
แผนพฒันา อปท.

โครงการ/กจิกรรม

- พัสดุ
- สทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ
- คา่เชา่บา้น
- รบ.บรหิารงาน อปท.
- โอ ที
- จัดงาน/แขง่ขนักฬีา
- อืน่ๆ

ระเบียบเบิกจ่าย

บนัทกึบญัชแีละจดัท ารายงานการเงนิ
• รายงานสถานะการเงนิประจ าวัน
• รายงานรับ-จา่ยเงนิสด  
งบทดลอง

• กระดาษท าการ งบประมาณ

ตรวจสอบ
ภายใน

สถ.,จงัหวดั

ภายนอก
สตง.

ผลตา่ง
(รายรบัมากกวา่รายจา่ย)

ปิดบญัชแีละจดัท ารายงานการเงนิประจ าปี

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี

• ภาษีจัดสรร

.งบประมาณรายจา่ย

ประมาณการรายรบั

• ประมาณการรายรบั

• เงนิอดุหนุนทั่วไป

• รายไดจ้ัดเก็บเอง

• ภาษีอากร

• รายไดเ้บ็ดเตล็ด

• คา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ ใบอนุญาต

• รายไดจ้ากสาธารณูปโภค

ภาระหนา้ที ่4 ดา้น 12 แผนงาน 36 งาน

• งบด าเนนิงาน

• งบลงทนุ

• งบเงนิอดุหนุน

• งบรายจา่ยอืน่

• งบกลาง

• งบบคุลากร

• เงนิสะสม 85%

• รายไดจ้ากทรัพยส์นิ

• งบประมาณรายจา่ย

• เงนิทนุส ารอง
เงนิสะสม 15%

วงจรการบรหิารการคลงั



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ       

การฝากเงนิ การเกบ็รักษาเงนิ และการตรวจเงนิ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561



ข้อ 7 บรรดาเงนิที่ อปท. ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิ ให้น าส่งเป็นเงิน
รายได้ทั้งส้ิน ห้ามมิให้กนัไว้เป็น “เงินฝาก” หรือ “เงินนอกงบประมาณ” 
เว้นแต่ จะมี กม. ระเบียบ ข้อบังคบั ค าส่ัง หนังสือส่ังการ มท. ก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน 
ความในวรรค 1 ไม่ใช้บังคบัในกรณทีีม่ผู้ีอุทศิให้แก่ อปท. เป็นการ

เฉพาะเจาะจงว่าให้กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ ในกรณ ีที่ อปท. 
จดัหารายได้ขึน้เป็นคร้ังคราว ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ เพ่ือใช้จ่ายใน
กจิการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ

เงินรายได้ที ่อปท. จดัหาขึน้เป็นคร้ังคราว หรือ เงนิที่มีผู้อุทศิให้
ตามวรรค 2 ถ้าไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หากมีเงนิเหลือจ่าย หรือ 
หมดความจ าเป็นต้องใช้จ่ายแล้ว ให้น าส่งเป็นรายได้ของ อปท. 



ข้อ 4 ให้ ปมท.รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้และให้มีอ านาจ 
ตีความ วนิิจฉัยปัญหา ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัติ เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้   

กรณทีี ่อปท.ไม่สามารถปฏิบัตติามระเบียบนีไ้ด้ ให้ขอท าความ  
ตกลงกบั ปมท.ก่อนการปฏิบัต ิ

ปมท. อาจมอบอ านาจตามวรรคสองให้ อสถ. หรือ ผวจ.กไ็ด้

ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย
ที่ 1268/2563 ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563

ปมท. ได้มอบอ านาจตามระเบียบ ข้อ 4 ให้ ผวจ.
แต่ต้องขอท าความตกลง “ก่อนการปฏิบัต”ิ 



ข้อ 67  อปท. จะจ่ายเงนิ หรือ ก่อหนีผู้กพนั ได้แต่เฉพาะที่ กม. 
ระเบียบ ข้อบังคบั หรือ นส.ส่ังการ ที่ มท.ก าหนดไว้

“การจ่ายเงิน” กรณทีี่ งป.รายจ่ายประจ าปี ออกใช้ไม่ทัน ให้ใช้ งป.
รายจ่ายประจ าปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน โดยให้น าเงิน งป.รายจ่าย
เพิม่เติม และ ที่ได้มีการโอนเพิม่ หรือ โอนลด รวมเข้าไปด้วย 
โดยให้เบิกได้เฉพาะรายจ่าย  

(1) งบกลาง  (2) งบบุคลากร   (3) งบด าเนินงาน   
(4) งบเงนิอุดหนุน ทีจ่่ายจากเงนิอุดหนุนทีไ่ด้รับจากรัฐบาล  

เช่น อาหารกลางวนั 
• (ตามระเบยีบ มท. ว่าด้วยวธีิการงบประมาณฯ 2563 ข้อ 6)  



การถอนเงิน
ฝากธนาคาร
(จ่ายเช็ค)

- ลงนามร่วมกัน อย่างน้อย 3 คน
- แจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคาร

1) ผู้บริหารท้องถิ่น**                              
2) ปลัด  อปท.**
3) ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยผู้บริหาร

ท้องถิ่น หรือผู้ที่ด่ารงต่าแหนง่ไม่ต่่ากว่า
หัวหน้าหน่วยงาน 1 คน

4) กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรืออยู่ระหว่าง  
ยกฐานะจาก อบต. เป็น เทศบาล

- ให้มอบหมาย  ผู้ด่ารงต่าแหน่งไม่ต่่ากว่า  
หัวหน้าหน่วยงาน 1 คน เพิ่มอีก 1 คน**1+2 ลงนามทุกครั้ง

ข้อ 37



(1) การจ่ายเงินให้ “เจ้าหนี้” หรือ “ผู้มีสิทธิรับเงิน” ในกรณีซื้อ/เช่าทรัพย์สิน หรือ 
จ้างท่าของ ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของ “เจ้าหนี”้ หรือ “ผู้มีสิทธิรับเงิน”  ขีดฆ่าค่าว่า 
“หรือผู้ถือ” และ “ขีดคร่อม” ด้วย

(2) การจ่ายเงินให้ “เจ้าหนี้” หรือ “ผู้มีสิทธิรับเงิน” นอกจาก (1)   ให้ออกเช็คสั่งจ่ายใน
นามของ “เจ้าหนี้” หรือ “ผู้มีสิทธิรับเงิน”   ขีดฆ่าค่าว่า “หรือผู้ถือ”และ “จะขีดคร่อม
หรือไม่ก็ได้”

(3) กรณีที่ต้องจ่ายเงิน เพื่อขอรับ “เงินสด” มาจ่าย ท่าได้กรณีวงเงิน  ไม่เกิน 5,000 บาท 
ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม “หัวหน้าหน่วยงานคลัง” หรือ “เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง 
และ ขีดฆ่าค่าว่า “หรือผู้ถือ” ออก   ห้ามออกเช็คสั่งจ่าย “เงินสด” 

(4)   หากเจ้าหนี้  หรือ  ผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่มารับเช็คภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสั่งจ่าย 
ให้ ยกเลิกเช็ค นั้น หากมีการ ยกเลิกเช็คดังกล่าว  เกิน 2 ครั้ง  ต้องรายงานเหตุผลให้  
ผู้บริหารท้องถิ่น  ทราบ
- ในการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มี

การเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน และจ านวนเงินที่สั่งจ่าย

ข้อ 69



• ก่อนการเบิกจ่ายเงนิตาม งป.รายจ่ายประจ าปี  หรือ งป.
รายจ่าย เพิม่เติม ให้ “หน่วยงานผู้เบิก” ย่ืนแผนการใช้
จ่ายเงนิ ต่อ “หน่วยงานคลงั” ทุก 3 เดือน  

• กรณจี าเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงนิของ
หน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม  และ สอดคล้อง
กบัฐานะการคลงัของ อปท. 

• การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงนิให้เป็นไปตามแบบที่ สถ.
ก าหนด

ข้อ 38



ข้อ 39 การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลงั ตาม งป.รายจ่ายประจ าปีใด 
ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณน้ัน รวมทั้ง เงนิอุดหนุนที่รัฐบาล
ให้ อปท. โดยทีม่ิต้องจัดท าข้อ/เทศบัญญัต ิงป.รายจ่ายประจ าปี เว้นแต่ 

(1) เป็นเงิน งป.รายจ่าย ที่ยงัมิได้ก่อหนีผู้กพนัในปีงบประมาณน้ัน 
และได้รับอนุมัตใิห้กนัเงนิไว้ต่อผู้มีอ านาจตาม รบ.แล้ว 

(2) เป็น งป.รายจ่าย ทีไ่ด้ก่อหนีผู้กพนัไว้ก่อนส้ินปี งป. และได้รับ
อนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิน่ ให้กนัเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถดัไป

(3) กรณมีีเงนิอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้ อปท. โดยทีม่ิต้องจดัท าข้อ/เทศ
บัญญัต ิงป.รายจ่ายประจ าปี ซ่ึงเบิกจ่ายไม่ทันภายในส้ินปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา และได้บันทกึบัญชีไว้แล้ว 



จะจ่ายได้เฉพาะที่ผู้ยืมได้ ท่าสัญญาการยืมเงิน  ผู้บริหารท้องถิ่นได้
อนุมัติให้จ่ายเงินยืม ตามสัญญายืมเงิน    

(1)  มีงบประมาณ

(2)  ผู้ยืมได้ท่าสัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ รับเงินแล้วลงลายมือชื่อรับ
เงินในสัญญายืม ให้ อปท. 1 ฉบับ ให้ผู้ยืม 1 ฉบับ และรับรองว่าจะ
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ค่าสั่งที่ได้ก่าหนดไว้ส่าหรับเรื่องนั้น  
และจะน่า “ใบส่าคัญคู่จ่าย” รวมทั้ง “เงินเหลือจ่าย” ส่งคืนในก่าหนด 

- ถ้าไม่ส่งใช้ตามก่าหนด ก็จะชดใช้เงิน หรือ ยอมให้ หัก “เงินเดือน 
ค่าจ้าง บ่าเหน็จบ่านาญ หรือเงินอื่นใดอันจะพึงได้รับจาก อปท. ชดใช้
เงินที่ยืม

ข้อ 84



- กรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินใด ๆ อันพึงจะได้รับจาก อปท. ให้ผู้ยืม ที่จะ
หักส่งใช้เงินยืมได้  ให้ผู้ยืม หาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน  หรือ 
หาบุคคลมาท่าสัญญาค้่าประกันไว้ต่อ อปท.

(3)  ให้ผู้มีอ่านาจอนุมัติ ให้ผู้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ยืมเท่าที่จ่า
เป็นได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนั้น ๆ “และห้ามมิให้อนุมัติ
ให้ยืมเงินรายใหม่ ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้น
ไปก่อน”

“ในกรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ อาจให้ผู้มีสิทธิ
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยืมแทน” 

ข้อ 84



• (4) กรณีครบก่าหนดการส่งใช้เงินยืมแล้ว ผู้ยืมยังไม่ชดใช้ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น มีอ่านาจสั่งการให้ผู้ค้างช่าระเงินยืม     
ส่งใช้เงินยืมภายในก่าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อย่างช้า  
ไม่เกิน 30วันนับแต่วันครบก่าหนด ถ้าผู้ยืมขัดขืน หรือ 
หลีกเลี่ยง ไม่ยอมชดใช้เงินยืม   ให้น่าความใน (2) 
มาใช้บังคับ แล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

ข้อ 84



• การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม ให้กระท่าได้เฉพาะรายการ  ดังนี้ 

• (1) ค่าจ้างแรงงาน  ซึ่งไม่มีก่าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ่า แต่
จ่าเป็นต้องจ่ายให้แต่ละวัน หรือ แต่ละคราวเมื่อเสร็จงาน

• (2) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เฉพาะค่าตอบแทนส่าหรับผู้ที่         
ปฏิบัติงานให้แก่ อปท. และจ่าเป็นต้องจ่ายแต่ละวัน  หรือ แต่ละคราว 
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน , ค่าตอบแทนคณะกรรมการ,  ค่าเบี้ยประชุม,  
รายการค่าใช้สอยหรือวัสดุท่ีไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง,  คชจ. เดินทางไป
ราชการ หรือ คชจ. ในการฝึกอบรม  หรือ คชจ.ในการจัดงานเฉพาะ
รายการท่ีไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น

• (3) รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข

ข้อ 85/1



- เงินที่ยืมไป  ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่าย  ภายในก่าหนดระยะเวลา  ดังนี้ 

(1) กรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ให้ส่งต่อ “อปท. ที่จ่ายเงิน
ให้ยืม” โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือ ธนาณัติ แล้วแต่กรณี  ภายใน 
30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน 

(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น  ให้ส่งต่อ  อปท. ผู้ให้ยืม
ภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง

(3) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากตาม  (1) หรือ  (2) 
ให้ส่งต่อ อปท. ผู้ให้ยืม  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน

ข้อ 86



• ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจ่าที่เกิดขึ้นในปีใด  ให้เบิกจาก
งบประมาณรายจ่ายในปีนั้นไปจ่าย

• เงินที่เบิกไปเพื่อจ่ายให้ยืม ถ้าจ่าเป็นต้องจ่ายติดต่อคาบเกี่ยวไป
ถึงปีงบประมาณใหม่ จะเบิกเงินล่วงหน้าจากปีปัจจุบันไปจ่าย
ส่าหรับระยะเวลาในปีใหม่ก็ได้ โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของปีที่เบิก
เงินงบประมาณ ดังนี้ 

• (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เกิน  60  วัน 

• (2) ส่าหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ ไม่เกิน  15  วัน

ข้อ 56



• ทุกวัน ส้ินปีงบประมาณ เ ม่ือ  อปท .  ปิดบัญชีรายรับ -รายจ่ายแล้ว                 
ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ ร้อยละ 15 ของทุกปี เพ่ือเป็น “ทุนส ารอง
เงินสะสม” 

• อปท. อาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณดีังต่อไปนี้
• (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 15 ของเงินสะสม            

ณ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณน้ัน ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวดั

• (2) กรณีที่ปีใด อปท. มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15    
ของ งป.รายจ่ายประจ าปีน้ัน หากมีความจ าเป็น อปท. อาจน าเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่ เกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้เ ง่ือนไขข้อ 89 (1)           
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน

ข้อ 87



การใช้จ่ายเงนิทุนส ารองเงนิสะสม ข้อ 87 (1) 
(สภาเห็นชอบ ผวจ.อนุมตั)ิ

1. ยอดเงินสะสม  (ย/ม  1 ตค. 64) = 10,000,000 บาท

2. คดิ  15%ของเงินสะสม ณ 1 ตค.64 =  10,000,000 x 15 บาท 
100

= 1,500,000 บาท

***  ถ้า ณ ปัจจุบัน  เงินสะสมเหลือเกนิ   1,500,000 บาท  

อปท.ไม่สามารถ ขอใช้ ทุนส ารองเงินสะสม  ตามข้อ 87 (1) ได้  

***  ถ้า ณ ปัจจุบัน  เงินสะสมเหลือไม่ถึง  1,500,000 บาท  

อปท. จึงจะ ขอใช้ทุนส ารองเงินสะสม ตามข้อ 87 (1) ได้



การใช้จ่ายเงนิทุนส ารองเงนิสะสม ข้อ 87 (2)

