
การจดัท างบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

พงษศ์กัด์ิ  กวนีนัทชยั 

ผูอ้ านวยการสว่นการจดัสรรเงนิอดุหนุนและพฒันาระบบงบประมาณ 
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เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 65 ในการปฏบิตัหินา้ที่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหส้มาชิกสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  รองนายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และพนักงานสว่นต าบลเป็น

เจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 48 เอกวสีติ ในการปฏบิตัิหนา้ที่ ใหน้ายกเทศมนตร ีรองนายก 

เทศมนตรแีละพนักงานเทศบาลเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 44 ในการปฏบิตัหินา้ที่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหน้ายกองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปลดัองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดั รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและขา้ราชการองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดัเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 149 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน สมาชิกสภานิติ

บญัญตัิแห่งรฐั สมาชิกสภาจงัหวดั หรอืสมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใดส าหรบั

ตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยมิชอบ เพือ่กระท าการหรอืไม่กระท าการ

อย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรอืมิชอบดว้ยหนา้ที่ 

ตอ้งระวางโทษจ าคกุต ัง้แต่หา้ปีถงึยี่สบิปี หรอืจ าคกุตลอดชีวติ 

และปรบัต ัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่ม่ืนบาท หรอืประหารชีวติ 



หลกัการปฏบิตัิราชการ 

“ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”  

ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ไดก้ต่็อเม่ือมี

กฎหมายมอบอ านาจใหใ้นการกระท าการนั้น 
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เรื่องเสรจ็ที่ 1/2555 เรื่อง ภาระหน้ีเงนิกูข้องเทศบาลต าบล 

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

ด าเนินการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน  

• แมม้าตรา 83 แหง่พระราชบญัญตัิสภาต าบลและ อบต.ฯ จะบญัญตัิให ้

อบต.อาจกูเ้งนิไดก้ต็าม แต่การกูเ้งนิของ อบต. จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสภา 

อบต. และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ตราบใดที่ยงัไม่มีการ

ออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยเพือ่ก าหนดเรื่องการกูเ้งนิของ อบต.ไว ้อบต. 

จงึยงัไม่อาจกูเ้งนิได ้

• เป็นกรณีที่นายก อบต.ไปด าเนินการในเรื่องที่ อบต.ไม่มีอ านาจหนา้ที่ที่จะ

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

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

รกัษาราชการแทน ปฏบิตัริาชการแทน 

- นายกไม่อาจปฏบิตัหินา้ที่ได ้

- รองนายกตามล าดบั/ปลดัเป็น

ผูร้กัษาราชการแทน 

- ท าไดท้กุเรื่องที่เป็นอ านาจ

หนา้ที่ของนายก 

- นายกมอบอ านาจใหร้องนายก/

ปลดั/รองปลดั ปฏบิตัริาชการแทน

เฉพาะเรื่อง 

- ท าเป็นหนงัสอื 

- นายกก ากบัดูแล 
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การเลอืกกรรมการหาขอ้ยตุกิรณีไม่รบัหลกัการ 

เรื่องเสรจ็ที่ 155/2550  

- เลอืกกรรมการหาขอ้ยตุกิรณีไม่รบัหลกัการ

งบประมาณรายจา่ย ไม่ถกูตอ้งตามระเบียบ มท.      

ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯ 

- เลอืกคร ัง้เดียวไดก้รรมการฯตามจ านวนที่สภา

ก าหนด 
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การเลอืกกรรมการหาขอ้ยตุิ (ขอ้ 48 ) 

- ในกรณีที่สภาทอ้งถิ่นมีมติไม่รบัหลกัการแหง่ร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณ  

- ใหป้ระธานสภาทอ้งถิ่นน าปรกึษาในที่ประชมุสภาทอ้งถิ่น 

เพือ่เลอืกสมาชิกสภาทอ้งถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

หาขอ้ยตุิ 

- ใหน้ าวธิีการเลอืกในขอ้ 12 แหง่ระเบยีบน้ีมาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม 
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การเลอืกรองประธานสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 12 ) 

- ใหเ้ลอืกรองประธานสภาทอ้งถิ่นคนที่หน่ึงก่อน  

- แลว้จงึเลอืกรองประธานสภาทอ้งถิ่นในล าดบั

ถดัไปทลีะคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พงึมี  
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การเลอืกคณะกรรมการของสภาฯ (ขอ้ 107 ) 

- ใหส้มาชิกสภาทอ้งถิ่นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภา

ทอ้งถิ่นหรอืบคุคลที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี  

- ในกรณีที่สมาชิกสภาทอ้งถิ่นเป็นผูเ้สนอตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถิ่น

รบัรองไม่นอ้ยกว่าสองคน  

- กรณีที่ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเป็นผูเ้สนอไม่ตอ้งมีผูร้บัรอง 

- การเสนอช่ือใหเ้สนอไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน 

- ใหน้ าวธิีการเลอืกตามขอ้ 12 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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แปรญตัติงบประมาณ 

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

- สมาชิกแปรญตัติงบประมาณ 

• โครงการปรบัปรุงภมิูทศัน์รมิถนน ตัง้ไว ้2,885,000 บาท แปรญตัติเหลอื 
21,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง 12 ต่อ 5 เสยีง  

• โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี ต ัง้ไว ้502,000 
บาท แปรญตัติเหลอื 21,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง 12 ต่อ 5 เสยีง 

- ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เหน็ชอบดว้ย 

- สภาใชม้ตสิภายนืยนั เพือ่ใหน้ายกเทศมนตรลีงนามประกาศใช ้

- ผูว้่าราชการจงัหวดัเสนอรฐัมนตรยีบุสภา 
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แปรญตัตงิบประมาณ 

     ขอ้ 59  การแปรญตัติร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณ จะกระท าไดเ้ฉพาะ

การขอลดรายจา่ยหรอืการขอลดจ านวนเงนิที่ขออนุญาตจา่ย  

     ขอ้ 60  หา้มไม่ใหแ้ปรญตัติรายจา่ยข้ึนใหม่ หรอืเพิ่มเติมรายจา่ย หรอื

เปลี่ยนแปลงความประสงคข์องจ านวนเงนิที่ขออนุมตัิจา่ย เวน้แต่จะได ้

รบัค ารบัรองจากผูบ้รหิารทอ้งถิ่น หรอืค าแปรญตัตนิั้นผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเป็น

ผูแ้ปรญตัติ 

     ขอ้ 61  หา้มไม่ใหแ้ปรญตัติในรายการและจ านวนเงนิซึ่งมีขอ้ผูกพนั  

     (1) ดอกเบี้ยและเงนิสง่ใชต้น้เงนิกู ้ 

     (2) รายจา่ยซึ่งเป็นจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยตามกฎหมาย 
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แปรญตัตงิบประมาณ 

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

2537 และ ที่แกไ้ขเพิ่มเติม (มาตรา  87 วรรคแปด)  

      ในการพจิารณาร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีหรอืร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม 

สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะแปรญตัติเพิ่มเติม

รายการหรอืจ านวนในรายการไม่ได ้แต่อาจแปรญตัติได ้

ในทางลดหรอืตดัทอนรายจา่ย ซึ่งมิไดเ้ป็นรายจา่ยที่เป็นเงนิ 

สง่ใชต้น้เงนิกู ้หรอืเงนิที่ก าหนดใหจ้า่ยตามกฎหมาย... 
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แปรญตัตงิบประมาณ 

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

ดงัน้ี (1) ดา้นบรหิารทัว่ไป 2 แผนงาน (2) ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม   

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

1 แผนงาน  

     - คณะกรรมการฯ มีมติว่า ค าแปรญตัติที่เสนอไม่ปรากฏว่าจะขอแกไ้ข

เพิ่มเติมตอนใด ขอ้ใด หากจะถอืว่าเป็นการแกไ้ขทกุตอน ทกุขอ้ 10 %   

มีรายการบางรายการเป็นรายจา่ยซึ่งเป็นจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยตามกฎหมาย 

เช่น เงนิเดือนขา้ราชการ ฯลฯ ซ่ึงตอ้งหา้มไม่ใหแ้ปรญตัติ  จงึไม่สามารถ

รบัค าแปรญตัติไวพ้จิารณาได ้ 
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แปรญตัตงิบประมาณ 

     - ศาลปกครองพพิากษาว่า การที่คณะกรรมการแปรญตัติ มีมติ     

ไม่รบัค าแปรญตัตขิองผูฟ้้องคดีท ัง้หมดและไม่ใหโ้อกาสผูฟ้้องคดีซ่ึงไดไ้ป

ประชมุกบัคณะกรรมการตามที่นดัหมาย ไดช้ี้แจงค าขอแปรญตัต ิเป็นการ

กระท าที่ไม่ชอบดว้ยระเบียบ อนัขดัต่อเจตนารมณ์ของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งประสงคใ์หค้วามคุม้ครองสทิธิของเสยีงขา้งนอ้ย 

ที่จะมีสว่นในการพจิารณาร่างเทศบญัญตัิในฐานะผูแ้ปรญตัติดว้ย  

     - พพิากษาใหเ้พกิถอนเทศบญัญตัิงบประมาณ 
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จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ของ อปท. 

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

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

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

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีภาระผูกพนัตอ้งจา่ย

และเป็นรายจา่ยที่ต ัง้ไวเ้พือ่จดัสรรให ้

หน่วยงานต่างๆ เบิกจา่ย ไดแ้ก ่รายจา่ย

ดงัต่อไปน้ี 
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งบกลาง  

(1) ค่าช าระหน้ีเงนิตน้    (2) ค่าช าระดอกเบี้ย 

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม   

(4) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 

(5) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานุบาล 

(6) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอืน่ 

(7) เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ   (8) เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 

(9) เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์   (10) ส ารองจา่ย 

(11) รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั   (12) เงนิช่วยพเิศษ 

(13) เงนิสมทบกองทนุทดแทน 
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บ าเหน็จ/บ านาญ 

(1) เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น (กบท.)  

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพผูร้บับ านาญ  (3) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญ 

(4) เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถา่ยโอน  

(5) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญขา้ราชการถ่ายโอน 

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

(8) ค่ารกัษาพยาบาลผูร้บับ านาญ    (9) เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 

(10) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรผูร้บับ านาญ 

(11) เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 

(12) เงนิสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ ลูกจา้งประจ า (กสจ.) 

(13) โครงการเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนด 
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ปญัหาการตัง้งบประมาณสมทบกองทนุสวสัดิการชมุชน 

(หนงัสอื มท. ดส. ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลว. 3 ส.ค. 2560) 

- สตง. ทกัทว้งว่า อปท. ไม่สามารถตัง้งบประมาณสมทบกองทนุสวสัดิการ

ชมุชนได ้

- พ.ร.บ. สง่เสรมิการจดัสวสัดิการสงัคม พ.ศ. 2546 มาตรา 40/4 บญัญตัิว่า 

หน่วยงานของรฐั อปท. หรอืองคก์รสาธารณประโยชน์ อาจใหค้วามร่วมมือและ

สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รสวสัดิการชมุชนตามควรแกก่รณี 

- ครม. มีมต ิเม่ือวนัที่ 29 มิ.ย. 2553 เหน็ชอบในหลกัการให ้อปท. สมทบ

งบประมาณแก่กองทนุสวสัดิการชมุชน โดยใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจ 

- มท. ไดม้ีหนงัสอื ดส. ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลว. 20 ส.ค. 2553 แจง้ให ้

อปท. พจิารณาด าเนินการตามมต ิครม. ดงักล่าว อปท. จงึสามารถตัง้

งบประมาณสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชนได ้ 20 



พระราชบญัญตัิหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ ดงัต่อไปน้ี 

  (๘) สนบัสนุนและประสานกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในการ

ด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิ่นหรอืพื้นที่

ไดต้ามความพรอ้ม ความเหมาะสมและความตอ้งการ เพือ่สรา้งหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาตใิหแ้กบ่คุคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗ 

  มาตรา ๔๗  เพือ่สรา้งหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใิหก้บับคุคลในพื้นที่ 

โดยสง่เสรมิกระบวนการมีสว่นร่วมตามความพรอ้ม ความเหมาะสม และความ

ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ่น ใหค้ณะกรรมการสนับสนุนและประสานกบั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ก าหนดหลกัเกณฑเ์พือ่ใหอ้งคก์รดงักลา่วเป็นผู ้

ด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิ่นหรอืพื้นที่ 

โดยใหไ้ดร้บัค่าใชจ้า่ยจากกองทนุ 21 



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการตัง้งบประมาณของ อปท. 

