํ า สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในเวลาที่ กํ า หนดตามเอกสารงานจ้ า งออกแบบงานก่ อ สร้ า ง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป
(ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในขั้นตอนที่ ๒
ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๕๘ การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของ
ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอาํ นาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ ๑๕๘
แตกต่ า งไปจากที่ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ เ สนอต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๑๖๐ อั ต ราค่ า จ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง
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หมวด ๕
การทําสัญญาและหลักประกัน
ส่วนที่ ๑
สัญญา
ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖
วรรคสอง
ข้อ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา
ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานก่อสร้าง
สาธารณู ป โภค ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจราจร ให้ กํ า หนดค่ า ปรั บ เป็ น รายวั น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๐.๒๕
ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น
การกําหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ คํานึงถึงราคา กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่ อ การที่ คู่ สั ญ ญาของหน่ ว ยงานของรั ฐ จะหลี ก เลี่ ย งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา หรื อ กระทบ
ต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ให้ถือ ว่าไม่ได้
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณี ที่ ก ารจั ด หาสิ่ ง ของคิ ด ราคารวมทั้ ง ค่ า ติ ด ตั้ ง หรื อ ทดลองด้ ว ย ถ้ า ติ ด ตั้ ง หรื อ ทดลอง
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
ทั้งนี้ ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๖๒ เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ
ข้อ ๑๖๔ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง สํ า เนาสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ตั้ ง แต่
หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๑๖๕ การแก้ ไ ขสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้ อ งอยู่ ภ ายในขอบข่ า ยแห่ ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ
ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น
แล้วแต่กรณีด้วย
เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
ส่วนที่ ๒
หลักประกัน
หลักประกันการเสนอราคา
ข้อ ๑๖๖ เพื่ อ ประกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ ผู้ เ สนอราคา
หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
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(๒) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี เป็ นการยื่ นข้ อเสนอจากต่ างประเทศ สํ าหรั บการประกวดราคานานาชาติ ให้ ใช้ หนั งสื อ
ค้ําประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓)
File
หรือ (๔) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF
(Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่ง ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อ ง ตามวั น
และเวลาที่กําหนด โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา
เว้ น แต่ ไ ม่ อ าจดํ า เนิ น การวั น ใดวั น หนึ่ ง ได้ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณากํ า หนดมากกว่ า ๑ วั น ได้
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
หลักประกันสัญญา
ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
โดยอาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี เป็ นการยื่ นข้ อเสนอจากต่ างประเทศ สํ าหรั บการประกวดราคานานาชาติ ให้ ใช้ หนั งสื อ
ค้ํ า ประกั น ของธนาคารในต่ า งประเทศที่ มี ห ลั ก ฐานดี และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เชื่ อ ถื อ เป็ น
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง
ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่
การจั ดซื้ อ จัด จ้างที่ หั ว หน้าหน่ ว ยงานของรัฐเห็ นว่ า มีความสํ า คัญ เป็ นพิ เศษ จะกํ าหนดอัต ราสู งกว่ า
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ําประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปี ต่ อ ไปราคาพั ส ดุ ที่ ส่ ง มอบแตกต่ า งไปจากราคาในรอบปี ก่ อ นให้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก ประกั น
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือในสัญญาด้วย
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ
เอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ําประกัน
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้ค้ําประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ําประกัน
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ผู้ ค้ํ า ประกั น ทราบด้ ว ย สํ า หรั บ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๗๑ ในการทํ า สั ญ ญาหากมี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญาและมี ผ ลทํ า ให้ ว งเงิ น ตามสั ญ ญานั้ น
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ในกรณี เ พิ่ ม ขึ้ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งนํ า หลั ก ประกั น สั ญ ญามาวางเท่ า กั บ วงเงิ น
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น
ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ ๙๑ วรรคสอง หรือข้อ ๑๓๐ วรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถ
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้ ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย
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หลักประกันผลงาน
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด
และมี ค วามประสงค์ ใ ห้ มี ก ารหั ก เงิ น ประกั น ผลงานในแต่ ล ะงวด ให้ กํ า หนดการหั ก เงิ น ตามอั ต รา
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศมาค้ํ า ประกั น แทนการหั ก เงิ น โดยมี อ ายุ ก ารค้ํ า ประกั น ตามที่ ผู้ ว่ า จ้ า ง
จะกําหนดก็ได้
ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้ว่าจ้าง
หัก เงิ น ที่ จ ะจ่ า ยแต่ ล ะครั้ ง ในอั ต ราไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละห้ า แต่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ของเงิ น ค่า จ้ า ง เพื่ อ เป็ น
การประกั น ผลงาน หรื อ จะให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาใช้ ห นั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคาร
หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง
จะกําหนดมาวางค้ําประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
หมวด ๖
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ
ก็ได้
ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ให้ ต รวจรั บพั ส ดุในวั น ที่ผู้ ขายหรื อ ผู้ รั บจ้ างนํ าพั สดุ มาส่ งและให้ดํ าเนิ นการให้เ สร็จ สิ้ น
โดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ
เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
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ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน
ที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ
ให้ รี บ รายงานหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ แจ้ ง ให้ ผู้ ข ายหรื อ ผู้ รั บ จ้ า งทราบภายใน ๓ วั น ทํ า การ
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดําเนินการ
ตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ ข องผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า งของผู้ รั บ จ้ า งให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ รายงาน โดยตรวจสอบกั บ แบบรู ป รายการละเอี ย ดและข้ อ กํ า หนดในสั ญ ญา
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(๔) นอกจากการดํ า เนิ น การตาม (๑) และ (๒) ในกรณี มี ข้ อ สงสั ย หรื อ มี ก รณี ที่ เ ห็ น ว่ า
แบบรู ป รายการละเอี ย ดและข้ อ กํ า หนดในสั ญ ญาหรื อ มี ข้ อ ตกลงมี ข้ อ ความคลาดเคลื่ อ นเล็ ก น้ อ ย
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
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(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด
ในสัญ ญาหรื อข้อตกลงแล้ว ให้ถื อว่าผู้ รับจ้างส่งมอบงานครบถ้ว นตั้งแต่ วันที่ ผู้รับจ้ างส่งงานจ้ างนั้ น
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม (๖)
ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้ าราชการ ลู กจ้ างประจํ า พนั กงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนั กงานของรั ฐ หรื อพนั กงาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หรื อ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมจากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ผู้ นั้ น สั ง กั ด แล้ ว
ในกรณี ที่ ลั ก ษณะของงานก่ อ สร้ า งมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามชํ า นาญหลายด้ า น จะแต่ ง ตั้ ง
ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้ดําเนินการจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔
ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ
ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ
รูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา
แต่เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบั ติงาน หรื อการหยุ ดงานและสาเหตุ ที่ มีการหยุ ดงานอย่ างน้อ ย ๒ ฉบั บ เพื่อ รายงาน
ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ทํ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารสั ญ ญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ ตกลงและการตรวจรับพัสดุ
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ
ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง และให้ดําเนินการ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้าง
ที่ ป รึ ก ษาไว้ แ ละถื อ ว่ า ที่ ป รึ ก ษาได้ ส่ ง มอบงานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตั้ ง แต่ วั น ที่ ที่ ป รึ ก ษานํ า ผลงานมาส่ ง
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา
๑ ฉบั บ และเจ้ า หน้ า ที่ ๑ ฉบั บ เพื่ อ ทํ า การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
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(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม (๔)
ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่
ดังนี้
(๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(๒) ตรวจรับงาน ณ ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วที่สุด
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก
ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว
(๕) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับ
และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากคู่สัญญา
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมี อํ า นาจที่ จ ะสั่ ง ให้ ห ยุ ด งานนั้ น ชั่ ว คราวได้ หรื อ ให้ ร ายงานหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม (๕)
ข้อ ๑๘๑ กรณี ที่ สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงได้ ค รบกํ า หนดส่ ง มอบแล้ ว และมี ค่ า ปรั บ เกิ ด ขึ้ น
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทําการ
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย
ข้อ ๑๘๒ การงดหรื อ ลดค่ า ปรั บ ให้ แ ก่ คู่ สั ญ ญา หรื อ การขยายเวลาทํ า การตามสั ญ ญา
หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
หรื อ เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อั น หนึ่ ง อั น ใดที่ คู่ สั ญ ญาไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง
หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงได้ และจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงนั้ น
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น
ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่ อ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ ค รอบครองพั ส ดุ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
บํา รุง รัก ษาและตรวจสอบความชํ ารุ ด บกพร่ องของพั สดุ เว้น แต่ กรณีที่ ไม่ มีผู้ ค รอบครองพั สดุ หรื อ มี
หลายหน่วยงานครอบครอง ให้หั วหน้ าเจ้าหน้า ที่มี หน้า ที่รั บผิด ชอบดู แลบํ ารุ งรัก ษาและตรวจสอบ
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น
ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)
ทราบด้วย
ข้อ ๑๘๖ เมื่ อ ได้ดํ าเนิ นการตามข้ อ ๑๘๕ แล้ ว กรณี ที่สั ญญาจะครบกํ า หนดรั บประกั น
ความชํารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหาย
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป
ค่าเสียหาย
ข้อ ๑๘๗ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา
หรื อ ข้ อ ตกลงนั้ น เป็ น กรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ เ รี ย กค่ า ปรั บ แล้ ว แต่ ก รณี หากคู่ สั ญ ญาเห็ น ว่ า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้ ตามความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ให้คู่สัญญายื่นคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา
(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน ๑๕ วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว
(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให้ทําหน้าที่ตามข้อ ๑๘๙
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อ พิจารณาคําร้อง
แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจ
ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป
ข้อ ๑๘๘ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการ
พิจารณาความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจําเป็น
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน ๒ คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคู่สัญญา
(๒) ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
(๔) จั ด ทํ า รายงานผลการพิ จ ารณา ตาม (๑) ถึ ง (๓) พร้ อ มความเห็ น เสนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐ
การพิ จารณาค่ าเสี ยหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลั กเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
วินิจฉัยกําหนด และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย
และมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๗
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ข้อ ๑๙๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ จ ะเข้ า มาเป็ น คู่ สั ญ ญา
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ของรั ฐ จะต้ อ งกํ า หนดไว้ ใ นประกาศและเอกสารเชิ ญ ชวนเพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการที่ จ ะเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ
กับหน่วยงานของรัฐทราบเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร รั ฐ มนตรี อ าจออกระเบี ย บเพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้
ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ ๑๙๐ นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในด้านอื่น ๆ ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวด ๘
การทิ้งงาน
ส่วนที่ ๑
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ ๑๙๖
วรรคสอง และวรรคสาม ด้วย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ กําหนด
ในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ สั่ ง ให้ บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลนั้ น เป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณี
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงาน
ของรั ฐ จะไม่ ตั ด รายชื่ อ บุ ค คลดั ง กล่ า วออกจากรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก หรื อ จะไม่ ย กเลิ ก
การจัด ซื้อจัดจ้ าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสั ญญาซื้อ หรือ จ้ างที่ได้ กระทํา ก่อนการสั่งการของ
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๙ (๕) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง
สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผลการพิจารณา
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย
ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วสมควรเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานหรื อ ไม่ โดยมี ห นั ง สื อ แจ้ ง เหตุ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ สงสั ย ไปยั ง
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่
หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ มีการกระทําโดยไม่สุจริต
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรื อ กระทํ า การโดยไม่ สุ จ ริ ต รายใด ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารกระทํ า ดั ง กล่ า ว ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ได้ รั บ การยกเว้ น ที่ จ ะไม่ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานได้ โดยแสดงเหตุ ผ ลหรื อ ระบุ เ หตุ ผ ลไว้ ใ นการเสนอความเห็ น
หรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
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ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลรายใดถู ก สั่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานตามข้ อ ๑๙๓ ข้ อ ๑๙๔ หรื อ ข้ อ ๑๙๕
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕
ให้ คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า วมี ผ ลไปถึ ง นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ ซึ่ ง มี บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
อันควรสงสัยว่า มีการกระทําตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ และหน่วยงานของรัฐนั้น
ยั ง ไม่ ไ ด้ ร ายงานไปยั ง ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงการคลั ง อาจเรี ย กให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
หรือคู่สัญญา ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง
เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
ที่ ถู ก สงสั ย ตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาคํ า ชี้ แ จงดั ง กล่ า ว หากคํ า ชี้ แ จง
ไม่ มี เ หตุ ผ ลรั บ ฟั ง ได้ ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน พร้ อ มทั้ ง
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
หากผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ หรื อ คู่ สั ญ ญา ที่ ถู ก สงสั ย ตามวรรคหนึ่ ง ไม่ ชี้ แ จงภายในกํ า หนดเวลา
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม หรื อ มี ก ารกระทํ า โดยไม่ สุ จ ริ ต ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณา
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
ส่วนที่ ๒
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๙๘ ผู้ ที่ ถู ก สั่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานสามารถยื่ น คํ า ร้ อ งขอเพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานได้
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต
ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อาจเสนอความเห็ น ต่ อ ปลั ด กระทรวงการคลั ง เพื่ อ ให้ มี
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทิ้งงานก็ได้
ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว หากผู้ทิ้งงานรายนั้น
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก
การเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานแล้ ว การเพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานในครั้ ง หลั ง ผู้ ทิ้ ง งานจะไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ เ พิ ก ถอน
ตามข้อ ๑๙๘ (๑) แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑๙๘ (๒) ได้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ๘ ปี
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง
ข้อ ๒๐๑ ผู้ ทิ้ ง งานที่ ป ระสงค์ จ ะขอใช้ สิ ท ธิ เ พิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานตามข้ อ ๑๙๘ (๑)
และข้อ ๑๙๘ (๒) ต้องยื่นคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย ทั้ ง นี้ การเพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานจะมี ผ ลต่ อ เมื่ อ
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว
หมวด ๙
การบริหารพัสดุ
ส่วนที่ ๑
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การบริ ห ารพั ส ดุ ใ นหมวดนี้ ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ งานบริ ก าร งานก่ อ สร้ า ง งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
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การเก็บและการบันทึก
ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน
การเบิกจ่ายพัสดุ
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น
เป็นผู้เบิก
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
ส่วนที่ ๒
การยืม
ข้อ ๒๐๗ การให้ ยื ม หรื อ นํ า พั ส ดุ ไ ปใช้ ใ นกิ จ การ ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ
จะกระทํามิได้
ข้อ ๒๐๘ การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรู ป ให้ ผู้ ยื ม ทํ า หลั ก ฐานการยื ม เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(๒) การให้ บุ ค คลยื ม ใช้ ภ ายในสถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ เดี ย วกั น จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ
จากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบพั ส ดุ นั้ น แต่ ถ้ า ยื ม ไปใช้ น อกสถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยของตนเอง หรื อ ชดใช้ เ ป็ น พั ส ดุ ป ระเภท ชนิ ด ขนาด ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป
คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกําหนด
ส่วนที่ ๓
การบํารุงรักษา การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ
ซ่อมบํารุงด้วย
ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่
ตามความจําเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้เ ริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทําการวัน แรก
ของปี ง บประมาณเป็ น ต้ น ไป ว่ า การรั บ จ่ า ยถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ พั ส ดุ ค งเหลื อ มี ตั ว อยู่ ต รงตามบั ญ ชี
หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ ผู้แต่งตั้งภายใน
๓๐ วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๑ ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย
ข้อ ๒๑๔ เมื่ อผู้ แต่ ง ตั้งได้ รับรายงานจากผู้ รับ ผิด ชอบในการตรวจสอบพัส ดุต ามข้ อ ๒๑๓
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
ส่วนที่ ๔
การจําหน่ายพัสดุ
ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การขายพั ส ดุ ค รั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได้ ม ารวมกั น ไม่ เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่าย
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้
(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการ
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางการเงิ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หรื อ ข้ อ ตกลงในส่ ว นที่ ใ ช้ เ งิ น กู้
หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การจําหน่ายเป็นสูญ
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้
หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดําเนินการดังนี้
(ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลัง
เป็นผู้อนุมัติ
(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
(ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่าง
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย
ข้อ ๒๑๙ ในกรณี ที่ พั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ เกิ ด การชํ า รุ ด เสื่ อ มคุ ณ ภาพ หรื อ สู ญ ไป
หรื อ ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นราชการต่ อ ไป ก่ อ นมี ก ารตรวจสอบตามข้ อ ๒๑๓ และได้ ดํ า เนิ น การ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้ าหน้าที่ หรือระเบี ยบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖
ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การร้องเรียน
ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ อ อกตามความในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ มี สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ย น
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้
การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ กฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศที่ อ อกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล
(ถ้ามี)
หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
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ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๒๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย
ข้อ ๒๒๓ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นตามข้ อ ๒๒๐
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดําเนินการตามมาตรา ๔๓
วรรคสี่ แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ อ าจกํ า หนดรายละเอี ย ดอื่ น เพิ่ ม เติ ม ได้ ต ามความจํ า เป็ น
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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บัญชีเอกสารแนบท้าย
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชัน้
ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค
ผู้ มี อํ า นาจเหนื อ ขึ้ น ไปหนึ่ ง ชั้ น ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงต้ น สั ง กั ด ของหน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของ
เงินงบประมาณ
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) รัฐวิสาหกิจ
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย
(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม (๑) – (๖)
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง
แล้วแต่กรณี
(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
(๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้น ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่ อ ให้
ส่วนราชการสามารถนาเงินทดรองราชการไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม
“ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ” หมายความว่า ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย
ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สาหรับส่วนราชการนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือเป็นงบประมาณ
รายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลาง
“หน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการเจ้า ของงบประมาณ
ทั้งที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกและหน่วยงานย่อย
“ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการซึ่ ง เบิ ก เงิ น กั บ กรมบั ญ ชี ก ลางหรื อ
สานักงานคลังจังหวัด
“หน่วยงานย่อย” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง
หรือในราชการบริห ารส่ว นภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอาเภอ ซึ่งมิได้เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือ
สานักงานคลังจังหวัด แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ หรือเจ้าหนี้
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 617