1. ยอดเงินทุนส ารองฯ (ย/ม  1 ตค. 64) = 6,000,000 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายปี 2564 = 20,000,000 บาท
3. ยอดเงิน 15%ของงบประมาณ

ประจ าปี  2564 = 20,000,000 x 15 บาท 
100

= 3,000,000 บาท
4. ยอดเงินทุนส ารองฯ ส่วนเกนิ  = 6,000,000 - 3,000,000 บาท

เงินทีส่ามารถใช้ได้ = 3,000,000 บาท 



• อปท.อาจใช้จ่ายเงนิสะสมได้ โดยได้รับอนุมัตจิาก  “สภาท้องถิ่น” 
ภายใต้เง่ือนไข ดงันี้

• (1) ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง อปท.  
เกีย่วกบัด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กจิการที่เป็นการ
เพิม่พูนรายได้ของ อปท. หรือ กจิการที่จัดท าเพ่ือ บ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี ้ต้องเป็นไปตามแผนพฒันาของ
อปท. หรือ ตามทีก่ฎหมายก าหนด

• (2) ได้ส่งเงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกจิการของ อปท.แต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว

ข้อ 89



(3) ให้กนัเงินสะสมส ารองจ่ายเป็น คชจ.ด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า     
3 เดือน และกนัไว้อกีร้อยละ 10 ของ งป.รายจ่ายประจ าปีน้ัน  เพ่ือเป็น 
คชจ.ในการบริหารงาน และ กรณทีี่มีสาธารณภยัเกดิขึน้
• (4) เม่ือได้รับอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงนิสะสมแล้ว อปท.ต้องด าเนินการ   
ก่อหนีผู้กพนัให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปีถดัไป หากไม่
ด าเนินการในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมน้ันพบัไป

• ทั้งนี ้ให้ อปท.ใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลงั
ของ อปท. และเสถียรภาพในระยะยาว

ข้อ 89 ต่อ  



ในกรณีที่มี  ภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หรือ 
กระทรวงมหาดไทย และ จ าเป็นต้องให้ อปท. เป็นผู้ด าเนินการ 
โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณของ อปท .         
และงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ  และ ไม่ต้องด้วยเง่ือนไข
การใช้จ่ายเงินสะสม หรือ เงินทุนส ารองเงินสะสม ตามข้อ 87 
และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้ อปท.
ใช้จ่ายจาก เงินสะสม หรือ เงินทุนส ารองเงินสะสม ได้ โดย
ความเห็นชอบของ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 89/1



• กจิการใดทีม่ี งป.รายจ่ายประจ าปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว  แต่
ระยะ 3  เดือนแรกของปี งป.  อปท. มีรายได้ไม่เพยีงพอที่จะ
ด าเนินการตาม งป. อปท.อาจน าเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลาง
ก่อนได้ 

• กรณทีี่ อปท.ได้รับแจ้งการจดัสรรเงนิอุดหนุนทีรั่ฐบาลระบุ
วตัถุประสงค์ ให้ไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ยกเว้น งบลงทุน 
แต่ยงัมิได้รับเงนิ หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน อปท.   
อาจยืมเงนิสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ เม่ือได้รับเงิน
งบประมาณดงักล่าวแล้ว  ให้บันทกึบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืม     
ตามที่ สถ.ก าหนด 

ข้อ 88



• กรณ ีอปท. ใด มีกจิการพาณชิย์ หากมีความจ าเป็นกจิการ
พาณชิย์ อาจขอยืมเงนิสะสมของ อปท.ไปทดรองจ่ายเพ่ือบริหาร
กจิการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และให้ส่ง
ชดใช้เงินยืมเงนิสะสมเม่ือส้ินปีงบประมาณ

• กรณ ีอปท.ใด มีผู้รับบ านาญรายใหม่ หรือ ผู้รับบ านาญทีย้่าย
ภูมิล าเนา และประสงค์จะโอนการรับเงนิบ านาญไปรับใน อปท.
ประเภทเดยีวกนั ในท้องทีท่ีย้่ายไปอยู่ใหม่ อปท. หรือ อปท. ใหม่
อาจยืมเงนิสะสมทดรองจ่ายให้กบัผู้รับบ านาญน้ันได้ โดยอ านาจ
ของ “ผู้บริหารท้องถิน่” และเม่ือได้รับเงนิคืน ให้บันทึกบัญชีส่งใช้
เงินสะสมทียื่ม ตามที ่สถ.ก าหนด

ข้อ 88 ต่อ 



• กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคบัแล้ว  มีงบประมาณไม่เพยีง
พอที่จะจ่าย หรือ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการน้ันไว้  ให้ อปท. จ่ายขาด
เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก “ผู้บริหารท้องถ่ิน” ในกรณดีังนี้

• (1) รับโอน  เล่ือนระดับ  เล่ือนขั้นเงินเดือน พนง.ส่วนท้องถิ่น
• (2) เบิกเงินให้ ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการสภาท้องถ่ิน ที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.น้ัน ตลอดจนลูกจ้าง ซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินอ่ืนตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ใน
ระหว่างปีงบประมาณ

• (3) ค่าใช้จ่ายตาม (1) และหรือ (2) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปี งป.น้ัน

ข้อ 90



• ข้อ 91 ภายใต้บังคบัข้อ 89 ในกรณฉุีกเฉินทีม่สีาธารณภัย
เกดิขึน้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมตัใิห้จ่ายขาดเงนิสะสมได้
ตามความจ าเป็นในขณะน้ัน โดยให้ค านึงถึงฐานะการเงนิ 
การคลงัของ อปท. น้ัน 

ข้อ 91



กรณทีี่ อปท.ได้ก่อหนีผู้กพนัไว้ก่อนส้ินปี โดยส่ังซ้ือ  หรือ    
ส่ังจ้าง หรือเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่า การเบิกเงินไปช าระหนี้
ผูกพนัไม่ทนัส้ินปี  ให้ผู้บริหารท้องถิน่ อนุมัตใิห้กนัเงนิไว้
เบิกจ่ายในปีถัดไป   ได้อกีไม่เกนิระยะเวลา   1 ปี  หรือ       
ตามข้อผูกพนั

ข้อ 57



• ข้อ 59  ในกรณทีี่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง ยงัมไิด้ก่อหนี้
ผูกพนั แต่มคีวามจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอกี ให้ อปท. ขออนุมตัิกนัเงิน   
ต่อ สภาท้องถิ่น ได้อกีไม่เกนิระยะเวลา 1 ปี

• กรณเีม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว หาก อปท. ยงัมิได้
ก่อหนีผู้กพนั  ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ไม่เกนิอกี 1 ปีต่อ สภาท้องถิ่น 
หรือกรณมีีความจ าเป็นต้อง แก้ไขเปลีย่นแปลงรายการดังกล่าว ที่ท าให้ ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลีย่น หรือเปลีย่นแปลงสถานทีก่่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลีย่นแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ ไม่เกนิอกี  1 ปีต่อ สภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณ ี และโครงการดังกล่าวต้องมีวตัถุประสงค์เดิมตามทีไ่ด้รับอนุมัติให้
กนัเงินไว้