เพือ่สมทบกองทนุ พ.ศ. 2561 
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     “กองทนุ” หมายความว่า ทนุหมนุเวยีนที่จดัต ัง้ข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิและมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ช่วยเหลอืหรอืสนบัสนุน

การจดับรกิารสาธารณะ ตามอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

     การตัง้งบประมาณสมทบกองทนุ (ขอ้ ๔)  

     องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่มีความประสงคเ์ขา้ร่วมบรหิารจดัการหรอื

ด าเนินการรว่มกบักองทนุ ต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี หรอืงบประมาณรายจา่ย

เพิม่เตมิ โดยตัง้ไวใ้นงบกลาง ประเภทรายจา่ยตามขอ้ผูกพนั รายการเงนิสมทบ

กองทนุ โดยใหร้ะบช่ืุอกองทนุที่จะต ัง้งบประมาณสมทบ ทัง้น้ี ตามอตัราเงนิสมทบ   

ที่แต่ละกองทนุไดก้ าหนดไว ้ 



การตัง้งบประมาณสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 

(ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพฯ พ.ศ. 2557) 

- อปท. สมทบเงนิเขา้กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ ไม่นอ้ยกว่าอตัรารอ้ยละ

ของเงนิที่ไดร้บัจดัสรรจากกองทนุฯ 

- อบต. ขนาดเลก็   สมทบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  30 

- อบต. ขนาดกลาง   สมทบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  40 

- อบต.ขนาดใหญ่/เทศบาลต าบล สมทบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  50 

- เทศบาลเมือง/นคร/รูปแบบอืน่ สมทบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  60 

23 



การช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบสาธารณภยั 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตาม

อ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

24 



หลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลอื (ขอ้ 6 ฉ.2)  

- กรณีเกดิสาธารณภยัในพื้นที่ของ อปท. ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให ้

ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉินหรอืไม่กต็าม อปท. สามารถ

ช่วยเหลอืประชาชนในเบื้องตน้ โดยฉบัพลนัทนัท ีเพือ่การด ารงชีพ หรอื

บรรเทาความเดือดรอ้นเฉพาะหนา้ หรอืระงบัสาธารณภยั หรอืเพือ่คุม้ครอง

ชีวติและทรพัยส์นิ หรอืป้องกนัภยนัตรายที่จะเกดิแกป่ระชาชน ไดต้าม   

ความจ าเป็น โดยไม่ตอ้งเสนอคณะกรรมการพจิารณา 

- ในกรณีการช่วยเหลอืประชาชน เพือ่เยยีวยาและฟ้ืนฟหูลงัเกดิสาธารณภยั 

หรอืการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ หรอืการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 

หรอืการช่วยเหลอืเกษตรกรผูม้ีรายไดน้อ้ยใหเ้สนอคณะกรรมการใหค้วาม

เหน็ชอบกอ่น   

25 



ขัน้ตอนการใหค้วามช่วยเหลอืกรณีไม่เรง่ด่วน (ขอ้ 7 ฉ.2)  

  กรณีมีความจ าเป็นตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนเพือ่เยยีวยา

หรอืฟ้ืนฟหูลงัเกดิสาธารณภยั ให ้อปท. ด าเนินการ ดงัน้ี 

  (1) กรณีมีการประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ

กรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกดิภยั ใหร้ายงานอ าเภอ หรอืจงัหวดั หรอื

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่พจิารณาน าเงนิทดรองราชการเพือ่การ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ ใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

   (2) กรณีมิไดป้ระกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ

กรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกดิภยั ในการช่วยเหลอืประชาชน ใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นเสนอคณะกรรมการพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอื 

ท ัง้น้ี ไม่เกนิหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในระเบยีบน้ี  

26 



การใหค้วามช่วยเหลอืกรณีสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัิ (ขอ้ 11)  

    - การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัิ

ฉุกเฉิน ที่จ าเป็นที่ตอ้งแกไ้ขโดยฉบัพลนัในการด ารงชีพและความเป็นอยู่  

ของประชาชน หรอืเป็นการซ่อมแซมใหค้ืนสูส่ภาพเดิม อนัเป็นการบรรเทา

ความเดือดรอ้นเฉพาะหนา้ อปท. สามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดท้นัที ภายใต ้

ขอบอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 

    - กรณีสิง่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ อปท. ไดร้บัความ

เสยีหาย หาก อปท. เหน็ว่าการซ่อมแซมใหค้ืนสูส่ภาพเดิมจะไม่คุม้ค่าและการ

กอ่สรา้งใหม่จะเกดิประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่า ใหเ้สนอคณะกรรมการ

เป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นการใชจ้า่ยงบประมาณโดยใหค้ านึงถงึ

สถานะทางการคลงั 27 



การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ 

(ขอ้ 12 ฉ.2)  

- การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพ

ชีวติ นอกจากกรณีการช่วยเหลอืดา้นสาธารณภยัฉุกเฉิน ให ้อปท. 

ประกาศใหป้ระชาชนที่ประสงคจ์ะขอรบัความช่วยเหลอื ยื่นลงทะเบียน

เพือ่ขอรบัความช่วยเหลอืต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเพือ่เสนอ

คณะกรรมการ 

- ในกรณีเกดิอคัคีภยัที่ไม่เขา้ข่ายภยัพบิตัิ ในการช่วยเหลอืประชาชน ให ้

อยู่ในดลุพนิิจของคณะกรรมการที่จะพจิารณาการใหค้วามช่วยเหลอืตาม

ความจ าเป็น เหมาะสม ทัง้น้ี ไม่เกนิอตัราตามหลกัเกณฑท์ี่

กระทรวงการคลงัก าหนด  
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ล าดบัการใชจ้า่ยเงนิกรณีฉุกเฉินที่เกดิสาธารณภยั  

(ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว 6 มิ.ย. 2559) 
 

1. จา่ยจากเงนิส ารองจา่ยกอ่น 

2. เงนิส ารองจา่ยหมด ใหโ้อนงบประมาณที่หมดความจ าเป็น 

หรอืมีความจ าเป็นนอ้ยกว่ามาเพิ่มเงนิส ารองจา่ย 

3. หากไม่มีเงนิโอนใหข้ออนุมตัิจา่ยขาดเงนิสะสม  

29 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ย การรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ  

การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

พ.ศ. 2547  



การกนัเงนิกรณีกอ่หน้ีผูกพนั (ขอ้ 57)  

•กรณีที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดก้อ่หน้ีผูกพนัไว ้

กอ่นสิ้นปี โดยส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง หรอืการเช่าทรพัยส์นิ  

•ถา้เหน็ว่าการเบกิเงนิไปชาระหน้ีผูกพนัไม่ทนัสิ้นปี ให ้
ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นอนุมตัใิหก้นัเงนิไวเ้บกิจา่ยในปีถดัไปได ้

อกีไม่เกนิระยะเวลาหน่ึงปีหรอืตามขอ้ผูกพนั 



การกนัเงนิกรณียงัมิไดก้อ่หน้ีผูกพนั  (ขอ้ 59)  

• ในกรณีที่มีรายจา่ยหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดินและสิง่กอ่สรา้ง ยงัมิไดก้อ่หน้ี

ผูกพนัแต่มีความจ าเป็นตอ้งใชจ้า่ยเงนินั้นต่อไปอกี ให ้อปท. รายงานขอ

อนุมตัิกนัเงนิต่อสภาทอ้งถิ่นไดอ้กีไม่เกนิระยะเวลาหน่ึงปี 

• เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงนิแลว้ หาก อปท. ยงัมิไดด้ าเนินการกอ่หน้ี
ผูกพนั ใหข้ออนุมตัิขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิไดไ้ม่เกนิอกีหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถิ่น 

หรอืกรณีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายการดงักลา่วที่ท าให ้

ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลี่ยนหรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่กอ่สรา้ง ใหข้อ

อนุมตัิเปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิไดไ้ม่เกนิอกีหน่ึงปีต่อสภา

ทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี และโครงการดงักลา่วตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์ดิมตามที่ไดร้บั

อนุมตัิใหก้นัเงนิไว ้                                  (ต่อ) 



การกนัเงนิกรณียงัมิไดก้อ่หน้ีผูกพนั  (ขอ้ 59)  

•กรณีที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดก้อ่หน้ีผูกพนัแลว้ให ้

เบิกจา่ยไดต้ามขอ้ผูกพนั  

•เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงนิหรอืขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิตาม
วรรคสองแลว้ หากยงัไม่ไดด้าเนินการกอ่หน้ีผูกพนัหรอืมีเงนิ

เหลอืจา่ยจากเงนิดงักลา่ว ใหเ้งนิจานวนนั้นตกเป็นเงนิสะสม 



การกนัเงนิโบนัส (ขอ้ 59/1)  

• รายจา่ยเงนิเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบานาญ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิเพิ่ม เงนิ
ประโยชนต์อบแทนอืน่ เงนิช่วยเหลอืและเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั รวมทัง้

ค่าตอบแทนที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ ที่มีระเบยีบ กฎหมาย ก าหนดใหจ้า่ยใน

ลกัษณะเดียวกนั หากเบกิเงนิไม่ทนัสิ้นปีและมีความจ าเป็นตอ้ง  ใชจ้า่ยเงนิ

นั้นต่อไปอกี ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นอนุมตัใิหก้นัเงนิไดไ้ม่เกนิ    หกเดือน 

• เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงนิตามวรรคหน่ึง หากยงัด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ 
ใหข้อขยายเวลาการเบิกจา่ยเงนิต่อสภาทอ้งถิ่นไดอ้กีไม่เกนิหกเดือน 



การยมืเงนิ (ขอ้ 84)  

     การจา่ยเงนิยมืจะจา่ยไดแ้ต่เฉพาะที่ผูย้มืไดท้ าสญัญาการยมืเงนิและผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่นไดอ้นุมตัใิหจ้า่ยเงนิยมืตามสญัญาการยมืแลว้เท่านั้น โดยจะตอ้งเป็นไป

ตามเงือ่นไข ดงัต่อไปน้ี 

     (1) มีงบประมาณเพือ่การนั้นแลว้ 

     (2) ผูย้มืไดท้ าสญัญาการยมืเงนิข้ึนสองฉบบั... 

     (3) การอนุมตัใิหผู้ย้มืเงนิเพือ่ใชใ้นราชการแต่ละราย ใหผู้มี้อ านาจพจิารณา

อนุมตัใิหย้มืเท่าที่จ าเป็นไดเ้ฉพาะผูมี้หนา้ที่ตอ้งปฏบิตังิานนั้น ๆ และหา้มมิให ้

อนุมตัใิหย้มืเงนิรายใหม่ในเม่ือผูย้มืมิไดช้ าระคนืเงนิยมืรายเกา่ใหเ้สรจ็สิ้นกอ่น 

    ฯลฯ 



การเบกิเงนิยมืเพือ่ปฏบิตัริาชการ(ขอ้ 85/1)   

      (1) รายการค่าจา้งแรงงาน ซ่ึงไม่มีก าหนดจา่ยเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า        

แต่จ าเป็นตอ้งจา่ยใหแ้ต่ละวนัหรอืแต่ละคราวเม่ือเสรจ็งาน 

      (2) รายการค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุเฉพาะ 

          - ค่าตอบแทนส าหรบัผูท้ี่ปฏบิตัิงานใหแ้ก ่อปท. และจ าเป็นตอ้งจา่ยแต่ละ

วนัหรอืแต่ละคราวเม่ือสิ้นสดุการปฏบิตังิาน  

      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชมุ  

   - รายการค่าใชส้อยหรอืวสัดทุี่ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง  

   - ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ หรอื 

   - ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม หรอื 

   - ค่าใชจ้า่ยในการจดังานเฉพาะรายการที่ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ 

     (3) รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบรกิารไปรษณียโ์ทรเลข 



การจา่ยขาดเงนิสะสม (ขอ้ 90,91) 

1. งบประมาณรายจา่ยประกาศใชบ้งัคบัแลว้   

2. มีงบประมาณไม่เพยีงพอที่จะจา่ย หรอืไม่ไดต้ ัง้งบประมาณไว ้ 

3. ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิ่น ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