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้กาหนดไว้ หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด
ตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๑
เงินทดรองราชการ
ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรองราชการตามจานวนที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็น หรือมีเหตุผลอันสมควร กระทรวงการคลังอาจพิจารณาเพิ่ม ลด
หรื อ ยกเลิ ก วงเงิ น ทดรองราชการของส่ ว นราชการเจ้ า ของงบประมาณได้ ต ามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับฐานะการคลังของประเทศ โดยแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงาน
ในสังกัดทราบล่วงหน้า
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาเพิ่ ม ลด หรื อ ยกเลิ ก วงเงิ น ทดรองราชการตามวรรคสอง
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานในสังกัด แล้วแต่กรณี ส่งรายงานการจ่ายเงินทดรอง
ราชการไปยังกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่มีการลดหรือยกเลิกเงินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนาเงิน
ทดรองราชการที่กระทรวงการคลังสั่งลดหรือยกเลิกส่งคืนคลังทันที โดยกระทรวงการคลังอาจให้หักส่ง
จากเงินที่เบิกเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
ข้อ ๘ เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้นาไปพิจารณาแบ่งสรรแก่หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ
ทุกครั้งที่มีการแบ่งสรรหรือมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งสรร
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ กระทรวงการคลั ง อาจอนุ ญ าตให้ ส่ ว นราชการเจ้ า ของ
งบประมาณใดมีเงินทดรองราชการ สาหรับเป็นค่าใช้ จ่ายเป็นการเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ในข้อ ๑๔ ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๒
การเบิกเงินทดรองราชการ
ข้อ ๑๐ การเบิ กเงิน จากคลัง เป็น เงิน ทดรองราชการ ให้ หั ว หน้าส่ วนราชการผู้ เบิกหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เบิกเงินจากคลัง
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ผู้เบิกเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
หมวด ๓
การเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
เป็นเงินสด ณ ที่ทาการ ไว้เพื่อสารองจ่ายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๓) หน่วยงานย่อย ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดมีเงินทดรอง
ราชการจานวนเกินกว่าที่อนุญาตให้เก็บรักษาเป็นเงินสด ณ ที่ทาการ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นหรือหน่วยงานในสังกัดนั้น นาเงินทดรองราชการจานวนที่เกินกว่า
ที่ได้รับอนุญาตฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์
ดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด จากการน าเงิ น ทดรองราชการฝากธนาคารตามวรรคหนึ่ ง ให้ น าส่ ง คลั ง
เป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อ ๑๓ วิธีการเก็บรักษาเงิน ทดรองราชการให้ถือปฏิบัติต ามระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
หมวด ๔
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ข้อ ๑๔ เงินทดรองราชการมีไว้สาหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) งบบุ ค ลากร เฉพาะค่ า จ้ า งซึ่งไม่ มีก าหนดจ่ า ยเป็น งวดแน่ นอนเป็น ประจ าแต่จ าเป็น
ต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
(๒) งบดาเนินงาน ยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา
(๓) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึก ษาของบุตร และเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(๔) งบอื่นที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๑๕ กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในระยะต้นปีงบประมาณ แต่สานักงบประมาณยังไม่ได้
อนุมัติเงินจัดสรร ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดจ่ายเงินทดรองราชการ
ไปก่อนได้รับอนุมัติเงินจัดสรรก็ได้
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ข้อ ๑๖ ในการจ่ า ยเงิ น ให้ ส่ ว นราชการเจ้ า ของงบประมาณและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
จ่ายเงินทดรองราชการจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
กรณี มี เ หตุ ขั ด ข้ อ งหรื อ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นซึ่ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน
ในสังกัดเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารที่ ฝากเงินทดรองราชการไว้ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง
อีกหนึ่งบัญชีสาหรับการสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่งไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินทดรองราชการต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
และเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ
การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินทดรองราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
หมวด ๕
การเบิกจ่ายเงินยืม
ข้อ ๑๘ สัญญาการยืมเงินให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๙ การอนุมัติการจ่ายเงินยืมให้เป็นอานาจของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางให้เป็นอานาจของหัวหน้าสวนราชการระดับกรม
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการหรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตารวจโทขึ้นไป
สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสานักงานอยู ในสวนภูมิภาค หรือแยกต่างหาก
จากกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสานักงานเป็นผู้อนุมตั ิ
สาหรับหน่วยงานนั้นก็ได้
(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคให้เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค
ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่ เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอานาจ
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ข้อ ๒๑ การอนุ มัติให้ ยืมเงินเพื่อใช้ ในราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ
เท่าที่จาเป็น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินยืมจากเงินทดรองราชการจะจ่ายได้แต่เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาต
ตามข้อ ๙ และงบรายจ่ายหรือรายการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔
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ข้อ ๒๓ สัญญาการยืมเงินให้จัดทาขึ้นสองฉบับพร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษา
ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ
ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้
สาหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้อ ๒๕ ให้ ผู้ ยื ม ส่ ง หลั ก ฐานการจ่ า ยและเงิ น เหลื อ จ่ า ยที่ ยื ม ไป (ถ้ า มี ) ภายในก าหนด
ระยะเวลา ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางไปประจาต่างสานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้ ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง
(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้สว่ นราชการ
ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่
วัน ที่ ไ ด้รับคาทักท้ว ง หากผู้ยืมมิไ ด้ ดาเนินการตามคาทักท้ วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ ส่วนราชการ
ผู้ ใ ห้ ยื ม ทราบ ให้ ส่ ว นราชการผู้ ใ ห้ ยื ม ด าเนิ น การตามเงื่ อ นไขในสั ญ ญาการยื ม เงิ น โดยถื อ ว่ า ผู้ ยื ม
ยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บัน ทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และ/หรือออกใบรับใบสาคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๒๗ ใหสวนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ชาระคืนเงินยืมให้ เสร็จสิ้นไว้ใน
ที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อผู้ยืมได้ชาระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้ วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐาน
การจ่าย
ข้อ ๒๘ ในกรณี ที่ ผู้ ยื ม มิ ไ ด้ ช าระคื น เงิ น ยื ม ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ ผู้ อ านวยการ
กองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันครบกาหนด
ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อานวยการกองคลังรายงานใหหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้ เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
ต่อไป
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หมวด ๖
การส่งคืนเงินทดรองราชการ
ข้อ ๒๙ ในกรณี ที่ ห มดความจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น ทดรองราชการ ให้ ส่ ว นราชการเจ้ า ของ
งบประมาณนาเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันที่หมดความจาเป็นต้องใช้
เงินทดรองราชการ
หมวด ๗
การรายงานและการบัญชี
ข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่ได้รับเงินทดรองราชการรายงานยอดเงินทดรอง
ราชการต่อกรมบัญชีกลางทุกสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
ข้อ ๓๑ การบั น ทึ ก บั ญ ชีค วบคุ มเงิ นทดรองราชการ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ระทรวงการคลัง
กาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ มี เ งิ น ทดรองราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นจานวนเท่าใดไว้แล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นมีเงินทดรองราชการตามจานวนที่ได้รับ
อนุญาตนั้น และให้ถือว่าเงินทดรองราชการดังกล่าวเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลั ง ให้ เ ก็ บ รั ก ษาเงิ น ทดรองราชการเป็ น เงิ น สด ณ ที่ ท าการ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ น จ านวนสู ง กว่ า วงเงิ น เก็ บ รั ก ษา
ตามระเบียบนี้ ให้วงเงินเก็บรักษาเป็นไปตามจานวนทีไ่ ด้รับอนุญาตนัน้ และให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าว
เป็นการอนุญาตตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๔ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลั งว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ใช้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้กาหนด
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ
เพื่อช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วินั ยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการในการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ สนั บ สนุ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ เ ป็ น กรณี จ าเป็ น เร่ งด่ ว น
ที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ภั ย พิ บั ติ ” หมายความว่ า สาธารณภั ย อั น ได้ แ ก่ อั ค คี ภั ย วาตภั ย อุ ท กภั ย ภั ย แล้ ง
ภาวะฝนแล้ ง ฝนทิ้ ง ช่ ว ง ภั ย จากลู ก เห็ บ ภั ย อั น เกิ ด จากไฟป่ า ภั ย ที่ เ กิ ด จากโรคหรือการระบาด
ของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ
ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทาของผู้ก่อการร้าย กองกาลังจากนอกประเทศ ตลอดจน
ภั ย อื่ น ๆ ไม่ ว่า เกิด จากธรรมชาติห รือ มีบุค คลหรือสั ต ว์ทาให้เกิด ขึ้ น ซึ่ ง ก่ อให้เกิด อันตรายแก่ชีวิต
ร่างกายของประชาชน หรือทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
“ฉุ ก เฉิ น ” หมายความว่ า เกิ ด ขึ้ น โดยปั จ จุ บั น ทั น ด่ วนหรื อ เป็ น ที่ ค าดหมายว่ า จะเกิด ขึ้น
ในเวลาอันใกล้และจาเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
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“ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ” หมายความว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ
กรณีฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
“การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการเกษตร” ให้ ห มายความรวมถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย
“การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย ” หมายความว่า การให้
ความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ นระยะสั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ นั้ น สามารถช่ ว ยตนเองได้
เช่น การให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการซึง่ หัวหน้าครอบครัวเสียชีวติ พิการหรือบาดเจ็บ
จากภัยพิบัติ การขนย้ายครอบครัว และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ
ตลอดจนการให้คาปรึกษาแนะนาและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็นการจาเป็น
เพื่อให้การดารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
“การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการสาธารณสุขที่จาเป็น เพื่อให้การดารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยเร็ว
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้และมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้กาหนดไว้ หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด
ตามระเบียบนี้ให้ส่วนราชการขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๑
เงินทดรองราชการ
ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงิน
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(๑) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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(๖) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในการนี้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอานาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม (๒) แก่หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามความจาเป็นและเหมาะสม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจจัดสรร
เงินทดรองราชการตาม (๘) แก่อาเภอหรือกิ่งอาเภอตามความจาเป็นและเหมาะสม ซึ่งแต่ละแห่ง
ต้องมีว งเงินไม่เกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็น จะจัด สรรเพิ่มเติมให้อีกก็ได้
และให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย
กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอานาจอนุมัติให้ส่วนราชการอื่น
มี ว งเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ได้ ต ามความเหมาะสมจ าเป็ น
และกรณีที่วงเงินทดรองราชการไม่พอ ให้ส่วนราชการดังกล่าวหรือส่วนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถ
ขอขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มโดยตรงต่อกระทรวงการคลังได้ แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าว
ให้นายกรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๙ การอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการภายในวงเงิน ตามข้อ ๘ ให้ เ ป็ น อ านาจของ
ผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๑)
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๒)
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๓)
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๔)
(๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๕)
(๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๖)
(๗) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๗)
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๘) เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ
ของอ าเภอหรื อ กิ่ ง อ าเภอภายในวงเงิน ที่ จั ด สรรให้ ให้ เ ป็ น อ านาจของนายอ าเภอหรื อ ปลั ด อ าเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณี
ผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่ง อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นข้าราชการ
ในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใดและมีความจาเป็น
ต้องเตรียมเงินสดไว้เพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนั้นมีอานาจเบิกเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๘) ไว้เพื่อสารองจ่ายได้ตามความเหมาะสมจาเป็น
และเมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงให้นาเงินที่เหลือส่งคืนคลัง
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ข้อ ๑๐ ให้ ส่ว นราชการตามข้อ ๘ ยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อน ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่ อ ส่ ว นราชการตามข้ อ ๘ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว
(๒) เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๓) มี ก ารประกาศยุ ติก ารให้ ค วามช่วยเหลือ ผู้ป ระสบภั ย พิ บัติจ ากอธิบ ดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิ
ข้อ ๑๑ ให้ จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาเภอ
หรือกิ่งอาเภอคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ” เรียกโดยย่อว่า
“ก.ช.ภ.อ.” หรือ “คณะกรรมการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอาเภอ” เรียกโดยย่อว่า
“ก.ช.ภ.กอ.” แล้วแต่กรณี ประกอบด้วยนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอหรือกิ่งอาเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่คน
ผู้แ ทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แ ทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่ งคน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอหรือกิ่งอาเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และปลัดอาเภอหัวหน้า
ฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๒ ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอาเภอหรือกิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณี
และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติโดยจัดทาบัญชีเป็นประเภทไว้
(๒) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ ตามที่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ได้สารวจความเสี ยหายจากภั ยพิ บั ติกรณี ฉุกเฉินที่ เกิ ด ขึ้นในแต่ละพื้น ที่
ที่รับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(๓) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) ประสานงานและร่วมดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. อื่น
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอาเภอหรือหลายกิ่งอาเภอ
(๕) รายงานผลการสารวจตาม (๑) และการแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบหรือเพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมาย แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๑๓ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด
คณะหนึ่ ง เรี ย กว่า “คณะกรรมการให้ ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภั ยพิ บัติจั งหวั ด ” เรี ย กโดยย่อว่า
“ก.ช.ภ.จ.” ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แ ทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
หนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หนึ่งคน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน
ไม่เกินสี่คน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือประธานหอการค้าจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน
เป็นกรรมการ และหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๔ ให้ ก.ช.ภ.จ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและกลั่น กรองการให้ ความช่ วยเหลื อ ผู้ป ระสบภั ย พิ บัติ ด้านต่า ง ๆ ตามที่
ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ได้สารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่
ที่รับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๓) ระดมสรรพกาลัง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และไม่ซ้าซ้อน
(๔) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ าใช้ จ่ า ยในการช่ว ยเหลื อ ผู้ ประสบภั ย พิ บั ติส าหรั บส่ วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่จาเป็นต้อง
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
(๕) จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กาลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ยานพาหนะ และอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น จากส่ ว นกลาง ในกรณี ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกิ น กว่ า
ความสามารถของจังหวัด
(๖) ประสานงานและร่วมดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อื่น ในกรณี
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด
(๗) รายงานความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด การแก้ ไ ข
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้ าที่ไ ด้ดาเนิ น การไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลื อ
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ จ ากส่ ว นกลาง ให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ทราบหรื อ เพื่ อ พิ จ ารณา
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๘) พิ จ ารณาประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ร่ ว มกั บ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๓ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
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ในการประชุ ม คราวใด ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด ๓
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อ ๑๖ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์
สาหรับส่ว นราชการในการดาเนิ น การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจาเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิด
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่ห นึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
ของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด
ข้อ ๑๗ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิ มอัน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้
ข้อ ๑๘ เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจาเป็นต้อง
รี บ ด าเนิ น การโดยฉั บ พลั น ให้ ส่ ว นราชการดั ง ต่อ ไปนี้อ าจใช้ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการในเชิ ง ป้ องกัน
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น ได้โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงิน
(๒) ในกรณีจังหวัดอื่น ให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงิน
ทั้งนี้ ให้ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ดาเนินการตามข้อ ๒๐
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่ใช้บังคับกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการ
ตามข้อ ๑๙
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ข้อ ๑๙ การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจากภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้ว
และงบประมาณไม่เพียงพอ อาจใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๔) ได้
ข้อ ๒๐ เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอานาจดาเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอานาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องกาหนดพื้นที่และระยะเวลา
ของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้ นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในการประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ในจั ง หวั ด อื่ น ๆ
หากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ก็ให้มีอานาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.
ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๒๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกด้าน
เว้ น แต่ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ แ ละฟื้ น ฟู ผู้ ป ระสบภั ย การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ด้านการเกษตรหรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็นอานาจหน้าที่
ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีส่ว นราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ให้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เว้ น แต่ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร หรือการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖)
แล้วแต่กรณี