• กรณ ีอปท.ได้ก่อหนีผู้กพนัแล้ว ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพนั
• เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหน่ึง หรือ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ตามวรรคสองแล้ว  หากยงัไม่ได้ด าเนินการก่อหนีผู้กพนั หรือ มีเงินเหลือจ่าย
จากเงินดงักล่าว ให้เงินจ านวนน้ันตกเป็นเงินสะสม



รายจ่ายเงินเดือน   ค่าจ้าง  บ าเหน็จบ านาญ  เงนิประจ าต าแหน่ง  
เงินเพิม่  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  เงนิช่วยเหลือ  และเงินอ่ืนใน
ลกัษณะเดยีวกนั  รวมทัง้ค่าตอบแทนที่เรียกช่ืออย่างอื่น ที่มีระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนดให้จ่ายในลกัษณะเดยีวกนั  หากเบิกเงนิไม่ทันส้ินปี   
และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอกี  

ให้ “ผู้บริหารท้องถิน่” อนุมัตใิห้กนัเงนิ  ได้ไม่เกนิ  6 เดือน

- เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงนิตามวรรคหน่ึง หากยงัด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อ  “สภาท้องถิน่” ได้
อกีไม่เกนิ 6 เดือน

ข้อ 59/1



- การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้ 
อปท. ด่าเนินการ ก่อนสิ้นระยะเวลา ที่ได้รับอนุมัติให้ 
กันเงิน หรือ  ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ข้อ 59/2



ข้อ 94 กรณี อปท.ได้รับเงินรายรับ และต่อมามีการขอคืนในลักษณะ 
“ลาภมิควรได”้ ภายในก่าหนดอายุความ   ให้ อปท. ถอนคืนเงินรายรับ

ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมี
สาระส่าคัญ ดังนี้ 

• (1) เหตุผลความจ่าเป็นในการถอนคืนเงินรายรับท่ีน่าส่งเป็นเงิน
รายรับที่น่าส่งแล้ว

• (2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น หลักฐานแสดงการ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง   ค่าขอคืนเงินค่าซื้อเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับ
ผิดชดใช้จากการละเมิด  เป็นต้น 

ข้อ 94 และ ข้อ  95



• ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ขอเงินคืน ภายในปีงบประมาณ ที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าถูกต้องให้ จ่ายคืนเงินรายรับ ดังกล่าว โดยต้องได้รับ
อนุมัติจาก  ผู้บริหารท้องถิ่น 

(2)  ขอเงินคืน  ภายหลังจากปีงบประมาณ ที่รับเงินรายรับ 
เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ อปท. จ่ายขาดเงินสะสม ได้
โดยต้องได้รับอนุมัติจาก  สภาท้องถิ่น

ข้อ 96



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย    
ในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2562

ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นต้นไป   ( 23 พฤศจิกายน 2562) 



“ค่าใช้จ่าย” = รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงาน
ประจ าตามอ านาจหน้าที่ของ อปท . หรือรายจ่ายที่ เป็น
ผลสืบเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตามที่ก าหนดไว้
ในงบประมาณรายจ่าย ซ่ึงเป็นการเบิกจ่ายจาก งบด าเนินงาน 
ลกัษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค
หรือ งบรายจ่ายอ่ืนใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้ รับ
มอบหมายตามนโยบายของ มท. ด้วย

รบ. มท. ว่าด้วยการเบิก คชจ. ในการ บห.ง. ของ อปท. พ.ศ. 2562



ข้อ 4  การเบิกจ่ายตามระเบียบนี ้ อปท. ต้องด าเนินการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ 

ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายใด ที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั 
มติคณะรัฐมนตรี ค าส่ัง หรือหนังสือเวยีนของ มท.
ก าหนดไว้   ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการ    
และอตัราที่ก าหนดไว้ 

รบ. มท. ว่าด้วยการเบิก คชจ. ในการ บห.ง. ของ อปท. พ.ศ. 2562



ข้อ 6 หลกัฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัตติามระเบียบ มท.       
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รักษาเงนิ 
และการตรวจเงนิของ อปท.

ข้อ 7 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก ากบัดูแลการเบิกจ่าย คชจ.ให้
เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีทีก่ารเบิกจ่าย คชจ.ใดไม่เป็นไปตามระเบียบนี ้   
อนัเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ให้ด าเนินการ  
ตาม กม.ว่าด้วยความรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าทีโ่ดยเร็ว

รบ. มท. ว่าด้วยการเบิก คชจ. ในการ บห.ง. ของ อปท. พ.ศ. 2562



ข้อ 8 ให้ ปลดั มท.รักษาการตามระเบียบนี ้และให้มี
อ านาจตคีวาม วนิิจฉัยปัญหา ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวธีิ
ปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่ อปท.ไม่สามารถปฏบิัติตามระเบียบนีไ้ด้ 
ให้ขอท าความตกลงกบั ปลดั มท. โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

รบ. มท. ว่าด้วยการเบิก คชจ. ในการ บห.ง. ของ อปท. พ.ศ. 2562



หมวด  1 ค่าตอบแทน

ข้อ 9  คชจ. ส าหรับบุคคลภายนอกทีป่ฏิบัตงิานให้ อปท. 
ให้ผู้บริหารท้องถิน่เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้

ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด

รบ. มท. ว่าด้วยการเบิก คชจ. ในการ บห.ง. ของ อปท. พ.ศ. 2562



หมวด  1 ค่าตอบแทน

ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนี ้ให้ผู้บริหารท้องถิน่เบิกจ่ายได้ตาม
ความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยดั  และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ

(1) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ 
หรือภาษามือ 

(2) ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือ หรือเอกสาร
(3) ค่าตอบแทนในการจดัเกบ็หรือส ารวจข้อมูล  เฉพาะในช่วง

ระยะเวลาทีม่ีการจดัเกบ็ หรือ ส ารวจข้อมูล
ในกรณทีี่ผู้แปล หรือ ผู้จดัเกบ็ หรือ ผู้ส ารวจข้อมูล เป็น

เจ้าหน้าที่ของ อปท.น้ันที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่  มิให้ได้รับค่าตอบแทน



หมวด  2 ค่าใช้สอย

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี ้
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ 

ส่งเสด็จ หรือเกีย่วเน่ืองกบั การรับเสด็จ ส่งเสด็จ 
พระมหากษตัริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

(2) ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานของ อปท.
(3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์

งานของ อปท.  

รบ. มท. ว่าด้วยการเบิก คชจ. ในการ บห.ง. ของ อปท. พ.ศ. 2562



หมวด  2 ค่าใช้สอย

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี้
(4) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดบัพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน

พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลยั ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือ
พวงมาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัด
กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติในวโรกาสต่าง ๆ 

(5) ค่าใช้จ่ายในการ “จัดประชุมราชการ”ของ อปท. และ   
ให้หมายรวมถงึ  การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ
เกีย่วม้ืออาหาร  ค่าเช่าห้องประชุม  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น 



ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี ้
(6) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ส าหรับ

กรณีหน่วยงานอ่ืน หรือ บุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือ
เยีย่มชม อปท. หรือ กรณีการตรวจเยีย่ม หรือ ตรวจ
ราชการ การแถลงข่าวของ อปท. การมอบเงินหรือส่ิงของ
บริจาคให้ อปท.