    3.1 รบัโอน เลื่อนระดบั เลื่อนขัน้เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น 

    3.2 เบิกเงนิให ้ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น ผูช่้วยผูบ้รหิารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  

เลขานุการผูบ้รหิารทอ้งถิ่น เลขานุการสภาทอ้งถิ่น ที่ปรกึษาผูบ้รหิารทอ้งถิ่น  

พนักงานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง ซึ่งมีสทิธิไดร้บัเงนิตามกฎหมาย 

4. กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกดิข้ึน  ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นอนุมตัิใหจ้า่ยขาด 

เงนิสะสมไดต้ามความจ าเป็นในขณะนั้น 



การใชจ้า่ยเงนิสะสม (ขอ้ 89) 

     อปท. อาจใชจ้า่ยเงนิสะสมได ้โดยไดร้บัอนุมตัิจากสภาทอ้งถิ่น ภายใต ้

เงือ่นไข ดงัต่อไปน้ี 

     (1) ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกจิการซ่ึงอยู่ในอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่นซึ่งเกี่ยวกบั 

          - ดา้นการบรกิารชมุชนและสงัคม หรอื 

          - กจิการที่เป็นการเพิ่มพูนรายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นหรอื 

          - กจิการที่จดัท าเพือ่บ าบดัความเดือดรอ้นของประชาชน ทัง้น้ี ตอ้ง

เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นหรอืตามที่กฎหมาย

ก าหนด                      (ต่อ) 



การใชจ้า่ยเงนิสะสม (ขอ้ 89) 

     (2) ไดส้ง่เงนิสมทบกองทนุสง่เสรมิกจิการขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 

     (3) ใหก้นัเงนิสะสมส ารองจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยดา้นบคุลากรไม่นอ้ยกว่า

สามเดือนและกนัไวอ้กีรอ้ยละสบิของงบประมาณรายจา่ยประจาปีนั้น เพือ่

เป็นค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานและกรณี ที่มีสาธารณภยัเกดิข้ึน 

     (4) เม่ือไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชจ้า่ยเงนิสะสมแลว้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

ตอ้งด าเนินการกอ่หน้ีผูกพนัใหเ้สรจ็สิ้นภายในระยะเวลาไม่เกนิหน่ึงปีถดัไป 

หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดใหก้ารใชจ้า่ยเงนิสะสมนั้นเป็น

อนัพบัไป 



ทนุส ารองเงนิสะสม (ขอ้ 87)  

•ทกุวนัสิ้นปีงบประมาณ เม่ือ อปท.ไดปิ้ดบญัชีรายรบัรายจา่ยแลว้ใหก้นั

ยอดเงนิสะสมประจ าปีไวร้อ้ยละสบิหา้ของทกุปี เพือ่เป็นทนุส ารองเงนิสะสม 

• อปท. อาจใชจ้า่ยเงนิทนุส ารองเงนิสะสมได ้กรณีดงัต่อไปน้ี 

     (1) กรณีที่ยอดเงนิสะสมคงเหลอืไม่ถงึรอ้ยละสบิหา้ของเงนิสะสม       

ณ วนัที่ 1 ตลุาคม ของปีงบประมาณนั้น ใหข้อความเหน็ชอบจากสภาทอ้งถิ่น 

และขออนุมตัิผูว้่าราชการจงัหวดั 

     (2) กรณีที่ปีใด องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นมียอดเงนิทนุส ารองเงนิสะสม

เกนิรอ้ยละสบิหา้ของงบประมาณรายจา่ยประจาปีนั้น หากมีความจ าเป็น อปท. 

อาจน าเงนิทนุส ารองเงนิสะสมเฉพาะในสว่นที่เกนิไปใชจ้า่ยไดภ้ายใตเ้งือ่นไข

ขอ้ 89 (1) โดยไดร้บัอนุมตัิจากสภาทอ้งถิ่น 



งบบคุลากร (หมวดเงนิเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว) 

ฝ่ายการเมือง  

(1) เงนิเดือนนายก/รองนายก 

(2) เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 

(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 

(4) เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล 

(5) เงนิเดือนเลขานุการ/ที่ปรกึษานายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

(6) เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น/เลขานุการ

สภา อบต. 

(7) เงนิค่าตอบแทนอืน่ 
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ค่าตอบแทนเลขานุการสภา 

มาตรา 68 การจา่ยเงนิค่าตอบแทนใหแ้ก่

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการ

จา่ยเงนิค่าเบี้ยประชมุใหแ้กก่รรมการที่สภา

เทศบาลแต่งต ัง้ข้ึน ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา 48 จตวุสีติ เงนิเดือนและประโยชน์

ตอบแทนอย่างอืน่ของนายกเทศมนตร ีรอง

นายกเทศมนตร ีที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี

และเลขานุการนายกเทศมนตร ีใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

มาตรา 86 เงนิค่าตอบแทนประธานสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล นายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล เลขานุการสภาองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลและสมาชิกสภาองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

 

เทศบาล อบต. 



การตัง้งบประมาณเงนิเดือน ค่าตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอืน่  

ของฝ่ายการเมือง 

- อบจ./เทศบาล คณะกรรมการที่สภาตัง้ข้ึน ใหไ้ดร้บัเบี้ยประชมุ คร ัง้ละ 

250 บาท ประธานฯ ไดเ้พิ่ม 1/4 ของอตัราเบี้ยประชมุ ถา้วนัหน่ึงมี

ประชมุหลายคร ัง้ ใหเ้บกิไดค้ร ัง้เดียว 

- รบัค่าตอบแทนต าแหน่งประธานสภา รองประธานสภา หรอืเลขานุการ

สภา อบต.แลว้ ไม่มีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งสมาชิกอกี 

- เทศบาล/อบต. รายไดท้ี่น ามาค านวณเงนิเดือน ค่าตอบแทน ประโยชน์

ตอบแทนอืน่ หมายถงึ รายไดต้ามงบการเงนิประจ าปี ของปีงบประมาณ 

ที่แลว้มา ไม่รวมเงนิกู ้เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุประเภท 
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งบบคุลากร (หมวดเงนิเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว) 

ฝ่ายประจ า 

(1) เงนิเดือนพนักงาน   (7) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 

(2) เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (8) เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 

(3) เงนิประจ าต าแหน่ง  (9) เงนิเบี้ยกนัดาร 

(4) เงนิวทิยฐานะ   (10) เงนิเดือนพนักงานถา่ยโอน 

(5) ค่าจา้งลูกจา้งประจ า  (11) เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน 

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

ของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่นและลูกจา้ง 

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

- พ.ร.บ. ระเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542  

    มาตรา 35 ในการจา่ยเงนิเดือน ประโยชนต์อบแทนอืน่ และ

เงนิค่าจา้งของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น และลูกจา้ง ที่

น ามาจากเงนิรายไดท้ี่ไม่รวมเงนิอดุหนุนและเงนิกูห้รอืเงนิอืน่ใดนั้น 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นแต่ละแหง่จะก าหนด สูงกว่ารอ้ยละสีส่บิ

ของเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

นั้นไม่ได ้
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การตัง้งบประมาณเงนิเดือน ประโยชนต์อบแทนอืน่ และเงนิค่าจา้ง 

ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิ่นและลูกจา้ง 

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

- เงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี หมายถงึ งบประมาณรายจา่ยที่สภา

ทอ้งถิ่นใหค้วามเหน็ชอบและผูก้ ากบัดูแลอนุมตัิ 

- เงนิเดือนและค่าตอบแทนขา้ราชการครู ที่รฐัจดัสรรเป็นรายการเงนิ

อดุหนุนทัว่ไป มิใหน้ ามาค านวณรวมเป็นภาระค่าใชจ้า่ย 

- ใหต้ ัง้งบประมาณตามกรอบอตัราก าลงั 3 ปี 

- คิดเฉพาะขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง ที่ไดร้บั

เงนิเดือน ค่าจา้ง จาก อปท. ในหมวดเงนิเดือน และค่าจา้ง 
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บญัชีรายการค่าใชจ้า่ยประโยชนต์อบแทนอืน่ของขา้ราชการ  

หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้งและพนักงานจา้ง  

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

1. เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น 

2. เงนิตอบแทนอืน่ๆ หรอืเงนิค่าตอบแทนอืน่ๆ หรอืเงนิเพิม่พเิศษ หรอืเงนิเพิม่

อืน่ๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบก าหนด 

3. เงนิสวสัดิการส าหรบัการปฏบิตังิานประจ าส านกังานในพื้นที่พเิศษ (สปพ.) 

4. เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดือนใหแ้กเ่จา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตังิานในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

5. เงนิสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบตุร รวมถงึเงนิทนุสนบัสนุนการศึกษาแกบ่ตุร

ขา้ราชการ และลูกจา้งประจ าของ กทม. และขา้ราชการครู กทม. 
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6. เงนิสวสัดิการเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาล 

7. เงนิตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานดา้นความเจบ็ป่วยนอกเวลาราชการ และ

วนัหยดุราชการเฉพาะส าหรบัขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้งและ

พนกังานจา้ง (แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์ฯลฯ) 

8. เงนิเพิ่มพเิศษส าหรบับคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุส าหรบัแพทย ์ 

ทนัตแพทย ์และเภสชักร ที่ไม่ปฏบิตัิเวชปฏบิตัิสว่นตวั 

9. เงนิค่าเช่าบา้น 

10. เงนิท าขวญัขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง และพนกังานจา้งซ่ึง

ไดร้บัอนัตราย หรอืเจบ็ป่วยเพราะการปฏบิตัิในหนา้ที่ 

11. เงนิเกี่ยวกบัศพขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

ซ่ึงถงึแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ 

12. เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 
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13. เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพผูร้บับ านาญของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่นที่

มิใช่ต าแหน่งครู (ชคบ.) รวมถงึเงนิช่วยเหลอืรายเดือนผูร้บับ านาญซ่ึงลาออกจาก

ราชการกอ่นเกษียณอายขุองกรุงเทพมหานคร (ชรบ.) 

14. เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทนุทดแทน 

15. เงนิสมทบกองบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น 

16. เงนิสมทบกองบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

17. บ าเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลอืเจา้หนา้ที่และประชาชน ผูป้ฏบิตัิ

หนา้ที่ราชการ หรอืช่วยราชการเน่ืองในการป้องกนัอธิปไตยและรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ยของประเทศ 

18. เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

แก่ขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

19. ทนุการศึกษา   20. เงนิเกษียณอายกุอ่นก าหนด 
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งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด)ุ 

ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น 

  - เงนิตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานดา้นการรกัษาความเจบ็ป่วยนอกเวลา

ราชการ และในวนัหยดุราชการ (แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย)์ 

 - เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

 - ค่าตอบแทน อปพร. 