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(๓) กรณีที่มีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติ ให้สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแก่ส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๖) และ (๗) โดยไม่ต้อง
ให้ส่วนราชการดังกล่าวขอรับการสนับสนุนก่อนได้
(๔) กรณีที่มีความจาเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอ
หรือถูกสั่งการ หน่วยงานดังกล่าวสามารถดาเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง
ข้อ ๒๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอื่น ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้อาเภอหรือกิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณี ดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.อ.
หรือ ก.ช.ภ.กอ. แล้วแต่กรณี ภายในวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรให้ และในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้เงินเพื่อดาเนิ นการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติมากกว่าวงเงินที่ไ ด้รับจัดสรร ให้อาเภอหรือกิ่งอาเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรง
จากจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดังกล่าวหรือดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.จ
ในกรณีที่ไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. แล้วแต่กรณี ได้ทันท่วงที
ถ้านายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิง่ อาเภอหรือผู้วา่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่า
ความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบนี้ ก็ให้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว
(๒) ในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่ งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ให้ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด
(๓) ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี ได้รับการร้องขอหรือถูกสั่งการ ให้หน่วยงานดังกล่าว
สามารถดาเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง และรายงานให้ ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ.
ทราบต่อไป เว้นแต่ในกรณีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ยานพาหนะและสิ่งอื่น ๆ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสามารถดาเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องร้องขอ
(๔) ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรื อ กระทรวงสาธารณสุ ข มี อ านาจ
โอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดเพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติได้ตามภารกิจของส่วนราชการเจ้าของเงิน โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
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(๕) ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทยมีอานาจโอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดโดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
การโอนเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ให้ แ ก่ จั ง หวั ด
ให้ดาเนินการตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๒๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหมทั้งในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอื่น ให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม
กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ
เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้าซ้อนกัน
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๕ การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ให้ทา
เป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปีที่เกิดความเสียหาย
(๓) สถานที่เกิดเหตุ (ให้ระบุชื่อถนน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ)
(๔) จานวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ
(๕) ความเสี ย หายโดยประมาณ เช่ น จ านวนบ้า นเรื อนที่เ สี ย หาย ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ สี ยหาย
รวมทั้งมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ จานวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เป็นต้น
(๖) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
(๗) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือได้ ให้ขอรับการสนับสนุน
การให้ความช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด ๆ หรือโดยวิธีอื่นใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลัง
โดยด่วนที่สุด
การขอรับการสนับสนุน ระหว่างส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่วนราชการ
ทาสัญญายืมเงินตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒๖ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ส่วนราชการ
ประสานงานระหว่ า งส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ด้ ว ยกั น กั บ เอกชนและองค์ ก รการกุ ศ ล
ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้าซ้อนกัน
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หมวด ๔
การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ
ข้อ ๒๗ การจ่ า ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ให้ จ่ า ย
เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ยนอกเหนื อ หลั ก เกณฑ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
กระทรวงการคลังก่อน
ข้อ ๒๘ เมื่ อ ผู้ มี อ านาจตามข้ อ ๙ อนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ
เพื่อจ่ายไปพลางก่อนตามที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๒๙ ในการจ่ายเงินรายใด ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้
ลงลายมือชื่อไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ ให้ผู้รับเงินทาใบสาคั ญ
รับเงินตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๓๐ กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ได้จ่ายเงิน
ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ไปแล้ ว ให้ ด าเนิ น การขอรั บ โอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ดังนี้
(๑) รวบรวมใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน
สามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจ่ายเงินแล้วให้ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าว เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เบิกเงิน
งบประมาณรายจ่ายโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการให้แก่ส่วนราชการโดยเร็ว
(๒) เมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้จัดทา
รายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอานาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบสาคัญต้นฉบับไว้ที่ส่วนราชการนั้น
เพื่อให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ข้อ ๓๑ กรณี ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น หรื อ ได้ รั บ โอน
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากส่วนราชการตามข้อ ๘ ให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐดังกล่าวส่งใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส่วนราชการ
เจ้าของเงินภายในสี่สิบห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินดาเนินการ
ตามวิธีการในข้อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดาเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้
เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในเจ็ดสิบห้าวันทาการ
กรณีกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ให้แก่หน่วยงานในสังกัด หรือกรณีสานัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะขอรับโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสานักงาน
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังสานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรื อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วแต่กรณี ภายใน
สี่สิบห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหมหรือกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ดาเนิ น การตามวิธีการในข้อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดาเนินการขอ
รับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในเจ็ดสิบห้าวันทาการ
โดยเมื่อสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
มายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ให้สาเนาหนังสือแจ้งสานักงานคลังจั งหวัดทราบด้วย
เพื่อให้สานักงานคลังจังหวัดตรวจสอบ
ทั้งนี้ ให้สานักงานคลังจังหวัดตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๓๒ ในกรณี ที่ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น ในเดื อ นสิ ง หาคมและกั น ยายน และได้
จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว แต่ไม่สามารถขอรับโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ ชดใช้ เ งิ น ทดรองราชการในปี ง บประมาณได้ ทั น ให้ น าไปขอรั บ โอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายชดใช้ในปีงบประมาณถัดไป โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน
เกิ น กว่ า หรื อ นอกเหนื อ ไปจากที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ห รื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ข้อ ๓๓ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเรื่องใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ
หมวด ๕
การจัดหาและการควบคุมพัสดุ
ข้อ ๓๔ การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ และการบริหารพัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หมวด ๖
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ข้อ ๓๕ การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส่วนราชการตามข้อ ๘
ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีส่ว นราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ผู้มีอานาจ
ตามข้อ ๙ มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น ๆ ดาเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้มีอานาจดังกล่าวทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
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(๒) กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๘) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของจั ง หวั ด ด าเนิ น การตรวจสอบการใช้ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการ แล้ ว รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
ให้ สานั กงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด
ข้อ ๓๖ ให้ส่วนราชการและจังหวัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ตามข้อ ๓5 ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว
ข้อ ๓๗ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง
ประกอบด้วย อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางเป็น ศูน ย์ ต รวจสอบติด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ นทดรองราชการเพื่ อ ช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง
มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น ไปอย่ า งไม่ ถูก ต้ อ ง ไม่ เ ป็ น ธรรม หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามระเบีย บนี้ พร้ อ มทั้ ง
ตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร และเมื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบด้วย
(๒) แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ปฏิ บัติ งานตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบติ ด ตามการใช้ จ่าย
เงินทดรองราชการกระทรวงการคลังมอบหมาย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ การดาเนินการและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินสาหรับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แ ก้ไ ขเพิ่มเติม จนกว่าจะดาเนิน การแล้วเสร็จ เว้นแต่การดาเนินการขั้นตอนใดที่ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 634