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นค่าใช้สอย มีดงัต่อไปนี้
(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ อปท. ทีเ่กดิจากการ

เส่ือมสภาพ หรือ ช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
(8) ค่าของขวญั หรือ ของทีร่ะลกึทีม่อบให้ชาว

ต่างประเทศ กรณเีดนิทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว กรณี
ชาวต่างประเทศเดนิทางมาประเทศไทย ในนามของอปท.เป็น
ส่วนรวม 

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี ้
(9) ค่าโล่ ใบประกาศเกยีรตคุิณ ค่ากรอบใบประกาศ

เกยีรตคุิณ ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ หรือ
ลูกจ้างประจ า ทีเ่กษยีณอายุ หรือ ผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือ
ควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ 

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวบ็ไซต์ 

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี ้
(11) ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลีย่นบัตร

โดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือ ค่าบัตร
โดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลีย่นบัตรได้กรณีเล่ือนการ
เดินทางไปราชการ กรณี อปท.ส่ังให้งด หรือเล่ือนการ
เดนิทางไปราชการ และให้รวมถงึกรณเีหตุสุดวสัิยอ่ืน ๆ    
ที่ท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี ้ ต้องมิได้เกดิจากตวัผู้
เดนิทางเป็นเหตุ

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี ้
(12) ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วกบัการท าธุรกรรมทาง 

การเงินเพ่ือความสะดวกของ อปท. ที่มิใช่เป็นการร้องขอ
ของผู้มีสิทธิรับเงนิ 

(13) ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อ่ืนช่ัวคราวของ อปท. 
(14) ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่

ของ อปท. 

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี้
(15) ค่าบริการ หรือ ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการก าจัดแมลง 

แมง หนู หรือสัตว์ทีอ่าจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน และให้
หมายความรวมถึง การก าจัดเช้ือโรค หรือเช้ือราของ  อปท. 
หรือบ้านพกัที ่อปท.จัดไว้ให้

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารส าหรับผู้ป่วยสามญั 
ผู้ป่วยโรคเร้ือน ของสถานบริการของ อปท. หรืออาหาร นม
อาหารเสริม ส าหรับเดก็ทีอ่ยู่ในการสงเคราะห์ของ อปท.

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี้
(17) ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือ การจัดซ้ือหนังสือ 

จุลสาร วารสาร หนังสือพมิพ์ หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ เพ่ือใช้ใน
ราชการโดยส่วนรวม 

(18) ค่าบริการในการก าจัดส่ิงปฏิกลู จัดเกบ็ขยะของ อปท. 
ค่าบริการในการก าจัดส่ิงปฏิกลู บ้านพกัของ อปท. กรณี

ไม่มผู้ีพกัอาศัย

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี้
(19) ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ  ค่าบริการจอดรถในการ

เดนิทางไปปฏิบัติราชการ ส าหรับรถยนต์ของ อปท. ตาม
ระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซ่ึง อปท. ได้มาโดยวธีิการซ้ือ การยืม 
การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ  และขึน้ทะเบียน
เป็นครุภณัฑ์ของ อปท. น้ัน 

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี้
(20) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจัด  ผลติรายการ  และถ่ายทอด

ทางสถานีโทรทัศน์ และวทิยุ
(21) ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพสัดุ หรือพสัดุภัณฑ์ของ 

อปท. ยกเว้น ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพสัดุ หรือพสัดุภัณฑ์ในการ
ฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ

(22) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิจากการใช้พสัดุที่ยืมจาก
หน่วยงานอ่ืน  เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเป็นการ
ช่ัวคราว

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี้
(23) ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสาร

กมัมนัตภาพรังสี  และ เช้ือเอชไอว ีจากการปฏิบัตงิานตาม
ภารกจิปกติ และ ไม่ถือเป็นสวสัดกิารการรักษาพยาบาลที่
พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจ าทีจ่ะใช้สิทธิเบิกจ่ายตาม
กฎหมายเกีย่วกบัการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

ทั้งนี ้ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ ในวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด

หมวด  2 ค่าใช้สอย



***ข้อ 12  ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นค่าใช้สอยตามข้อ 11 ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง แต่ไม่เกนิอตัราของ
กระทรวงการคลงัทีก่ าหนดให้ส่วนราชการ

ในกรณีกระทรวงการคลงั ไม่ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายที่เป็น      
ค่าใช้สอยเร่ืองใดตามข้อ 11 ไว้   “ผู้บริหารท้องถิน่”        
สามารถเบิกจ่ายได้ ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยดั
และ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 13 ค่าใช้สอยดงัต่อไปนี ้มิให้เบิกจ่าย
(1) ค่าจัดท าสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของช าร่วย เน่ืองใน

โอกาสต่าง ๆ
(2) ค่าจัดพมิพ์  ค่าจัดส่ง  ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ส าหรับ

บัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ  และค่าจัดพมิพ์นามบัตรให้กบั
บุคลากรภายใน อปท.

(3) ค่าพวงมาลยั  ดอกไม้  ของขวญั หรือของเยีย่มผู้ป่วย 
เพ่ือมอบให้กบั อปท.  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงาน
เอกชน  บุคคล  เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 13 ค่าใช้สอยดงัต่อไปนี ้มิให้เบิกจ่าย
(4) ค่าทปิ
(5) เงนิหรือส่ิงของบริจาค
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวสัดกิาร หรือการจัดกิจกรรม

นันทนาการภายใน อปท.
(7) ค่าใช้สอยทีไ่ม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ 

ให้เป็นไปตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 14  ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและทีด่ิน รวมทั้งค่าบริการอ่ืนใดที่เกีย่วกบัการเช่า  
ให้ “ผู้บริหารท้องถ่ิน” เบิกจ่ายเท่าทีจ่่ายจริง   ตามอตัรา ดังนี้

(1) การเช่าอาคาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  เกบ็เอกสารหรือพสัดุต่าง ๆ  
ให้เบิกจ่ายเท่าทีจ่่ายจริง  ไม่เกนิอตัราตารางเมตรละ 500 บาทต่อเดือน หรือ          
ในกรณทีีมี่เหตุผลความจ าเป็นต้องเช่าในอตัราเกนิตารางเมตรละ 500 บาทต่อเดือน 
ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกนิ  50,000 บาทต่อเดือน

(2) การเช่าที่ดิน เพ่ือใช้ในราชการ  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกนิอตัรา
50,000 บาทต่อเดือน

ในกรณทีีมี่เหตุจ าเป็นทีจ่ะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม (1) หรือ (2) เกนิอตัรา
ที่ก าหนดไว้  ให้ “ผู้บริหารท้องถ่ิน” เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี ้อตัราที่เบิกจ่ายต้อง
ไม่สูงกว่าอตัราตามท้องตลาด และต้องบันทกึเหตุผลทีต้่องเบิกจ่ายในอตัราน้ันไว้ด้วย

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 15  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดใีนช้ันศาล  การระงับ
ข้อพพิาทโดยการอนุญาโตตุลาการอนัเน่ืองมาจากการ
ปฏิบัติราชการ  ให้ผู้บริหารท้องถิน่เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

ข้อ 16  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหาย
ย่ืนค าขอให้ อปท. ชดใช้ กรณทีี่เจ้าหน้าที่ของ อปท.ได้
กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที ่ให้
ผู้บริหารท้องถิน่เบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบว่าด้วยการน้ัน

หมวด  2 ค่าใช้สอย



ข้อ 17 ค่าวสัดุตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. ให้ “ผู้บริหารท้องถิน่”
เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  
ประหยดั  และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