 - เงนิตอบแทนเจา้หนา้ที่ในการเลอืกตัง้ 

 - เงนิรางวลั 

 - เงนิท าขวญัฝ่าอนัตรายเป็นคร ัง้คราว 
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งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ) 

ค่าตอบแทน 

(2) ค่าเบี้ยประชมุ 

(3) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 

(4) ค่าเช่าบา้น 

(5) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร 

(6) เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล 

(7) เงนิช่วยเหลอืบตุร 
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หลกัเกณฑ ์

การเบกิจา่ยค่าตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ 

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

 



1. บคุคลหรอืคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง  

   (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท ารา่งขอบเขตของงาน 

หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง รวมทัง้ก าหนด

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ตามขอ้ 21) 

   (2) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบการจดัท าแบบรูปรายการ

งานก่อสรา้ง (ตามขอ้ 21) 

   (3) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้ 55-58) 

   (4) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา (ขอ้ 68-71) 

   (5) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืก (ขอ้ 74-76) 

   (6) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78) 

   (7) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานซ้ือหรอืงานจา้ง (ขอ้ 175) 

   (8) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานซ้ือหรอืงานจา้งกอ่สรา้ง (ขอ้ 176-177) 

   (9) ผูค้วบคุมงาน (ขอ้ 178) 



2. บคุคลหรอืคณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรกึษา 

    (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท า       

รา่งขอบเขตของงานจา้งที่ปรกึษา รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

คดัเลอืก (ขอ้ 103) 

    (2) คณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรกึษาโดยวธิีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไป (ขอ้ 113-115) 

    (3) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาโดยวธิีคดัเลอืก             

(ขอ้ 119-1121) 

    (4) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจง      

(ขอ้ 124) 

    (5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งที่ปรกึษา (ขอ้ 179) 



3. บคุคลหรอืคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้ง 

   (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท ารา่งขอบเขตของงานจา้ง

ออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ

แบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง (ขอ้ 139) 

   (2) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้งโดยวธิีประกาศ   

เชิญชวน (ขอ้ 146-147) 

   (3) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้งโดยวธิีคดัเลอืก    

(ขอ้ 149-150) 

   (4) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

(ขอ้ 152) 

   (5) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบงานกอ่สรา้งโดยวธิีประกวดแบบ (ขอ้ 155) 

   (6) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้ง  

(ขอ้ 180) 

 



     4. คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง ที่ไดร้บัแต่งต ัง้ 

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการก าหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง (เบิกได ้

ตัง้แต่ 15 พ.ย. 2560)  

     5. บคุคลหรอืคณะกรรมการผูไ้ดร้บัการแต่งต ัง้ตาม ขอ้ 1-4 

ยกเวน้ ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทน ดงัน้ี 

       (1) บคุคล ในอตัราไม่เกนิคนละ 1,200 บาท ต่องาน 

       (2) คณะกรรมการในอตัรา ประธานกรรมการไม่เกนิ 1,500 บาท 

กรรมการไม่เกนิคนละ 1,200 บาท ต่อคร ัง้ที่ มาประชมุ  

      



 

     6. คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งกอ่สรา้ง และผูค้วบคมุ

งานกอ่สรา้ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนกรณีที่ออกตรวจงานจา้ง ณ สถานที่ 

ที่ก าหนดไวใ้นสญัญาหรอืที่ตกลงใหท้ างานจา้ง ดงัน้ี 

 6.1 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งกอ่สรา้ง ในอตัรา 

350 บาทต่อคนต่อวนั 

 6.2 ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง 

      (1) หวัหนา้ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง ในอตัราไม่เกนิ 350 บาท

ต่อวนัต่องาน 

      (2) ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง (ผูป้ฏบิตัิการ) ในอตัราไม่เกนิ 

300 บาทต่อวนัต่องาน 



7. การจา่ยเงนิค่าตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการใหป้ฏบิตั ิดงัน้ี 

  7.1 สว่นราชการ 

 (1) จา่ยค่าตอบแทนโดยโอนเงนิผ่านระบบ KTB Corporrate Online เพือ่

เขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารของบคุคลหรอืคณะกรรมการ ดงักล่าว 

     - กรณีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานราชการในหน่วยงาน ใหโ้อนเงนิเขา้

บญัชีเงนิฝากธนาคารที่ใชส้ าหรบัรบัเงนิเดือน ค่าจา้ง หรอืค่าตอบแทนแลว้แต่กรณี 

หรอืบญัชีเงนิฝากธนาคารอืน่ 

     - กรณีเป็นบคุคลต่างสงักดัหรอืบคุคลภายนอก ใหโ้อนเงนิเขา้บญัชีเงนิ

ฝากธนาคารตามที่ผูม้ีสทิธิรบัเงนิแจง้ความประสงคไ์ว ้

 (2) ใหใ้ชร้ายงานสรุปผลการโอนเงนิ ทีไดจ้ากระบบ KTB Corporrate 

Online เป็นหลกัฐานการจา่ยและเกบ็รกัษาไวใ้ห ้สตง. ตรวจ  

   7.2  หน่วยงานของรฐัอืน่ ใหถ้อืปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัที่หน่วยงาน

ของรฐันั้น ๆ ก าหนด 



 

 

     8. หวัหนา้หน่วยงานของรฐัสามารถก าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบั

อตัราการจา่ยค่าตอบแทนเพือ่เป็นการควบคมุการเบกิจา่ยและการ

บรหิารงบประมาณไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

     9. การเบิกจา่ยค่าตอบแทนที่นอกเหนือหรอืแตกต่างจากที่

ก าหนดใหข้อท าความตกลงกบัประทรวงการคลงั  



     ค่าใชส้อย หมายถงึ  

     - รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร (ยกเวน้บรกิาร

สาธารณูปโภค สือ่สารและโทรคมนาคม)  

     - รายจา่ยที่เกี่ยวกบัการรบัรองและพธิีการ  

     - รายจา่ยที่เกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ        

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยอืน่ๆ  

     - ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 
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(1) รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร 

- ค่าถา่ยเอกสาร    - ค่าเย็บหนงัสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื 

- ค่าซกัฟอก    - ค่าก าจดัสิง่ปฏกิูล 

- ค่าระวางบรรทกุ   - ค่าเช่าทรพัยส์นิ (ยกเวน้ ค่าเช่าบา้น) 

- ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง

วทิยุ กระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรอืสิง่พมิพต์่างๆ 

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ   - ค่าเบี้ยประกนั 

- ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา  - ค่าจา้งเหมาบรกิาร 

- ค่าตดิต ัง้ไฟฟ้า  

  (1) ค่าปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพือ่ใหร้าชการไดใ้ชบ้รกิารไฟฟ้า 

รวมถงึค่าตดิต ัง้หมอ้แปลง เครื่องวดัและอปุกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นกรรมสทิธิ์ของการไฟฟ้า 

  (2) ค่าจา้งเหมาเดินสายและตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เตมิ ค่าธรรมเนียม รวมถงึการ

ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มก าลงัไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรกัษา หรอื

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 61 



- ค่าตดิต ัง้ประปา 

   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

ไดใ้ชบ้รกิารน ้าประปา รวมถงึค่าตดิต ัง้มาตรวดัน ้าและอปุกรณ์ประปา ซ่ึงเป็น

กรรมสทิธิ์ของการประปา 

  (2) ค่าจา้งเหมาเดินท่อประปาและตดิตัง้อปุกรณ์ประปาเพิม่เตมิ รวมถงึ       

การปรบัปรุงระบบประปา การบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมระบบประปาและอปุกรณ์ 

- ค่าตดิต ัง้โทรศพัท ์

  ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการตดิต ัง้โทรศพัท ์ยกเวน้ ค่าตูส้าขา ค่าเครื่อง โทรศพัทพ์ว่ง

ภายใน และเครื่อง โทรศพัทภ์ายใน  

- ค่าตดิต ัง้เครื่องรบัสญัญาณต่างๆ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการจดัท าประกนัภยัทรพัยส์นิ

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



     “ทรพัยส์นิ” หมายความว่า รถราชการ ครุภณัฑ ์หรอื

สิง่กอ่สรา้ง ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ที่มีการใชง้านตาม

อ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

     “รถราชการ” หมายถงึ รถราชการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการใชแ้ละรกัษารถยนตข์ององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 ไดแ้ก ่รถสว่นกลาง          

รถประจ าต าแหน่ง และรถรบัรอง ที่ อปท.ไดม้าโดยการซ้ือ 

การรบับรจิาคหรอืไดร้บัความช่วยเหลอื และไดข้ึ้นทะเบยีน

เป็นครุภณัฑข์อง อปท. เพือ่ใชใ้นการปฏบิตัริาชการ 



การจดัท าประกนัภยัทรพัยส์นิ (ขอ้ ๕)  

- อปท. อาจจดัใหม้ีการท าประกนัภยัทรพัยส์นิตามความ

จ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถงึสถานะทางการคลงั

และการจดัท าบรกิารสาธารณะตามอ านาจหนา้ที่ของ 

อปท. เป็นส าคญั 

- ในการจดัท าประกนัภยัทรพัยส์นิ อปท. ตอ้งพจิารณา

ดว้ยว่าค่าเบี้ยประกนัภยัคุม้กบัความคุม้ครองที่จะไดร้บั

หรอืไม่  



หลกัเกณฑก์ารจดัท าประกนัภยัทรพัยส์นิ (ขอ้ ๖)  

 ทรพัยส์นิที่จะเสนอขอท าประกนัภยัไดต้อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ดงัน้ี 

 (๑) เป็นทรพัยส์นิที่เม่ือเกดิความเสยีหายแลว้ อาจสง่ผลกระทบ

หรอืเป็นอนัตรายต่อชีวติและทรพัยส์นิของบคุคลอืน่  

 (๒) เป็นทรพัยส์นิที่ใชเ้พือ่บรกิารสาธารณะ ซ่ึงเม่ือไดร้บัความ

เสยีหายแลว้จะสง่ผลกระทบต่อความเดือดรอ้นของสาธารณชนเป็นวงกวา้ง 

 (๓) เป็นทรพัยส์นิที่มีมูลค่าสูง 

 (๔) ไม่เป็นทรพัยส์นิที่มีเงือ่นไขตามสญัญาหรอืสญัญาสมัปทาน

บงัคบัใหต้อ้งท าประกนัภยั  

 ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิการท าประกนัภยัทรพัยส์นิ  



หลกัเกณฑก์ารประกนัภยัรถภาคสมคัรใจ (ขอ้ ๗)  

 (๑) ตอ้งเป็นรถยนตส์ว่นกลางที่ใชใ้นการปฏบิตัิงานตาม

ภารกจิหนา้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

 (๒) ลกัษณะการใชร้ถยนตม์ีความเสีย่งต่อการเกดิ

อบุตัิเหต ุและ 

 (๓) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีงบประมาณเพยีง

พอที่จะจดัท าประกนัภยั โดยไม่กระทบต่อการปฏบิตัิภารกจิ

ตามอ านาจหนา้ที่  



เงือ่นไขการประกนัภยัรถราชการภาคสมคัรใจ (ขอ้ ๘)  

 (๑) รถยนตส์ว่นกลางของ อปท. ในเขตพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้และ 4 อ าเภอ ของจงัหวดัสงขลา ตอ้งเป็นรถยนตท์ี่มีภารกจิปกติ

ในพื้นที่  

 (๒) รถยนตส์ว่นกลางของ อปท.ที่มีลกัษณะการใชง้านที่กอ่ใหเ้กดิ

ความเสีย่งในการเกดิอบุตัิเหตไุดม้ากกว่ารถยนตส์ว่นกลาง  ของ อปท.

ตามปกต ิหรอืเม่ือเกดิอบุตัเิหตแุลว้มีโอกาสจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

ผลกระทบต่อชีวติและทรพัยส์นิของบคุคลอืน่ในวงกวา้งและหรอืจ านวน

มาก เช่น รถพยาบาล รถยนตฉุ์กเฉิน รถยนตบ์รรเทาสาธารณภยั รถยนต์

ดบัเพลงิ รถยนตโ์ดยสารหรอืรถยนตบ์สัโดยสาร จ านวนตัง้แต่ ๒๐ ที่นัง่

ข้ึนไป เป็นตน้  



การพจิารณาจดัท าประกนัภยัภาคสมคัรใจ (ขอ้ ๙)  

- ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเป็นผูพ้จิารณาประเภทของการ

จดัท าประกนัภยั ตามความจ าเป็น เหมาะสม และ

ประหยดั  

- การจดัท าประกนัภยัรถยนตส์ว่นกลางนอกจากกรณี 

ตามขอ้ ๘ ใหจ้ดัท าประกนัภยัภาคสมคัรใจในความ

คุม้ครองประเภทที่ ๓ ในวงเงนิความคุม้ครองไม่เกนิ 

๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน 



ครุภณัฑท์ี่สามารถท าประกนัภยัได ้(ขอ้ ๑๐)  

  รายการครุภณัฑต์ามรูปแบบจ าแนกงบประมาณ ตามระเบียบ มท.