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔๐ ในระหว่างที่ยังมิไ ด้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัต ราในการจ่า ย
เงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่ อ น จนกว่ า จะมี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และอั ต ราที่
กระทรวงการคลังกาหนด เพี่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๑ ในระหว่างที่ยังมิได้กาหนดแบบและเงื่อนไขของรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่าย
เงิน ทดรองราชการตามระเบียบนี้ ให้ ใช้แบบและเงื่อนไขของรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการกาหนดแบบและเงื่อนไขของรายงาน
ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 635

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวย ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง
การรั บโอนภารกิจในการดูแลสงเสริมตาดีกา ใน ๓ จั งหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงศึ กษาธิการ
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว า “ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิการ ว าด วยศู นย การศึกษาอิ สลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรื อคําสั่งอื่นใดที่กํ าหนดไวในระเบียบนี้ หรือซึ่ งขัดหรือแยงกั บ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ศูนย” หมายความวา ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
“จังหวัดชายแดนภาคใต” หมายความวา จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
“ผูสอน” หมายความวา ผูใหการอบรมหรือสอนในศูนย
“ผูเรียน” หมายความวา ผูเขารับการอบรมหรือเรียนในศูนย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณีหรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 636

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

“เขตตรวจราชการ” หมายความวา เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขตที่ ๑๘
ประกอบดวยจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยมีสํานักผูตรวจราชการประจําเขต
ตรวจราชการ ที่ ๑๒ เปนที่ตั้งสํานักงาน
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ปญหาหรือขอขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการใชระเบียบนี้
หมวด ๑
การจัดตั้งและดําเนินการ
ขอ ๕ การจัดตั้งศูนย มีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) เปนมัสยิด ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายวาดวยการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
(๒) มีคณะกรรมการบริหารศูนย
(๓) มีอาคาร สถานที่ และบริเวณในเขตชุมชนนั้นที่เหมาะสมในการดําเนินการ
ขอ ๖ ใหศูนยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดการศึ กษาอบรม จริ ยธรรมตลอดจนจัดกิ จกรรมด านศาสนาและประเพณี ที่ ดี งาม
ของผูนับถือศาสนาอิสลามตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
(๒) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับศูนย อิหมามประจํามัสยิด ผูสอน ผูเรียน
(๓) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนประจําปตอสํานักงาน
ขอ ๗ ใหอิหมามประจํามัสยิดยื่น ขอจัดตั้งศูนยตอนายทะเบียนโดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตการจัดตั้งศูนย ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองพรอมเอกสาร
ที่ครบถวน ตามแบบที่กําหนด
ขอ ๘ การเลิกศูน ย ใหอิหมามประจํามัสยิดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมัสยิด
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน และรายงานใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทราบ
ทรัพยสินของศูนยใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของมัสยิด

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 637

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

หมวด ๒
การบริหาร
ขอ ๙ ให มี คณะกรรมการบริ หารศู นย ระดั บเขตตรวจราชการ โดยมี ผู ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการเปนที่ปรึกษา และมีกรรมการจํานวน ๑๙ คน ประกอบดวย
(๑) ประธานศูนยประสานงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจํานวน ๒ คน
(๓) ประธานศูนยประสานงานชมรมตาดีกาสามจังหวัดชายแดนภาคใต
(๔) ประธานชมรมตาดีกา ระดับจังหวัดจํานวน ๓ คน
(๕) ประธานชมรมอิหมามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๓ คน
(๖) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑ คน
(๗) ผูแทนสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน ๑ คน
(๘) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๖ คน
(๙) ผูอํานวยการสํานักผูตรวจประจําเขตตรวจราชการเขตที่ ๑๒ เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๐ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับเขตตรวจราชการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล
(๒) จัดทําหลักสูตรตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
(๓) ใหคําแนะนําสนับสนุนสงเสริมการสอนอิสลามศึกษาของศูนยรวมกับคณะกรรมการบริหาร
ศูนยระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล
(๔) เสนอแนะการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของศูนยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตอสํานักงาน
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการบริหารศูน ย ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกประธานคนหนึง่
เปนประธานที่ประชุม

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 638

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับจังหวัด จํานวน ๑๑ คนประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๑ คน
(๕) ผูแทนชมรมตาดีการะดับจังหวัด จํานวน ๒ คน
(๖) ผูแทนชมรมอิหมามระดับจังหวัด จํานวน ๒ คน
(๗) ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
(๘) รองผู อํานวยการสํ านักงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาเขต ๑ ที่ รั บผิ ดชอบการศึ กษาเอกชน
เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหบุคคลตาม (๒), (๓), (๔), (๕), (๖) และ (๗) เปนกรรมการ และใหคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด ชมรมอิหมามระดับจังหวัด ชมรมตาดีการะดับจังหวัด แลวแตกรณีคัดเลือก
ผูแทน ตามวรรคหนึ่ง (๔), (๕) และ (๖)
ขอ ๑๓ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาศูนยใหสอดคลองกับแนวทางที่คณะกรรมการบริหารศูน ย
ระดับเขตตรวจราชการกําหนด
(๒) ระดมทรัพยากรและประสานงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศูนย
(๓) แนะนํา สนับสนุน สงเสริมศูนยรวมกับคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอและระดับตําบล
(๔) นิเทศติดตามประเมิน ผลการดําเนิน งานของศูนยแ ละรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
ระดับเขตตรวจราชการ
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ จํานวน ๙ คน ประกอบดวย
(๑) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 639

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

(๒) ผูแทนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดในพื้นที่ จํานวน ๑ คน
(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ จํานวน ๒ คน
(๔) ผูแทนกรรมการอิสลามจังหวัด จํานวน ๑ คน
(๕) ประธานชมรมอิหมามระดับอําเภอ
(๖) เจาหนาที่วัฒนธรรมระดับอําเภอ
(๗) เจ าหน าที่สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษา ที่ ผูอํ านวยการสํ านั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษา
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
(๘) ประธานชมรมตาดีการะดับอําเภอ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหบุคคลตาม (๒), (๓), (๔), (๕) และ (๖) เปนกรรมการ
ใหนายอําเภอดําเนินการคัดเลือกผูแทน (๒) และ (๓) ในพื้นที่ และคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดเลือกผูแทนตาม (๔)
ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ระดมทรัพยากรและประสานงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศูนย
(๒) นิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยและรายงานตอคณะกรรมการบริหารศูนย
ระดับจังหวัด
(๓) กําหนดแนวทางการพัฒนาศูนยในระดับอําเภอใหสอดคลองกับระดับจังหวัด
(๔) กํากับดูแลการใชจายเงินของศูนย
(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับตําบล จํานวน ๗ คน ประกอบดวย
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดตําบล
(๓) กํานัน
(๔) ผูแทนอิหมามระดับตําบล จํานวน ๑ คน
(๕) ผูแทนผูสอนตาดีกา จํานวน ๑ คน
(๖) ผูบริหารสถานศึกษา ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเปนกรรมการ
และเลขานุการ
(๗) ผูแทนชมรมตาดีกา ระดับตําบล จํานวน ๑ คน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 640

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

ใหบุคคลตาม (๒), (๓), (๔) และ (๕) เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ คัดเลือกกรรมการตาม (๔), (๕), (๗)
ขอ ๑๗ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ประสานสงเสริมการพัฒนาศูนยในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนย
(๓) นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานตอคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ
(๔) ปฏิบตั ิงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนย ประกอบดวยอิหมามประจํามัสยิดเปนประธานโดยตําแหนง
และกรรมการอื่น จํานวนไมนอยกวา ๖ คน แตไมเกิน ๑๒ คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจํามัสยิด โดยมีผูสอนตาดีกาที่อิหมามแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารศูนยตามวรรคหนึ่ง มีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป พนวาระแลวอาจไดรับ
การแตงตั้งอีกได
ขอ ๑๙ คณะกรรมการบริหารศูนย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการบริหารศูนยใหสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริหารศูนยในทุกระดับ
(๒) จัดการศึกษาอบรมใหแกผูเรียนตามหลักสูตร
(๓) สงเสริมและพัฒนาผูสอนใหจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและถอดถอนผูสอน
(๕) รายงานผลการดําเนินงานของศูนยตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๖) ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการในขอ ๑๒ ขอ ๑๔
ขอ ๑๖ และขอ ๑๘ โดยอนุโลม
หมวด ๓
ผูสอน
ขอ ๒๑ ผูสอนมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 641

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

(๒) มีอายุตั้งแต ๑๘ ปบริบูรณขึ้นไป
(๓) มีความรูวิชาสามัญ ไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเทาตามที่กําหนดในแผน
การศึกษาแหงชาติ หรือตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับแลวแตกรณี และมีความรูดานศาสนา
อิสลามไมต่ํากวาชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปที่ ๓ ของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตาวัชซีเตาะฮ)
หรือเทียบเทา หรือมีประสบการณสอนศาสนาไมนอยกวา ๓ ป โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด
(๔) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ ๒๒ ใหอิหมามประจํามัสยิดแตงตั้งถอดถอนผูสอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารศูนย และรายงานการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียน
หมวด ๔
การสงเสริมและสนับสนุน
ขอ ๒๓ ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณ การพัฒ นา
บุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการของศูนย และกิจกรรมขององคกรตาดีกาทุกระดับ
การสงเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ใหสํานักงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รวมกับสํานักผูตรวจประจําเขตตรวจราชการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ
ของศูนย
(๒) ทําหนาที่สํานักทะเบียนกลาง รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศูนย อิหมามประจํามัสยิด ผูสอน
ผูเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๕ ใหหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใชอยูกอนระเบียบนี้
ใชบังคับ เปนหลักสูตรตามระเบียบนี้

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 642

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

ขอ ๒๖ ใหสถานสอนจริยศึกษา (ตาดีกา) ที่จดทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กอนระเบียบนี้ใชบังคับ เปนศูนยตามระเบียบนี้
ขอ ๒๗ ใหผูสอนที่ทําหนาที่อยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ เปนผูสอนตามระเบียบนี้
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารสถานสอนจริยศึ กษา (ตาดี กา) ที่ ดําเนิน การอยูกอ น
ระเบียบนี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยตามระเบียบนี้
ทั้งนี้ไมเกิน ๖๐ วัน นับแตระเบียบนี้ประกาศใช
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 643