หมวด  3 ค่าวสัดุ



ข้อ 18 ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องกบัสาธารณูปโภค
ดังต่อไปนี ้ ให้ “ผู้บริหารท้องถิ่น”  เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น 
เหมาะสม ประหยดั และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ

(1) ค่าไฟฟ้า ค่าน า้ ค่าโทรศัพท์ ของ อปท. และบ้านพกัราชการ ที่ไม่มี
ผู้พกัอาศัย ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

(2) ค่าบริการไปรษณย์ี ค่าฝากส่งไปรษณย์ี  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ
ค่าดวงตราไปรษณย์ี หรือค่าเช่าตู้ไปรษณย์ี

(3) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบ และ 
ค่าใช้บริการอนิเทอร์เน็ต  ค่าวทิยุส่ือสาร  เป็นต้น

(4) ค่าเช่าพืน้ที่เวบ็ไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้อง 

หมวด  2 ค่าสาธารณูปโภค



แจ้งการประกาศราชกจิจา ระเบียบ มท.ว่าด้วยเบิก คชจ.ในการ
บริหารงาน อปท. พ.ศ. 2562 พร้อมทั้ง ปมท. อาศัยอ านาจ ตามข้อ 8 
ของระเบียบฯ  ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัต ิ ดงันี ้
1. ยกเลกิหนังสือกระทรวงมหาดไทย จ านวน 3 ฉบับ 

(1) ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวนัที ่10 พฤศจิกายน 2530 เร่ือง การ
เบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลฯ พวงมาลา พานประดบัพุ่มดอกไม้

(2) ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548  เร่ือง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลีย้งรับรองของ อปท. 

(3) ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวนัที ่22 มกราคม 2553 เร่ือง มาตรการ
ประหยดัในการเบิกค่าใช้จ่าย

หนังสือ มท. ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลว. 5 กมุภาพนัธ์ 2563
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2. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัตใินการเบิก คชจ. ตาม ข้อ 11 (5) ดงันี ้  

2.1 การประชุมราชการของ อปท.ที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
- ต้องเป็นการประชุมทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิของ อปท. โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือน าผลการประชุม ไปเป็นแนวทางการปฏิบัตงิานของ อปท.
- เพ่ือรับทราบนโยบายในการท างาน 
- เพ่ือประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  
- เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบ วธีิปฏิบัตต่ิาง ๆ
- เพ่ือรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค

- เพ่ือพจิารณาหาข้อยุต ิประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเร่ือง
ร่วมกนั   ดงันี้
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(1) การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
(2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่

ได้รับแต่งตั้งตาม กม. ระเบียบ หนังสือส่ังการ มท. หรือค าส่ังของ อปท
(3) การประชุมสภาท้องถิ่น  หรือ  คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้
(4) การประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพ่ือบูรณาการ   จัดท าแผนชุมชน หรือ 

เร่ืองอ่ืนที่ กม. ระเบียบ หรือ หนังสือส่ังการที่ มท.ก าหนด
(5) การประชุมระหว่าง อปท. กบั  อปท.
(6) การประชุมระหว่าง อปท. กบั ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือ  

เอกชน 
(7) การประชุมกรณอ่ืีนที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ของ อปท.
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2.2  ให้ “ผู้บริหารท้องถิน่” เป็นผู้ใช้ดุลพนิิจ พจิารณา
อนุมตัใิห้เบิกจ่ายเงนิค่ารับรอง ประเภท  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
และค่าอาหารในการจดัประชุม ส าหรับ  ผู้เข้าร่วมประชุมและ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง ซ่ึงได้ เข้าร่วมประชุม 

รวมทั้ง  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกีย่วข้องกบัการประชุม   
เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานทีป่ระชุม  เป็นต้น 

โดยเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และ
ประหยดั เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  แต่ไม่เกนิ
อตัรา ของ กระทรวงการคลงัที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
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2.3 หลกัฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
ให้ใช้หลกัฐานการจ่ายเงนิ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วย การรับเงนิ 
การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รักษาเงนิ และการตรวจเงนิ
ของ อปท. พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

โดยให้  “เจ้าหน้าทีท่ีจ่ัดการประชุม”  เป็น  “ผู้รับรองการ
จัดประชุมและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม” เพ่ือใช้เป็นหลกัฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงนิ “ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และ
ค่าอาหาร”  โดย ไม่ต้องแนบบัญชีลายมือช่ือผู้เข้าร่วมประชุม



ปมท. อาศัยอ่านาจตามข้อ 8 และ ข้อ 11 วรรคสอง 
ก่าหนดให้ อปท. เบิก คชจ. ที่เป็น “ค่าใช้สอย” ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การท่าธุรกรรมทางการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
คุณภาพน้่า  เป็นต้น

2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง  ๆ  
3. ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นนอกจากอาคารและที่ดิน เช่น 

ค่าเช่าเต็นท์

หนังสือ มท. ที ่มท 0808.2/ว 4759 ลว. 19 สิงหาคม 2564



4. 8 คชจ. ตามข้อ 1 - 3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่
ก่าหนดให้ส่วนราชการ ในกรณีกระทรวงการคลังไม่ได้
ก่าหนดอัตรา คชจ.ดังกล่าวไว้  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถ
เบิกจ่ายได้ตามความจ่าเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส่าคัญ  

หนังสือ มท. ที ่มท 0808.2/ว 4759 ลว. 19 สิงหาคม 2564



ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119

ลงวนัที่ 7 มี.ค. 2561

แนวทางการปฏบิตัใินการด าเนินการจดัหาพสัด ุ    

ที่เกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน คา่ใชจ้า่ย    

ในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชมุ      

ของหน่วยงานของรฐั



ว 119 ตาราง 1 ปกตติอ้งด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 

1. ยกเวน้ การปฏบิตัติามระเบยีบ กค. การจดัซื้อจดัจา้งฯ ขอ้ 22 

วรรคหน่ึง

2. ใชก้บัการจดัซื้อจดัจา้งที่เกี่ยวกบัการบรหิารงานที่มี วงเงนิการ

จดัซื้อจดัจา้งคร ัง้หน่ึง ไม่เกนิ 10,000 บาท

3. ใหเ้จา้หนา้ที่ หรอื ผูไ้ดร้บัมอบหมายด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งไป

กอ่น แลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบ พรอ้มหลกัฐานการจดัซื้อจดัจา้ง เสนอ

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ภายใน 5 วนัท าการถดัไป

4. เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืว่า

รายงานขอความเหน็ชอบดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดยอนุโลม

ว 119 ตาราง 2 ไดร้บัการยกเวน้ ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง –(ยมืเงนิ/เบกิเงนิ)
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• “เจ้าหน้าทีท้่องถิน่” - ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ของ  อปท. หรือ ผู้ที ่ อปท. ให้ไปปฏบิัตงิานตามหน้าทีใ่ห้  อปท. 

• ข้อ 5 การจดัหาวสัดุเคร่ืองแต่งกาย  ทีม่ีไว้  ประจ าส านักงาน

หรือ  ประจ าห้องปฏบิัตกิารต่าง ๆ 

หรือ วสัดุเคร่ืองแต่งกายทีจ่ าเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน  
ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกดั อปท. 