ว่าดว้ยวธิีการงบประมาณฯ ที่สามารถเสนอขอจดัท าประกนัภยัได ้   มีดงัน้ี 

 (๑) ครุภณัฑก์อ่สรา้ง 

 (๒) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์

 (๓) ครุภณัฑโ์รงงาน 

 สิง่กอ่สรา้งที่สามารถเสนอขอจดัท าประกนัภยัไดต้อ้งเป็นอาคารหรอื

สิง่ปลูกสรา้งอย่างอืน่ ซ่ึงสรา้งข้ึนบนพื้นดินและยดึตดิเป็นอนัเดียวกบั

พื้นดินนั้น ยกเวน้อาคารส านกังานหรอือาคารที่ท าการ รวมถงึอาคาร

ประกอบอืน่ที่ใชป้ระโยชนต่์อเน่ืองและบา้นพกัขา้ราชการ 



การตัง้งบประมาณ (ขอ้ ๑๑)  

 ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นต ัง้งบประมาณรายจา่ยส าหรบั

การคดัท าประกนัภยัทรพัยส์นิไวใ้นหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและ

วสัด ุประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร 

การจดัท าประกนัภยัของ อปท. ที่ด าเนินการไปแลว้ (ขอ้ 12)  

  การจดัท าประกนัภยัรถราชการขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น ที่ด าเนินการไปแลว้โดยชอบและสจุรติ ตามหนงัสอืส ัง่การ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๓๓ ลงวนัที่ ๑๔ 

สงิหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ซกัซอ้มความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเบกิจา่ย

ค่าใชจ้า่ยในการประกนัภยัรถราชการ ใหม้ีผลใชบ้งัคบัไดต้าม

ระเบยีบน้ี 



          การด าเนินการจดัหาประกนัภยั 

 (ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ) 0405.2/046603 ลว 27 ต.ค. 2560) 
       

  - การจดัท าประกนัภยัทรพัยส์นิของรฐัเป็นการ

ด าเนินการตาม พ.ร.บ.ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 และ      

ที่แกไ้ขเพิ่มเติม และการจดัท าประกนัภยัรถ ทรพัยส์นิ      

สิง่ปลูกสรา้ง.. จงึไม่อยู่ในความหมายของค าว่า “การจดัซ้ือ  

จดัจา้ง” และ “การบรหิารพสัดุ” และไม่ตอ้งด าเนินการจดัหา

ตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐัฯ”  

 



     ค่าจา้งเหมาบรกิารเพือ่ใหผู้ร้บัจา้งท าการอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึง

มิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รอื สิง่กอ่สรา้ง

อย่างใด และอยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง เช่น  

        - ค่าจา้งเหมาสูบน ้า  

        - ค่าจา้งแบกหามสมัภาระ  

        - ค่าออกของ  

        - ค่าบรกิารก าจดัปลวก  

        - ค่าจา้งผูแ้สดงแบบ  

        - ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ 
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               หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน  

                   (นิติบคุคล หรอืบคุคลธรรมดา) 

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

    (1) ไม่มีต าแหน่งขา้ราชการ ลูกจา้ง หรอืพนกังานจา้ง ซ่ึงเป็นงาน

หรอืโครงการใหม่ หรอืมีต าแหน่งแต่ไม่สามารถปฏบิตัิงานใหแ้ลว้เสรจ็

ตามก าหนดเวลาเน่ืองจากปรมิาณงานมาก หรอืมีต าแหน่ง ต่อมา

ต าแหน่งว่างลงหรอืถกูยบุเลกิ 

    (2) ลกัษณะงานจา้งควรเป็นงานที่ซ้ือบรกิารจากผูร้บัจา้งเป็นรายช้ิน 

เช่น รกัษาความปลอดภยั รกัษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนาม

หญา้ สวนหย่อม งานบนัทึกขอ้มูล งานส ารวจออกแบบ  เป็นตน้ 
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    (3) หา้มจา้งงานที่เกี่ยวขอ้งกบัความลบั หรอืหากมีการ

เผยแพร่ขอ้มูลจะเกดิความเสยีหายต่อราชการ หรอืงานที่มี

ลกัษณะของการบงัคบัใชก้ฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน 

    (4) ด าเนินการตามกฎหมายหรอืระเบียบว่าดว้ยการพสัดุ 

ลกัษณะงานมุ่งถงึความส าเรจ็ของงานภายในก าหนด

ระยะเวลาตามสญัญา อปท.ผูว้่าจา้ง ไม่มีอ านาจบงัคบับญัชา

หรอืส ัง่การ มีเพยีงอ านาจส ัง่ใหป้รบัปรุง แกไ้ข เม่ืองาน

ผิดพลาด หากเอกชนไม่มาปฏบิตัิงาน อาจหาผูอ้ืน่มาท าแทน

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

ใหด้ าเนินการจดัหาใหม่ 

    (6) เม่ือครบก าหนดตามสญัญา ไม่ว่าจะท าสญัญากบัผูร้บัจา้ง    

รายเดิม หรอืรายใหม่ จะตอ้งเริ่มกระบวนการจดัหาใหม่ 

    (7) กรณีไม่สามารถลงนามในสญัญาไดท้นัในช่วงเริ่มตน้ปี

เน่ืองจากงบประมาณรายจา่ยยงัไม่ประกาศใช ้สามารถท าสญัญา  

ใหมี้ผลยอ้นหลงั ต ัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม หรอืวนัที่จา้งจรงิได ้

    (8) อตัราค่าจา้ง ไม่จ าเป็นตอ้งจา้งตามวฒุกิารศึกษา ใหค้ านึงถงึ

ค่าแรงขัน้ต า่ หรอืราคามาตรฐานของทางราชการ หากไม่มีใหใ้ช้

อตัราตลาด และจะจา่ยไดเ้ม่ือมีการตรวจรบังานจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ 
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    (9) เน่ืองจากเป็นงานจา้งเหมาบรกิาร อปท.จงึไม่ตอ้งสง่

เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม แต่ผูร้บัจา้งอาจสมคัรเขา้

กองทนุประกนัสงัคมเองได ้

- การเบิกจา่ยเงนิ ใหเ้บิกในหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและ

วสัด ุประเภท รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร 
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    การจดัซ้ือจดัจา้งที่ไม่ตอ้งลง e-GP 

  (ด่วนที่สดุ ที่ กค 0405.4/ว 322 ลว. 24 ส.ค. 2560)  
 

- การจดัซ้ือจดัจา้งดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งด าเนินการในระบบ e-GP 

  1. ประกาศแผนจดัซ้ือจดัจา้ง ที่ไดร้บัการยกเวน้ไมต้อ้งท าแผนตาม  

มาตรา 11 

  2. การจดัซ้ือจดัจา้ง 

     2.1 วงเงนิต า่กว่า 5,000 บาท 

     2.2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามขอ้ 79 ว.2 จ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจคาดหมายได ้

     2.3 กรณีจา้งเหมาบคุคลธรรมดาไวป้ฏบิตัิงาน 

     2.4 กรณีการซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลงิไม่ถงึ 10,000 ลติร และไม่มีภาชนะ  

เกบ็รกัษาน ้ามนัเช้ือเพลงิ 
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         การจา้งเหมาเอกชนเกบ็ค่าน ้าประปา 

 

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะมอบใหส้ว่นราชการ 

รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่ จดัเกบ็ภาษี

อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรอืรายได้

อืน่ใด เพือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นนั้นกไ็ด ้ท ัง้น้ี โดยให ้

คิดค่าใชจ้า่ยไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการและอตัราที่ก าหนด   

ในกฎกระทรวง 

[พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์ร

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

- ขอ้ก าหนดในสญัญา การจา่ยค่าจา้งมิใช่เพือ่ผลส าเรจ็ของการงาน   

ที่ท า คอื การขบัรถยนตเ์ท่านั้น แต่เป็นการจา่ยค่าจา้งตลอดเวลา  

- การปฏบิตัิงานขบัรถยนต ์ไม่ไดม้ีการตรวจรบังานจากคณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัด ุ 

- การปฏบิตัิงานอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูแ้ทนผูว้่าจา้ง 

- สญัญาจงึเป็นสญัญาจา้งแรงงาน มิใช่สญัญาจา้งท าของ  

- การที่ผูว่้าจา้งท าสญัญาโดยมิไดข้ึ้นทะเบยีนลูกจา้ง ไม่ไดจ้า่ยเงนิ

สมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม จงึเป็นการละเลยต่อหนา้ที่ 
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จา้งเหมาบรกิารตอ้งจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม หรอืไม่ 

- การจา้งแรงงาน  มีวตัถปุระสงคใ์หลู้กจา้งท างานใหแ้กน่ายจา้งเป็นส าคญัและ

นายจา้งตกลงใหส้นิจา้งตลอดเวลาที่ลูกจา้งท างานใหโ้ดยไม่ค านึงถงึผลส าเรจ็

ของงานที่ท า ผลส าเรจ็ของงานจงึไม่เป็นสาระส าคญัในการจา่ยค่าจา้ง และใน

ระหว่างการท างานนายจา้งมีอ านาจส ัง่การหรอืบงัคบับญัชาลูกจา้งได ้ 

- การจา้งท าของ มีวตัถปุระสงคใ์หผู้ร้บัจา้งท าการงานสิง่หน่ึงสิง่ใดใหแ้กผู่ว้่า

จา้งจนเป็นผลส าเรจ็และผูว่้าจา้งตกลงจะใหส้นิจา้งเพือ่ผลส าเรจ็ในการที่ท านั้น 

ผลส าเรจ็ของการงานที่รบัจา้งจงึเป็นสาระส าคญัในการรบัสนิจา้งและใน

ระหว่างท าการงานที่รบัจา้ง  ผูว้่าจา้งไม่มีอ านาจส ัง่การหรอืบงัคบับญัชา     

ผูร้บัจา้งได ้ 
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(2) รายจา่ยเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิีการ 

- ค่ารบัรอง (รายจา่ยในการรบัรองหรอืเลี้ยงรบัรอง     

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น) 

- พธิีเปิดอาคารต่างๆ 

- ค่าใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา/รฐัพธิี  

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

การตัง้งบประมาณ 

 ค่ารบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคลไม่เกนิรอ้ยละ 1 

ของรายไดจ้รงิในปีที่ล่วงมาไม่รวมเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู ้

เงนิสะสม เงนิที่มีผูอ้ทุศิให ้ 

 ค่าเลี้ยงรบัรองในการประชมุสภาทอ้งถิ่นหรอืคณะกรรมการ 

หรอืคณะอนุกรรมการที่ไดร้บัแต่งต ัง้ตามกฎหมาย หรอืตาม

ระเบียบ หรอืหนงัสอืส ัง่การของกระทรวงมหาดไทย เท่าที่จา่ย

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

รายการที่เบิกจา่ยได ้

 ค่ารบัรอง ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ของขวญั พมิพเ์อกสาร 

ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวเน่ืองรวมค่าบรกิาร ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่จ าเป็นในการ

รบัรองบคุคล คณะบคุคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรอืเยี่ยม

ชม หรอืทศันศึกษาดูงาน และเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งที่ร่วม

ตอ้นรบั 

 ค่าเลี้ยงรบัรอง เลี้ยงรบัรองในการประชมุ รวมถงึผูเ้ขา้รว่ม

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

หลกัฐานการจา่ยเงนิ 

 ค่ารบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล ใชห้ลกัฐานตาม

รายการค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งรบัรองการจา่ย 

 ค่าเลี้ยงรบัรอง ใชล้ายมือช่ือผูเ้ขา้รว่มประชมุ และรายงานการประชมุ 

เจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งรบัรองการจา่ย  
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แนวทางการปฏบิตัใินการด าเนินการจดัหาพสัด ุ    

ที่เกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน ค่าใชจ้า่ย    

ในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชมุ      

ของหน่วยงานของรฐั 

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



ตาราง 1 โดยปกตติอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 

1. ใชก้บัการจดัซ้ือจดัจา้งที่เกี่ยวกบัการบรหิารงานที่มีวงเงนิการ

จดัซ้ือจดัจา้งคร ัง้หน่ึง ไม่เกนิ 1 หม่ืนบาท 

2. ใหเ้จา้หนา้ที่ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง   

ไปกอ่น แลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบพรอ้มหลกัฐานการจดัซ้ือ

จดัจา้ง เสนอต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ภายใน 5 วนัท าการ

ถดัไป 

3. เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืว่า

รายงานขอความเหน็ชอบดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดย

อนุโลม 
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ตาราง 1 ปกตติอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง 

 1. ค่าใชจ้า่ยในการเตรยีมการระหว่างการรบัเสด็จ หรอืเกี่ยวเน่ืองกบัการ 

รบัเสด็จ สง่เสด็จพระมหากษตัรยิ ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ ์

 2. - ค่าพานพุม่ดอกไม ้พานประดบัพุม่ดอกไม ้พานพุม่เงนิพุม่ทอง กรวย

ดอกไมพ้วงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้หรอืพวงมาลา ส าหรบัวางอนุสาวรยี ์

หรอืใชใ้นการจดังานการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตใินวโรกาสต่างๆ 

       - ค่าหรดีหรอืพวงมาลา 

  3. ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ สมัมนา จดังานและใหห้มายความ