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน
เฉพาะส่วนทีไ่ ด้ยนิ ยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกาหนดหลักเกณฑ์
ให้ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ได้รับยกเว้น
จากการจัดเก็บภาษี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทรัพย์สินที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นทรัพย์สิน
ที่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันจัดทาข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สิน
เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหนั งสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย โดยต้องตกลงยินยอมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี
ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะ
ณ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และในที่ซึ่งทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติตามประกาศฉบับนี้
ตั้งอยู่
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รวบรวมโดย : กรรมกร สีกากี

หน้ าที่ 644

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ยกเว้นภาษีทดี่ นิ หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ
หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ย กเว้ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ า งที่ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของมู ล นิ ธิ ห รื อ องค์ ก ารหรื อ
สถานสาธารณกุ ศ ล ตามรายชื่ อ ที่ ก ระทรวงการคลั ง ประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)
แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
ทั้งนี้ เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารคานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยูอ่ าศัยและมีชอื่ อยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 4๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กรณี ที่ ดิน และสิ่ งปลูก สร้างที่เจ้าของเป็น บุค คลธรรมดาใช้เป็ นที่ อยู่อาศัยและมีชื่ อ
อยู่ในทะเบี ยนบ้ านตามกฎหมายว่าด้ ว ยทะเบี ยนราษฎร ให้ นามู ลค่าของที่ ดิ นและสิ่ งปลูก สร้างนั้ น
หักด้วยห้าสิบล้านบาท หากมูลค่าของฐานภาษีที่คานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
ข้อ ๒ กรณีสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ให้นามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยสิบล้านบาท หากมูลค่าของ
ฐานภาษีที่คานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๔ (๔) และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๔) มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ มาตรา ๘๕ (๔) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่กําหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล
“ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ” หมายความว่ า ข้ า ราชการ พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรื อ พนั ก งานจ้ า ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“ค่าอาหาร” หมายความว่า ค่าอาหารมื้อเช้า อาหารมื้อกลางวัน และอาหารมื้อเย็นและ
รวมถึงอาหารว่างและเครื่องดื่ม
“การจัดงาน” หมายความว่า การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย โดยกํา หนดไว้ในแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณี ที่อ งค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น จัด เอง
หรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
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“การจัดการแข่งขันกีฬา” หมายความว่า การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยกําหนดไว้ในแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จั ด เองหรื อ จั ด ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น และให้ ร วมถึ ง
การแข่งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
“การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการ
ส่ ง นั ก กี ฬ าของตนเข้ า แข่ ง ขั น กี ฬ าที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของตนจั ด เอง หรื อ องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น เป็ น ผู้ จั ด หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น จั ด ร่ ว มกั น หรื อ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
และให้รวมถึงการแข่งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
“ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาที่จําเป็น
ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะของงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้
ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่เกินร้อยละสิบ
(๒) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
ไม่เกินร้อยละห้า
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกินอัตราตามวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการดําเนินการ โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราส่วน
ตามวรรคหนึ่งและให้ระบุเหตุผลความจําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
หมวด ๑
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ข้อ ๗ การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ ดังนี้
(๑) ในกรณีจําเป็นต้องมีพิธีทางศาสนาในการจัดงานครั้งนั้น ให้เบิกค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
ได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่ในกรณีจําเป็นต้องมีการทําพิธีทางศาสนา
ตั้งแต่ ๒ ศาสนาขึ้นไป ให้เบิกจ่ายได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
(ก) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในอัตราไม่เกินคนละ ๕๐ บาทต่อวัน
(ข) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตราไม่เกินคนละ ๑๐๐ บาทต่อวัน
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(๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
ดังนี้
(ก) ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง
(ข) ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน
เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที
(ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
หรืออื่น ๆ ในกรณีที่ขอความร่วมมือกับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจะต้องไม่ซ้ําซ้อน
กับค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเบิกจ่ายให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่
(ง) ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
(จ) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่
(ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรศัพท์ รวมถึงค่าติดตั้ง
ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ช) ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
๑) เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการตั ด สิ น และไม่ มี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน ๔๐๐ บาทต่อวัน
๒) บุ ค คลที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการตั ด สิ น
ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อวัน
(ข) ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ
ให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
(ค) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก (ข) ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน
ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ
(๕) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
(๖) ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศ น์
ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
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หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ ดังนี้
(๑) กรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ก) ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(ข) ค่าอุปกรณ์กีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
(ค) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อวัน
เฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา
(ง) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน ๔๐๐ บาทต่อวัน
(จ) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
๑) เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการตั ด สิ น และไม่ มี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน ๔๐๐ บาทต่อวัน
๒) บุ ค คลที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการตั ด สิ น
ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อวัน
ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องใช้กรรมการตัดสินกีฬาประเภทใด
เพื่ อ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากลหรื อ มาตรฐานที่ ส มาคมกี ฬ าประเภทนั้ น กํ า หนด ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการดําเนินการ ทั้งนี้ สามารถเบิกค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬาประเภทนั้นได้ไม่เกินอัตราที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด
(ฉ) ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(ช) ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ
ให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
(ซ) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก (ช) เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้เบิกจ่าย
ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ
(ฌ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด
(๒) กรณีการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กี ฬ าสํ า หรั บ เยาวชน หรื อ กี ฬ าประชาชนในเขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของนักกีฬาได้ ดังนี้
(ก) ค่าชุดกีฬา ในอัตราชุดละไม่เกิน ๒๐๐ บาท
(ข) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในอัตราคนละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อวัน
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(ค) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตราไม่เกินคนละ ๑๐๐ บาทต่อวัน
(ง) ค่าใช้จ่ายอื่นให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ในตาม (๑)
(๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๗ (๓)
หมวด ๓
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักกีฬาให้เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงตามสิทธิที่กําหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(๒) ค่าตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่องค์กรครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จําเป็น ในอัตราคนละไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อวัน
(๓) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก ซ้ อ มกี ฬ าที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า มี ค วามจํ า เป็ น
ต้องฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง จะเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า
๔ ชั่วโมงต่อวัน และให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๗ วัน รายการค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาในอัตรา
คนละไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อวัน และค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา ให้เบิกจ่ายได้
ไม่เกิน ๔ คน ในอัตราคนละไม่เกิน ๔๐๐ บาทต่อวัน
(ก) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับนักกีฬา ในอัตราไม่เกินคนละ ๑๐๐ บาทต่อวัน
(ข) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๔ คน
ในอัตราไม่เกินคนละ ๔๐๐ บาทต่อวัน
(๔) กรณีมีความจําเป็นต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง ให้กระทําได้ไม่เกิน
๓๐ วัน ในกรณีนี้ให้เบิกค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ตามสิทธิที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตาม (๓)
(๕) ค่ า อุ ป กรณ์ ก ารกี ฬ า ค่ า ชุ ด วอร์ ม ค่ า ชุ ด กี ฬ า พร้ อ มรองเท้ า ถุ ง เท้ า ของผู้ ค วบคุ ม
หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
ข้อ ๑๐ การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด งาน การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าและการส่ ง นั ก กี ฬ า
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
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ข้อ ๑๑ เมื่อระเบียบใช้บังคับ ในการคิดคํานวณอัตราส่วนตามข้อ ๖ ให้นําค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าและการส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับในปีงบประมาณนั้นมารวมคํานวณด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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