ซ่ึงใช้เป็นของส่วนกลางหมุนเวยีน หรือใช้ร่วมกนั  โดยมิได้มีการมอบให้
บุคคลหน่ึง บุคคลใดโดยเฉพาะ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้บริหารท้องถิน่เป็นผู้
พจิารณาเบิกจ่ายได้ตามความ จ าเป็น เหมาะสมและอย่างประหยดั 
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• ข้อ 6 วสัดุเคร่ืองแต่งกายที ่อปท. มอบให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เพ่ือสวมใส่ ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่  โดยจะมอบ

วสัดุเคร่ืองแต่งกายให้กบัเจ้าหน้าทีท้่องถิน่แต่ละคน
รับผดิชอบดูแล ในเคร่ืองแต่งกายน้ัน ๆ 

ทั้งนี ้ ให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกนิ  2  ชุดต่อปี 
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• ข้อ 6 วรรค สอง   ประเภท  ชนิด  หรือ ลกัษณะวสัดุเคร่ืองแต่งกาย                
ตามวรรคหน่ึง   ให้มีลกัษณะ    ดังนี ้

• (1) เคร่ืองแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือ ชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบด้วย 
หมวก  เส้ือ  กางเกง  เข็มขัด  รองเท้า  รวมทั้งบัตรประจ าตัว อปพร.
วุฒิบัตร อปพร.  และ  เข็มเคร่ืองหมาย  อปพร. 

• (2) เคร่ืองแต่งกายชุดปฏิบัตงิานของบุคลากรหรือเคร่ืองแบบ  ตามมาตรฐาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

• (3) วสัดุอ่ืนทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัตงิาน  เช่น  ถุงมือยางหรือหนัง  ผ้าปิด
ปาก - ปิดจมูก  รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) เส้ือกนัฝน  เป็นต้น 

• (4) ประเภท  ชนิด หรือ ลกัษณะวสัดุเคร่ืองแต่งกายอ่ืน ตามที ่ปมท.ก าหนด
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• ข้อ 8 การเบิกจ่ายค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายของ จนท. ท้องถิน่ ให้เบิกจ่าย    
จาก งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ  ให้ค านึงถึง
ความเหมาะสม  ตลอดจนฐานะการคลงัของ อปท. น้ัน ๆ ด้วย

• ข้อ 9  เคร่ืองแต่งกายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  คือ  เคร่ืองแบบข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิน่  ชุดฟอร์ม  ชุดฟาตกิ  และชุดประจ าท้องถิน่ 

• ข้อ 10  ภายใต้บังคบั ข้อ 9 หาก  อปท.  มีความจ าเป็นต้องจัดหาวสัดุ 
เคร่ืองแต่งกายทีใ่ช้ในการปฏิบัตงิาน นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด
ไว้ในระเบียบนี ้ ให้ขอท าความตกลง กบั  ผวจ. เป็นกรณีๆ  ไป 

•



ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม รบ.มท. ว้าด้วยการเบิกจ้ายค้าวัสดุเคร่ืองแต้งกายของ จนท.ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560   (ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลว 29 มีนาคม 2562) 

อาศัยอ านาจตาม รบ.มท. ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 12 ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
ประเภทของวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ตามข้อ 9 และข้อ 6 (4) ดงันี ้ 

• 1. เคร่ืองแต่งกายทีไ่ม่สามารถเบิกจ่าย  หรือ ขอท าความตกลงกบัผู้ว่าฯ 
• 1.1 เคร่ืองแบบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  -- ชุดท่ีใชใ้นการปฏิบติัราชการ

ของ ขรก. อบจ. พนง.เทศบาล และ พนง.ส่วนต าบล ตามกฎกระทรวง ฉ 15 (พ.ศ. 2560) 
ออกตามความใน พรบ. เคร่ืองแบบ จนท. ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2509  และชุดท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติัราชการของ พนง. จา้งตามประกาศ ก. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง 

• 1.2 ชุดฟอร์ม -- เคร่ืองแต่งกายท่ีก าหนดใหแ้ต่งเหมือน ๆ กนัเฉพาะหมู่หน่ึงคณะหน่ึง 
ซ่ึงใชเ้ป็นชุดท่ีใส่เพ่ือใชป้ฏิบติังานปกติใน  สนง.

• 1.3 ชุดฟาตกิ -- ชุดท่ีใส่ส าหรับฝึก  หรือ  ปฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั ชุดฟาติกของ
ต ารวจ ทหาร  

• 1.4 ชุดประจ าท้องถิ่น -- เคร่ืองแต่งกายท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน  
แต่ละภาค  



• 2. ประเภท ชนิด หรือ ลกัษณะของวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ที่เบิกจ่ายได้ ตามข้อ 6 (4) 
• 2.1 เคร่ืองแต่งกายส าหรับลูกจา้งท่ีปฏิบติังานกวาดถนน งานลา้งท่อ งานประจ ารถ      

ขนขยะ งานกวาด-ลา้ง-ตลาด งานประจ ารถดูดส่ิงปฏิกลู งานประจ าโรงฆ่าสตัว ์           
งานเคร่ืองจกัรกลหรือเคร่ืองยนต ์และ งานฉีดพน่สารเคมี 

• 2.2 เคร่ืองแต่งกายท่ีจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการเรียนการสอน และใชก้บัวงดุริยางค ์     
เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค ์เป็นตน้ 

• 2.3 เคร่ืองแต่งกายในส่วนของโรงพยาบาล ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ซ่ึงใชก้บัผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการแพทย ์และการปฐมพยาบาล การป้องกนัการติดเช้ือ หรือรังสีต่าง ๆ 

• 2.4 เคร่ืองแต่งกายท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจพเิศษ
ท่ี อปท. จดัท าตามอ านาจหนา้ท่ี เช่น ผูป้ฏิบติังานในหอศิลปวฒันธรรม พิพิธภณัฑ ์     
เป็นตน้

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม รบ.มท. ว้าด้วยการเบิกจ้ายค้าวัสดุเครื่องแต้งกายของ จนท.ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 (ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลว 29 มีนาคม 2562) 
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• 1. หลักเกณฑ์การจ้างเอกชนทีเ่ป็น “นิติบุคคล” หรือ “บุคคลธรรมดา”
• 1.1 กรณ ีอปท. มีความจ่าเปน็ตอ้งจ้างเอกชน
• - ด่าเนินงานโครงการ หรือ เพื่อเสริมการปฏบิตัิงานตามหน้าที่ปกตขิอง 

อปท. และไม่มีต่าแหน่ง พนง.ส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง หรือ พนง.จ้างของ อปท.
ปฏิบัตงิาน ซึ่งเป็นงานหรือโครงการใหม่ 

• - หรือมีต่าแหน่ง พนง.ส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง หรือ พนง.จ้างของ อปท.ที่
ปฏิบัตงิานนั้น แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กา่หนด 
เนื่องจากปริมาณงานมาก 

• - หรือเดิมมีต่าแหน่ง พนง.ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง หรือ พนง.จ้างของ 
อปท. ปฏิบัตงิาน ต่อมาต่าแหน่งว่างลง หรือ ถูกยุบเลิกต่าแหน่ง 
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• 1.2  ลักษณะงานทีจ่้างควรเป็นงานที ่อปท.ซื้อบริการจากผู้รบัจ้าง    
เป็นรายชิ้น เช่น รักษาความปลอดภัย ท่าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนาม
หญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ ศึกษาวิจัย ติดตามประเมินผล จัดท่าค่าแปล 
ผลิตและพิมพเ์อกสาร ผลิตสื่อการประชาสมัพนัธ์ สถิติข้อมูลสารสนเทศ 
พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศ บันทึกขอ้มูล ส่ารวจออกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้าง งานซ่อมบ่ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบคุคล งานตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่าง ๆ ที่เอกชนช่านาญมากกว่า เป็นต้น