รวมถงึการประชมุราชการทางไกลผ่านดาวเทยีม ตามที่จ าเป็น เช่น ค่าเสือ่มสถานที่

อบรม ค่าเช่ารถ ค่ากระเป๋า ค่าเอกสาร และอปุกรณ์เครื่องเขียน ค่าดอกไม ้ค่า

ตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าของที่ระลกึวทิยากร 
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 4. - ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึที่มอบใหช้าวต่างประเทศ กรณีเดินทางไป

ราชการต่างประเทศชัว่คราวกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามของ

หน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม 

       - ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึที่มอบใหก้รณีหน่วยงานที่ใหค้วามช่วยเหลอื

หน่วยงานของรฐั หรอืกรณีการเยี่ยมชมหน่วยงานของรฐัในนามของหน่วยงานของรฐั

เป็นสว่นรวม 

  5. ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึเพือ่แสดงความยนิดีหรอืเน่ืองในเทศกาลต่างๆ 

ในนามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม เช่น กระเชา้ของขวญั กระเชา้ผลไม ้

กระเชา้ดอกไม ้ช่อดอกไม ้ของช าร่วย 

  6. ค่าโล ่ใบประกาศเกยีรตคิุณ ค่ากรอบใบประกาศเกยีรตคิุณ ของขวญั ของ

รางวลัของที่ระลกึ ส าหรบัขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า หรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐั

ที่เกษียณอาย ุหรอืผูใ้หค้วามช่วยเหลอื หรอืควรไดร้บัการยกย่องจากทางราชการ 
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 7. ค่าใชจ้า่ยในการประดบั ตกแต่งอาคารสถานที่ของหน่วยงานของรฐั 

 8. ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการก าจดัแมลง แมง หนู หรอืสตัวท์ี่

อาจเป็นพาหะน าโรครา้ยมาสูค่น และใหห้มายความรวมถงึการก าจดัเช้ือโรคหรอื

เช้ือราตามหน่วยงานของรฐัหรอืบา้นพกัที่ทางราชการจดัไวใ้ห ้

 9. ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาอาหารส าหรบัผูป่้วยสามญั ผูป่้วยโรคเรื้อนของ

สถานบรกิารของหน่วยงานของรฐั หรอืส าหรบัผูถ้กูควบคมุ คุมขงั กกัขงั คุมความ

ประพฤต ิหรอืผูท้ี่ถกูใชม้าตรการอืน่ใดอนัมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิเสรภีาพซ่ึง

ตอ้งหาว่ากระท าความผิด หรอือาหาร นม อาหารเสรมิส าหรบัเด็กที่อยู่ในสงเคราะห์

ของทางราชการ หรอืหน่วยงานของทางราชการ 

 10. ค่าใชจ้า่ยในการเป็นสมาชิก หรอืการจดัซ้ือหนงัสอื จุลสาร วารสาร 

หนงัสอืพมิพ ์หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ใชใ้นราชการโดยสว่นรวม 
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 11. ค่าบรกิารในการก าจดัสิง่ปฏกิูล จดัเกบ็ขยะของหน่วยงานของรฐั 

ค่าบรกิาร   ในการก าจดัสิง่ปฏกิูลบา้นพกัของทางราชการกรณีไม่มีผูพ้กัอาศยั 

 12. ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ที่เกดิจากการใชพ้สัดทุี่ยมืจากหน่วยงานอืน่ เพือ่ใช ้ 

ในการปฏบิตัิราชการหรอืปฏบิตัิงานกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชัว่คราว 

 13. ค่าวสัดทุี่ใชเ้พือ่อ านวยความสะดวกแกผู่ป้ฏบิตังิาน 

 14. ค่ารบัรองและค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวเน่ืองในการรบัรองบคุคลภายนอก 

 15. ค่าน ้าด่ืม 
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ตาราง 2 ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง 

  1. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชมุคาบเกี่ยว     

ม้ืออาหาร ค่าตอบแทนวทิยากรทัง้ภายในและภายนอก และค่าเช่าที่พกั ส าหรบั      

การจดัประชมุราชการ และใหห้มายความรวมถงึการประชมุราชการทางไกลผ่าน

ดาวเทยีม การจดัสมัมนา การจดังานทัง้ในและนอกสถานที่ของหน่วยงานของรฐั 

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรบักรณีหน่วยงานอืน่หรอืบคุคลภายนอก 

เขา้ดูงาน หรอืเยี่ยมชมหน่วยงานของรฐั หรอืกรณีการตรวจเยี่ยมหรอืตรวจราชการ 

ตามภารกจิปกตขิองบคุลากรภายในหน่วยงานของรฐั การแถลงข่าวของหน่วยงาน  

ของรฐั การมอบเงนิหรอืสิง่ของบรจิาค 

  3. ค่าธรรมเนียมในการคืนบตัร เปลี่ยนบตัรโดยสารพาหนะในการเดินทางไป

ราชการ หรอืค่าบตัรโดยสารที่ไม่สามารถคนืหรอืเปลี่ยนแปลงไดก้รณีเลื่อนการเดินทาง

ไปราชการ กรณีหน่วยงานของรฐัใหง้ดหรอืเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหร้วมถงึ

กรณีเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ที่ท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้
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  4. ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ที่มิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม

ทางการเงนิเพือ่ความสะดวกของสว่นราชการที่มิใช่เป็นการรอ้งขอของผูมี้สทิธิรบัเงนิ 

  5. ค่าใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตของผูเ้ดินทางไปราชการเพือ่ประโยชนข์องทาง

ราชการ 

  6. ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดินทางไปปฏบิตัิราชการ 

ส าหรบัรถยนตข์องสว่นราชการหรอืหน่วยงานของรฐัตามระเบียบว่าดว้ยรถราชการ

หรอืระเบยีบอืน่ที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานของรฐั ซ่ึงหน่วยงานของรฐัไดม้าโดยวธิีการ

ซ้ือ การยมื หรอืรบับรจิาค หรอืไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐับาลต่างประเทศหรอื

องคก์ารระหว่างประเทศและข้ึนทะเบยีนเป็นครุภณัฑข์องสว่นราชการหรอืหน่วยงาน

ของรฐันั้น การเช่า หรอืรถสว่นตวัของขา้ราชการหรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐั 

ผูเ้ลอืกรบัเงนิค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่งส าหรบั

ขา้ราชการผูม้ีสทิธไิดร้บัรถประจ าต าแหน่งที่ไดจ้ดัหามาใชใ้นการปฏบิตัิราชการหรอื

ปฏบิตัิงานของหน่วยงาน 



94 

  7. ค่าพาหนะกรณีไดร้บัมอบหมายใหเ้ดินทางไปปฏบิตัิราชการ ซ่ึง

หน่วยงานของรฐัไม่สามารถจดัรถยนตส์ว่นกลางได ้

  8. ค่าตรวจสอบเพือ่การรบัรองระบบการท างานหรอืมาตรฐานการท างาน 

  9. ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่หรอืพสัดุภณัฑข์องหน่วยงานของรฐั ยกเวน้     

ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่พสัดุ หรอื 

พสัดุภณัฑใ์นการฝึกอบรม การจดังาน และการประชมุระหว่างประเทศ 

  10. ค่าตรวจรา่งกายของบคุลากรเพือ่ตรวจหาสารกมัมนัตภาพรงัส ีและ  

เช้ือเอชไอวจีากการปฏบิตังิานตามภารกจิปกต ิและไม่ถอืเป็นสวสัดิการการ

รกัษาพยาบาล ที่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าหรอื พนกังานของหน่วยงานของรฐัที่จะ 

ใชส้ทิธิเบิกจา่ยตามกฎหมายเกี่ยวกบัการเบกิจา่ยค่ารกัษาพยาบาล 

  11 ค่ารกัษาพยาบาลสตัวแ์ละค่าตรวจสขุภาพสตัว ์ส าหรบัหน่วยงานที่

ภารกจิปกตใินการดูแลสตัว ์
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  12. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า ค่าโทรศพัท ์ของหน่วยงาน  

ของรฐัและบา้นพกัราชการ ค่าบรกิารไปรษณีย ์ค่าฝากไปรษณีย ์ค่าบรกิารไปรษณีย์

ตอบรบั ค่าดวงตราไปรษณีย ์หรอืค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกบั

การท าธุรกรรมทางการเงนิเพือ่ความสะดวกของสว่นราชการที่มิใช่เป็นการรอ้งขอ 

ของผูม้ีสทิธิรบัเงนิ 

  13. การบรจิาคหรอืการด าเนินการเพือ่การกศุล เช่น บตัรการกศุล 

  14. ค่าสมาชิกหรอืค่าบ ารุงประจ าปีของสถาบนั องคก์ร หรอืสโมสรต่างๆ 

  15. ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนในการจา้งใหบ้รกิารสนัทนาการ หรอื

ค่าตอบแทนอืน่ในลกัษณะเดียวกนั 



การเบกิจา่ยค่าดอกไมเ้พือ่มอบใหบ้คุคลต่างๆ ค่าพวงมาลา  

และพานประดบัพุม่ดอกไม ้

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

1. ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ส าหรบัมอบใหผู้ม้ีเกยีรติชาว

ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเขา้มาหรอืออกจากประเทศไทย 

ตลอดจนผูไ้ดร้บัแต่งต ัง้เป็นผูแ้ทนรฐับาลเดินทางไปต่างประเทศ คนละ

ไม่เกนิ 300 บาท 

2. ค่าพวงมาลา หรอืพานประดบัพุม่ดอกไม ้ส าหรบัวาง ณ อนุสาวรยี ์  

ผูป้ระกอบคณุงามความดีแกป่ระเทศชาต ิคร ัง้ละไม่เกนิ 1,000 บาท 

3. ค่าพวงมาลาส าหรบัวางศพผูม้ีเกยีรติ พวงละไม่เกนิ 400 บาท 
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(3) รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ  

- ค่าใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ 

- ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน จดันิทรรศการ ประกวด การแข่งขนั 

- ค่าใชจ้า่ยในการแข่งขนักฬีานกัเรยีนเยาวชนและประชาชน 

- ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา 

- ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เช่น   

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าบรกิารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน       

ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน ค่าลงทะเบยีนต่างๆ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน    

- ค่าของรางวลั หรอืเงนิรางวลั 

- ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา 

- ค่าชดใชค้่าเสยีหาย หรอืค่าสนิไหมทดแทน 

                                        ฯลฯ 
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(4) ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา เพือ่ให ้

สามารถใชง้านไดต้ามปกติ)   

- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

- กรณีเป็นการจา้งเหมาทัง้ค่าสิง่ของและค่าแรงงาน ใหจ้า่ยจากค่าใชส้อย  

- กรณีที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเป็นผูด้ าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา

ทรพัยส์นิเองใหป้ฏบิตั ิดงัน้ี  

  1. ค่าจา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกใหจ้า่ยจากค่าใชส้อย 

  2. ค่าสิง่ของที่ซ้ือมาใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิใหจ้า่ยจาก  

ค่าวสัด ุ

  3. ค่าจา้งแรงงานบคุคลที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจา้งเป็นการชัว่คราว

ที่มิใช่จา้งเหมาแรงงาน ใหเ้บิกจา่ยในค่าจา้งชัว่คราว 
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- มีของเดิม - มีของเดิม

- ช ารุด - ไม่จ าเป็นตอ้งช ารุด

- ซ่อมเฉพาะทีช่ ารุด - ท าใหดี้กว่าเดิม

- คา่ใชส้อย - ทีดิ่นสิง่กอ่สรา้ง

ซ่อมแซม ปรบัปรุง
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หมวดเงนิอดุหนุน (งบเงนิอดุหนุน)  

หมายถงึ เงนิที่จา่ยใหห้น่วยงานอืน่น าไปด าเนินการตาม

อ านาจหนา้ที่ของ อปท. ตามกฎหมาย โดย อปท. มิได ้

ด าเนินการเอง 

 (1) เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

 (2) เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 

 (3) เงนิอดุหนุนเอกชน 

 (4) เงนิอดุหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2559 
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การอดุหนุนหน่วยงานอืน่ (ขอ้ 3) 

     “เงนิอดุหนุน” หมายความว่า เงนิที่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นต ัง้งบประมาณอดุหนุน

ใหแ้กห่น่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนเพือ่ให ้

ด าเนินการตามภารกจิที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่    

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตามกฎหมาย 
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     “หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุน”  

     (1) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่ที่มีกฎหมาย

จดัต ัง้ 

     (2) สว่นราชการ ไดแ้ก ่สว่นราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดิน 

     (3) รฐัวสิาหกจิ ไดแ้ก ่การไฟฟ้า และการประปา 

     (4) องคก์รประชาชน ไดแ้ก ่องคก์รซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จดัต ัง้โดย

ถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานของรฐั หรอืหนงัสอืส ัง่การ

ของกระทรวงมหาดไทย และมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปี 

     (5) องคก์รการกศุล ไดแ้ก ่องคก์รทางศาสนา หรอืองคก์รซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกั

เพือ่ด าเนินงานการกศุลหรอืบ าเพญ็สาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหาก าไร       

ที่จดัต ัง้โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย หรอืระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานของรฐั 103 



หลกัเกณฑก์ารตัง้งบประมาณใหเ้งนิอดุหนุน (ขอ้ 4) 

     (1) โครงการที่จะใหเ้งนิอดุหนุนตอ้งเป็นภารกจิที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่

ตามกฎหมาย และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน 

     (2) ประชาชนในเขตตอ้งไดร้บัประโยชน์จากโครงการ 

     (3) ตอ้งใหค้วามส าคญักบัโครงการอนัเป็นภารกจิหลกัตามแผนพฒันา

ทอ้งถิ่นที่จะตอ้งด าเนินการเอง และสถานะทางการคลงักอ่นที่จะพจิารณา

ใหเ้งนิอดุหนุน 

     (4) ถา้เหน็สมควรใหเ้งนิอดุหนุนใหน้ าโครงการขอรบัเงนิอดุหนุนบรรจุ

ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่น และตัง้งบประมาณไวใ้นหมวดเงนิอดุหนุน   

หา้มจา่ยจากเงนิสะสม ทนุส ารองเงนิสะสม หรอืเงนิกู ้
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อตัราสว่นการใหเ้งนิอดุหนุน (ขอ้ 5)  

- ต ัง้งบประมาณใหเ้งนิอดุหนุนไดไ้ม่เกนิอตัราสว่นของรายไดจ้รงิใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงนิอดุหนุนที่รฐัจดัสรรให ้     

     (1) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ไม่เกนิรอ้ยละสบิ 

     (2) เทศบาลนคร ไม่เกนิรอ้ยละสอง 

     (3) เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ไม่เกนิรอ้ยละสาม 

     (4) องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ไม่เกนิรอ้ยละหา้ 

    กรณีจะตัง้เกนิอตัราใหข้ออนุมตัิจากผูว้่าราชการจงัหวดักอ่นการ

ตัง้งบประมาณ โดยสว่นที่เกนิจะตอ้งไม่เกนิหน่ึงเท่าของอตัราสว่น 
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การใหเ้งนิอดุหนุนรฐัวสิาหกจิ (ขอ้ 6)  

     - ภารกจิเฉพาะของรฐัวสิาหกจิซึ่งองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นไม่สามารถด าเนินการได ้อาจรอ้งขอใหร้ฐัวสิาหกจิ

ด าเนินการแทน  

     - แจง้ใหร้ฐัวสิาหกจิจดัท าประมาณการค่าใชจ้า่ยให ้  

แลว้บรรจุในแผน และตัง้งบประมาณในหมวดเงนิอดุหนุน  

     - ไม่น ามานบัรวมค านวณอยู่ในอตัราสว่น  
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เงนิอดุหนุนตามกฎหมายก าหนดแผนฯ (ขอ้ 7) 

     - ต ัง้งบประมาณใหเ้งนิอดุหนุนหน่วยงานในลกัษณะที่

ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นด าเนินการไวเ้ป็นการ

เฉพาะตามกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนฯ  

     - ใหแ้จง้หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนเสนอโครงการเพือ่

ขอรบัเงนิอดุหนุน 

     - ไม่ตอ้งมีเงนิงบประมาณร่วมสมทบ 

     - ไม่น ามานบัรวมค านวณอยู่ในอตัราสว่น 
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หลกัเกณฑก์ารขอรบัเงนิอดุหนุน (ขอ้ 8)  

     หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนด าเนินการ ดงัน้ี 

     (1) เสนอโครงการขอรบัเงนิอดุหนุนซึ่งตอ้งเป็นภารกจิ  

ที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุน 

     (2) กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และสว่นราชการ 

ตอ้งมีงบประมาณในสว่นของตนเองร่วมสมทบ 
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การด าเนินการของ อปท. เม่ืองบประมาณมีผลใชบ้งัคบั (ขอ้ 9) 

     - แจง้หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนทราบโดยแจง้หา้มด าเนินการ 

หรอืกอ่หน้ีผูกพนักอ่นที่จะไดร้บัเงนิอดุหนุนไปพรอ้มกนั     

     - กอ่นที่จะเบิกจา่ยเงนิอดุหนุนใหแ้กห่น่วยงานที่ขอรบัเงนิ

อดุหนุน ใหจ้ดัท าบนัทึกขอ้ตกลงกบัหวัหนา้หน่วยงานที่ขอรบัเงนิ

อดุหนุน       

     - องคก์รประชาชน และองคก์รการกศุลใหจ้ดัท าบนัทึกขอ้ตกลง

กบัผูแ้ทนของหน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนไม่นอ้ยกว่าสามคน 
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การติดตามประเมินผล (ขอ้ 12)  

     ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นผูใ้หเ้งนิอดุหนุน

ตดิตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการของ

หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิีปฏบิตัิ 
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หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตักิารต ัง้งบประมาณและ

การเบิกจา่ยเงนิอดุหนุนของ อปท. 

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

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

2. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีปฏบิตั ิดงัน้ี 

   2.1 แจง้หน่วยงานที่จะขอรบัเงนิอดุหนุนเสนอโครงการตามแบบ 

ยกเวน้รฐัวสิาหกจิใหแ้จง้จดัท าประมาณการสง่ให ้อปท. 

   2.2 ตอ้งเบิกจา่ยเงนิอดุหนุนใหห้น่วยงานที่ขอรบัใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในปีงบประมาณ 

   2.3 ตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนมีระเบียบ ขอ้บงัคบั 

หลกัเกณฑ ์หรอืวธิีปฏบิตัิในการใชจ้า่ยอย่างเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ หรอืไม่ 
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   2.4 กอ่นเบิกจา่ยใหจ้ดัท าขอ้ตกลงตามแบบ 

   2.5 เม่ือไดร้บัเงนิแลว้ใหห้น่วยงานออกใบเสรจ็หรอื

ใบส าคญัรบัเงนิให ้อปท.   

   2.6 แต่งต ัง้คณะท างานตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ย

ตามที่เหน็สมควร เพือ่ตดิตามผลการด าเนินโครงการจนแลว้

เสรจ็ หากไม่ด าเนินการตามโครงการใหเ้รยีกเงนิคนืท ัง้หมด 

   2.7 แจง้หน่วยงานที่รบัเงนิอดุหนุนรายงานผลการ

ด าเนินงาน ตามแบบ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่โครงการ 

แลว้เสรจ็ 
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หมวดค่าสาธารณูปโภค 

(1) ค่าไฟฟ้า 

(2) ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 

(3) ค่าบรกิารโทรศพัท ์

(4) ค่าบรกิารไปรษณีย ์

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 
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หมวดรายจา่ยอืน่ (งบรายจา่ยอืน่)  

หมายถงึ รายจา่ยที่ไม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจา่ยใดงบ

รายจา่ยหน่ึง หรอืรายจา่ยที่ก าหนดใหใ้ชจ้า่ยในงบรายจา่ยน้ี 

 - ค่าจา้งที่ปรกึษา วจิยัประเมินผลหรอืพฒันาระบบ 

ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่การจดัหาหรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์ที่ดิน และหรอื

สิง่กอ่สรา้ง 

                               ฯลฯ  
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ค่าวสัด ุ 

หมายถงึ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสิง่ของที่มีลกัษณะโดยสภาพ ไม่คงทน

ถาวร หรอืตามปกตอิายกุารใชง้านไม่ยนืนาน สิ้นเปลอืง หมดไป หรอื

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ย ดงัต่อไปน้ี 

   1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงวสัด ุ

   2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่มีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุ  

ไม่เกนิ 2 หม่ืนบาท 

   3. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของที่ใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ      

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

   4. รายจา่ยที่ตอ้งช าระพรอ้มกบัค่าวสัด ุเช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี           

ค่าประกนัภยั ค่าตดิต ัง้ เป็นตน้  
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   สิง่ของที่จดัเป็นวสัด ุใหแ้บ่งการพจิารณาเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

   1. ประเภทวสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่

ตามปกตมีิอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน หรอืเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกดิความ

ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมหรอืซ่อมแซมแลว้   

ไม่คุม้ค่า 

   2. ประเภทวสัดสุิ้นเปลอืง ไดแ้ก ่สิง่ของที่โดยสภาพมีลกัษณะเม่ือใชแ้ลว้

ย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 

หรอืไม่คงสภาพเดิม 

   3. ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของที่ใชเ้ป็น

อปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิให ้

กลบัคืนสภาพดงัเดิมที่มีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรอืค่าซ่อมกลาง 
117 



ค่าครุภณัฑ ์ 

หมายถงึ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสิง่ของที่มีลกัษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรอื

ตามปกตอิายกุารใชง้านยนืนาน ไม่สิ้นเปลอืง หมดไป หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้ เม่ือช ารุดเสยีหายแลว้สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมรวมถงึ

รายจา่ย ดงัต่อไปน้ี 

   1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์

   2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่มีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุ เกนิกว่า    

2 หม่ืนบาท 

   3. รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น เครื่องบนิ 

เครื่องจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารุงปกตหิรอืค่าซ่อมกลาง 

   4. รายจา่ยเพือ่จา้งที่ปรกึษาในการจดัหาหรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์

   5. รายจา่ยที่ตอ้งช าระพรอ้มกบัค่าครุภณัฑ ์เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกนัภยั    

ค่าตดิต ัง้ เป็นตน้ 
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ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง  

หมายถงึ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงที่ดินและหรอืสิง่กอ่สรา้ง รวมถงึสิง่ต่างๆ ที่ตดิตรงึ

กบัที่ดินและหรอืสิง่กอ่สรา้ง ดงัต่อไปน้ี 

   1. รายจา่ยเพือ่จดัหาที่ดิน สิง่กอ่สรา้ง 

   2. รายจา่ยเพือ่ปรบัปรุงที่ดิน รวมถงึรายจา่ยเพือ่ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุง

สิง่กอ่สรา้ง ซ่ึงท าใหท้ี่ดิน สิง่กอ่สรา้ง มีมูลค่าเพิม่ข้ึน 

   3. รายจา่ยเพือ่ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าหรอืระบบประปา รวมถงึอปุกรณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็น

การตดิต ัง้คร ัง้แรกในอาคาร ท ัง้ที่เป็นการด าเนินการพรอ้มกนัหรอืภายหลงัการ

กอ่สรา้งอาคาร รวมถงึการตดิต ัง้คร ัง้แรกในสถานที่ราชการ 

   4. รายจา่ยเพือ่จา้งออกแบบ จา้งควบคมุงานที่จา่ยใหแ้กเ่อกชนหรอืนิตบิคุคล 

   5. รายจา่ยเพือ่จา้งที่ปรกึษาในการจดัหาหรอืปรบัปรุงที่ดินและหรอืสิง่กอ่สรา้ง 

   6. รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัที่ดินและหรอืสิง่กอ่สรา้ง เช่น ค่าเวนคนืที่ดิน ค่าชดเชย

กรรมสทิธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสนิ (ตน้ไม/้ไมผ้ล/พชืลม้ลกุ) เป็นตน้ 119 



ปญัหาการออกแบบงานกอ่สรา้ง 

โดยผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 

ใหป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 



พระราชบญัญตัิวชิาชีพวศิวกรรม พ.ศ. 2505 

   มาตรา 15 หา้มมิใหผู้ใ้ดเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคมุ เพือ่แสวงหาประโยชน ์สนิจา้ง หรอื

บ าเหน็จรางวลั ท ัง้น้ี เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตเป็น    ผู ้

ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมจาก กว. (คณะกรรมการ

ควบคุมการประกอบวชิาชีพวศิวกรรม) 
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พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 