•

• *****ทั้งนี้ กรณี “งานจ้างรักษาความปลอดภัย” ให ้อปท.ถือปฏิบตัิตาม 
กม.ว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยดว้ย 
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• 1.3 ห้ามมิให้ 

- จ้างเอกชนดา่เนนิงานทีเ่กี่ยวขอ้งกับความลบัของทางราชการ 

- งานซึ่งหากมีการเผยแพร่ข้อมูลจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
- งานที่มีลักษณะของการบังคับใชก้ฎหมายทีม่ีผลกระทบกับประชาชน

• 1.4 ให้พจิารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้+ประสบการณท์ีเ่หมาะสมกับ
งานจ้าง โดยลักษณะการจ้างเหมาบริการเปน็งานทีมุ่่งถึงผลส่าเร็จของงาน
ที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาทีก่่าหนดตามข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างเทา่นั้น 

•
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• อปท. ผู้ว่าจ้างไม่มีอ่านาจควบคุมบงัคับบญัชา หรือ สั่งการในการทา่งาน
นอกเหนือจากข้อตกลงการจ้างหรือสญัญาการจ้าง 
แต่มีอ่านาจตรวจตรางาน และ สั่งให้ปรับปรุงแกไ้ข เมื่องานผิดพลาด
บกพร่อง

• ดังนั้น หากเอกชนไม่สามารถมาปฏิบตัิงานได้ อาจหาผู้อื่นมาทา่งานแทน 
หรือบอกกล่าวล่วงหน้า 

• หากเกดิความเสยีหายแก่ อปท.เนื่องจากการไม่มาท่างาน อปท.อาจก่าหนด
ค่าปรับส่าหรับความเสยีหายนั้น

•
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• 2. การด่าเนินการและการเบิกจ่ายเงิน

• 2.1 การท่าสัญญาหรือขอ้ตกลง กรณีการจ้างเอกชนด่าเนินงานใน
ลักษณะการจ้างบคุคลธรรมดามาช่วยปฏิบัติงาน 

- ให้ค่านึงถึงระยะเวลาในการปฏิบตังิานตามสัญญาหรือข้อตกลงเปน็
ส่าคัญ โดยจะต้องมีส่วนสัมพนัธ์โดยตรงกับเนื้องานทีป่ระสงค์จะจ้าง 

- หากโครงการหรืองานที่จะจ้าง ใช้ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานไม่เต็ม
ปีงบประมาณ ก็ให้ท่าสัญญา หรือ ข้อตกลงตามระยะเวลาในการปฏบิตัิงานจริง 

- หากใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเต็มปงีบประมาณ ก็สามารถท่า
สัญญาหรือข้อตกลงเต็มปงีบประมาณได้ 

- และจะทา่ได้ไม่เกินรอบปงีบประมาณนั้น ๆ (12 เดือน) เมื่อเริ่ม
ปีงบประมาณใหม่ก็ตอ้งด่าเนินการจัดหาใหม่ 

•
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• 2.2 ภายหลังจากที่สญัญาหรือบันทกึข้อตกลงการจ้างสิ้นสุดลง  อปท. 
ต้องด่าเนินกระบวนการจัดหาใหม่ ตาม กม. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพสัดุภาครัฐ  หากผู้รับจ้างรายเดมิได้รับการคัดเลือก ก็สามารถท่า
สัญญา หรือ ข้อตกลงกบัผูร้ับจ้างรายดงักล่าวตอ่ไปได้ 

• 2.3 การท่าสัญญาจ้างฯ ให้ด่าเนินโครงการทีต่้องการความส่าเร็จของ
งานพร้อมกัน เช่น ซ่อมแซมทรัพย์สนิ จ้างออกแบบ จ้างตดิตัง้ไฟฟา้ประปา 
งานศึกษาวิจัย งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ ที่มิใช่
การจ้างทีม่ีลักษณะเป็นรายเดอืน หากจ่าเปน็ อาจท่าสัญญาขา้ม
ปีงบประมาณได้ และจะเบกิจ่ายเงินได้ เมื่อผู้รับจ้างทา่งานเสร็จตามสัญญา 
และ คกก.ตรวจรบัพสัด ุได้ตรวจรับงานถูกตอ้งตามสัญญาแล้วเทา่นั้น 
(กรณีน้ี ต้องกันเงินตามข้อ 57 ด้วย)

•
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• 2.4 อัตราค่าจ้างไม่จ่าเปน็ตอ้งจ่ายตามวุฒิการศึกษา ใหพ้จิารณาจาก
ความรู้+ประสบการณท์ีเ่หมาะสมกบัลักษณะงานที่แทจ้รงิ กรณีจ้างเหมา
บริการบางอย่างทีก่ระทรวงการคลงั หรือ ส่วนราชการได้ก่าหนดมาตรฐาน
หรือราคากลางไว้แล้ว ให้ยึดถือตามที่ กค. หรือส่วนราชการก่าหนดโดย
อนุโลม 

• ในกรณทีีไ่ม่มีราคามาตรฐาน หรือราคากลางดังกล่าว ก็อาจพิจารณา 
ตามราคาทีเ่คยจัดจ้างไว้เดิม หรือ สืบราคาจากทอ้งตลาด โดยให้ค่านึงถึง
อัตราค่าจ้างขั้นต่่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

• *** ทั้งนี้ การจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลงการจ้าง หรือ สัญญาจ้าง จะจ่ายได้
ต่อเมื่อได้มีการตรวจรบัพสัดุในงานจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ
เรียบร้อยแลว้

•
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• 2.5 การเบกิจ่าย ให้เบกิจ่ายเทา่ที่จ่าเปน็ โดยค่านึงถึงความคุม้ค่าและ
ประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน และฐานะทางการคลงัของ อปท.เป็นส่าคญั 

• โดยให้เบิกจ่ายจาก “หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด”ุ ประเภท 
“รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งบริการ”

• 2.6 กรณีการขอเบิกเงนิค่าจ้างเหมาฯ ส่าหรับเดือนกนัยายน  ที่ไม่เข้า
หลักเกณฑ์การกันเงนิ ให้ อปท.สามารถวางฎีกาเบกิเงนิจากหน่วยงานคลังได้
ตั้งแต่วันที ่25 กันยายน เป็นต้นไป 

• โดยให้ อปท. จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ หรือ ผู้มีสิทธิรับเงิน ภายหลงัจากได้มีการ
ตรวจรับพสัดถุูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง เรียบร้อยแลว้
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• 3. วิธีการในการจัดหา

• - การจ้างเอกชนใหถ้ือปฏบิตัิตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพสัดุ
ภาครัฐ กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบทีอ่อกตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ          
หนังสือสั่งการของกรมบัญชกีลางทีก่่าหนดเกี่ยวกับการจ้างเอกชนด่าเนินงาน

• 4.  ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเปน็ “ผู้รับจ้างท่าของ” ตามข้อตกลง  
หรือสัญญาการจ้าง ตาม กม. ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและบรหิารพสัดุ
ภาครัฐ จึงไม่มีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างตาม กม. ว่าด้วย รบ. บหง.บคุคล
ท้องถิ่น แต่เป็นเพยีง “ผู้รับจ้างทา่ของ” จึงไม่มีฐานะ นายจ้างกับลกูจ้าง
ตาม กม. ประกันสังคม และกองทนุเงินทดแทน อปท. 

• - อปท. ผู้ว่าจ้าง จึงไม่ต้องน่าส่งเงินสมทบเขา้กองทนุฯ ดังกล่าว 

• 5. ให้ผู้บริหารทอ้งถิ่น หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมการจ้างฯ  ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์