   มาตรา 45 หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบวชิาชีพวศิวกรรม

ควบคมุหรอืแสดงดว้ยวธิีใด ๆ ใหผู้อ้ืน่เขา้ใจว่าตน

พรอ้มจะประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมสาขาใด   

เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภาวศิวกร 
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กฎกระทรวง 

ก าหนดสาขาวชิาชีพวศิวกรรมและวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

พ.ศ. 2550 

งานในวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุแต่ละสาขา มีดงัต่อไปน้ี (ขอ้ 3)   

 (1) งานใหค้ าปรกึษา  

 (2) งานวางโครงการ 

 (3) งานออกแบบและค านวณ 

 (4) งานควบคมุการสรา้งหรอืการผลติ 

 (5) งานพจิารณาตรวจสอบ 

 (6) งานอ านวยการใช ้
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ประเภทและขนาดของงานวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมสาขาวศิวกรรมโยธา(ขอ้ 

4)   

 (1) อาคารที่มีความสูงต ัง้แต่ 3 ชัน้ข้ึนไป หรอืโครงสรา้งของอาคารที่ชัน้

ใดชัน้หน่ึงมีความสูงตัง้แต่ 4 เมตรข้ึนไป หรอือาคารที่มีช่วงคานตัง้แต่ 5 เมตร

ข้ึนไป 

 (2) อาคารสาธารณะทกุขนาด 

 (3) คลงัสนิคา้ ไซโล หอ้งเยน็ หรอืยุง้ฉางที่มีความจุต ัง้แต่ 100 ลูกบาศก์

เมตร  ข้ึนไป 

 (4) โครงสรา้งที่มีลกัษณะเป็นหอ ปลอ่ง หรอืศาสนวตัถ ุเช่น พระพทุธรูป

หรอืเจดียท์ี่มีความสูงต ัง้แต่ 6 เมตรข้ึนไป 

 (5) โครงสรา้งสะพานที่มีช่วงระหว่างศูนยก์ลางตอม่อช่วงใดช่วงหน่ึงยาว

ตัง้แต่ 10 เมตรข้ึนไป 124 



 (6) ท่าเทยีบเรอืหรอือูเ่รอืส าหรบัเรอืที่มีระวางขบัน ้าต ัง้แต่ 50 เมตรกิตนั

ข้ึนไป 

 (7) ช้ินสว่นโครงสรา้งคอนกรตีหลอ่ส าเรจ็หรอืคอนกรตีอดัแรงหลอ่ส าเรจ็

ทกุชนิดที่มีความยาวตัง้แต่ 5 เมตรข้ึนไป 

 (8) เสาเข็มคอนกรตีที่มีความยาวตัง้แต่ 6 เมตรข้ึนไป หรอืที่รบัน ้าหนกั

บรรทกุปลอดภยัตัง้แต่ 3 เมตรกิตนัข้ึนไป 

 (9) งานเสรมิความมัน่คงของฐานรากทกุขนาด 

 (10) นัง่รา้นหรอืค ้ายนัชัว่คราวที่มีความสูงต ัง้แต่ 4 เมตรข้ึนไป 

 (11) แบบหลอ่คอนกรตีส าหรบัเสาที่มีความสูงต ัง้แต่ 4 เมตร หรอืคานที่มี

ช่วงคานตัง้แต่ 5 เมตรข้ึนไป 

 (12) โครงสรา้งใตด้ิน สิง่กอ่สรา้งชัว่คราว ก าแพงกนัดิน คนัดินป้องกนั

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

สนามบินทกุขนาด 

 (14) ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรอืทาง

วิ่งสนามบิน  ทกุขนาด 

 (15) เข่ือน ฝาย อโุมงค ์ท่อระบายน ้า หรอืระบบชลประทานที่มีความ

สูงต ัง้แต่ 1.50 เมตรข้ึนไป หรอืมีความจุต ัง้แต่ 50 ลูกบาศกเ์มตรข้ึนไป หรอืที่

มีอตัราการไหลของน ้าต ัง้แต่ 1 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาทข้ึีนไป 

 (16) โครงสรา้งที่มีการกกัของไหล เช่น ถงัเกบ็น ้า ถงัเกบ็น ้ามนั 

อโุมงคส์ง่น ้า หรอืสระว่ายน ้าที่มีความจุต ัง้แต่ 50 ลูกบาศกเ์มตรข้ึนไป 

 (17) ท่อสง่น ้า ท่อระบายน ้า หรอืช่องระบายน ้าที่มีเสน้ผ่าศูนยก์ลาง

ตัง้แต่ 0.80 เมตรข้ึนไป หรอืพื้นที่หนา้ตดัต ัง้แต่ 0.50 ตารางเมตรข้ึนไปและ

มีโครงสรา้งรองรบั หรอืมีความยาวตัง้แต่ 100 เมตรข้ึนไป 126 



 (18) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานตัง้แต่ 500 ไร่ต่อโครงการ

ข้ึนไป 

 (19) ป้ายหรอืสิง่ที่สรา้งข้ึนส าหรบัตดิหรอืต ัง้ป้ายที่มีพื้นที่ต ัง้แต่ 50 

ตารางเมตรข้ึนไปและมีความสูงจากพื้นดินตัง้แต่ 15 เมตรข้ึนไป หรอืป้ายหรอื

สิง่ที่สรา้งข้ึนส าหรบัตดิหรอืต ัง้ป้ายที่มีพื้นที่ต ัง้แต่ 25 ตารางเมตรข้ึนไปที่ตดิ

ต ัง้อยู่บนหลงัคา ดาดฟ้า หรอืกนัสาด หรอืที่ตดิกบัสว่นใดสว่นหน่ึงของอาคาร 

 (20) อฒัจนัทรท์ี่มีพื้นที่ต ัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

 (21) โครงสรา้งส าหรบัใชใ้นการรบัสง่หรอืตดิต ัง้อปุกรณ์รบัสง่วทิยหุรอื

โทรทศันท์ี่มีความสูงจากระดบัฐานของโครงสรา้งต ัง้แต่ 25 เมตรข้ึนไป หรอืที่มี

น ้ าหนกัต ัง้แต่ 200 กโิลกรมัข้ึนไป 
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“งานกอ่สรา้ง” หมายความว่า  

งานกอ่สรา้งอาคาร งานกอ่สรา้งสาธารณูปโภค  หรอื

สิง่ปลูกสรา้งอืน่ใด และการซ่อมแซม ต่อเตมิ 

ปรบัปรุง รื้อถอน หรอืการกระท าอืน่ที่มีลกัษณะ

ท านองเดียวกนัต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรอืสิง่ปลูก

สรา้งดงักลา่ว รวมทัง้งานบรกิารที่รวมอยู่ในงาน

กอ่สรา้งนั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบรกิารตอ้งไม่สูง

กว่ามูลค่าของงานกอ่สรา้งนั้น 



งานที่ไม่ถอืเป็นงานกอ่สรา้ง 

(ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวนัที่ 4 มิ.ย. 2561)  

- หากการด าเนินการการซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รื้อถอน  

- ไม่มีผลกระทบต่อโครงสรา้งหลกั หรอื 

- ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภยั หรอื 

- ไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีการควบคมุดูแลการปฏบิตัิงานตลอด

ระยะเวลาด าเนินการ  

-  ไม่ถอืเป็นงานกอ่สรา้ง 
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แนวทางการแกไ้ขกรณี อปท.ไม่มีผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 

• ในกรณีที่ อปท. ใชแ้บบแปลนมาตรฐานของสว่นราชการ ไม่ตอ้งมีผู ้

ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพรบัรองอกี เน่ืองจากไดผ่้านการรบัรอง

จากผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ มาแลว้ 

• ขอความร่วมมือโยธาธิการจงัหวดั องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หรอื
หน่วยงานอืน่ที่มีผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ใหอ้อกแบบให ้

• จา้งออกแบบ ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งฯ 

• ในระยะยาว สถ. ไดป้ระสานกบัสภาวศิวกรในการจดัฝึกอบรมช่างของ 
อปท. ที่มีวฒุ ิปวช. ปวส. หรอืปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรม ที่ยงัไม่มี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ เพือ่สอบขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

ต่อไป 
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พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 

   มาตรา 46 ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  

แต่ละสาขามี 4 ระดบั คอื 

 (1) วฒุวิศิวกร 

 (2) สามญัวศิวกร 

 (3) ภาควีศิวกร 

 (4) ภาควีศิวกรพเิศษ 
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ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมระดบัภาคีวิศวกรพเิศษ พ.ศ. 2543 
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  ขอ้ 5 ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัภาควีศิวกรพเิศษ สามารถยื่น

เรื่องขอรบัใบอนุญาตไดค้ร ัง้ละไม่เกนิหน่ึงลกัษณะงานเท่าที่มีความรู ้

ความช านาญในดา้นนั้น ๆ ถา้ประสงคจ์ะขอรบัใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุระดบัภาคีวิศวกรพเิศษในลกัษณะ

งานอืน่ ๆ อกี ใหย้ื่นค าขอใหม่ 
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 ขอ้ 6 ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัภาคีวศิวกรพเิศษ จะตอ้งมีความรูแ้ละ

ประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะงานที่ขอดงัน้ี 

 (1) มีวฒุกิารศึกษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวศิวกรรมศาสตรห์รอืเทยีบเท่าข้ึน

ไปและจะตอ้งมีผลงานในลกัษณะงานที่ยื่นค าขอไม่นอ้ยกว่าสองปี 

 (2) วฒุปิระกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทียบเท่าที่เกี่ยวกบัวิชาชีพ

วศิวกรรมที่ผูข้อยื่นค าขอจะตอ้งมีผลงานและประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะงานที่ขอ ไม่

นอ้ยกว่าสีปี่ 

 (3) วฒุปิระกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบเท่าที่เกี่ยวกบัวชิาชีพ

วศิวกรรมที่ผูข้อยื่นค าขอจะตอ้งมีผลงานและประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะงานที่ขอ   

ไม่นอ้ยกว่าหกปี 

 (4) วฒุปิระกาศนียบตัรประโยควชิาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบเท่าในสาขาอืน่  ที่ไม่

เกี่ยวกบัวชิาชีพวิศวกรรม หรอืวฒุติ า่กว่าระดบัประกาศนียบตัรประโยควิชาชีพ (ปวช.) 

จะตอ้งมีผลงานในลกัษณะงานที่ยื่นค าขอไม่นอ้ยกว่าสบิปี 



การเขียนค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

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

1. ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ ๆ  

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

   - เพือ่จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ...........โดยมีค่าใชจ้า่ย

ประกอบดว้ย...(ระบคุ่าใชจ้า่ยโดยสรุป....) 

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

การตัง้งบประมาณ)...... 

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

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

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

2. ค่าครุภณัฑ ์ 

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

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

โดยมีคณุลกัษณะ ดงัน้ี....(ระบคุุณลกัษณะครุภณัฑ)์..... 

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

การตัง้งบประมาณ)...... 

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

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

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

3. ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง  

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

   - เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สรา้ง.....(ระบสุถานที่ ลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพ).....  

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

การตัง้งบประมาณ)...... 

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

พ.ศ. ....) หนา้ที่.....ล าดบัที่..... 
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หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

(หนังสอื มท. ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว. 1 ก.พ. 2562) 

1. ค่าใชส้อย 

   1.1 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน 

       (1) การเช่าอาคารเพือ่ใชป้ฏบิตังิาน เกบ็เอกสารหรอืพสัดอุืน่ ๆ ใหเ้บกิเท่าที่    

จา่ยจรงิ ไม่เกนิ ตรม. ละ 500 บาท/เดือน ถา้เกนิ เบิกไดไ้ม่เกนิ 50,000 บาท 

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

   1.2 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 

        ไม่เกนิ 13 บาท/ตรม./เดือน หรอื ไม่เกนิ 12,300 บาท/คน/เดือน  

หมายเหต ุบรกิารวนัละ 8 ชม. 6 วนั/สปัดาห ์รวมค่าบรหิารจดัการ ก าไร ดอกเบี้ย ภาษี

และค่าอปุกรณ์ เครื่องมือที่จ าเป็นในการใหบ้รกิารแลว้ 
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   1.3 ค่าจา้งเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยั 

        - อตัราไม่เกนิ 20,500 บาท/คน/เดือน 

หมายเหต ุท างานวนัละ 12 ชม. ไม่มีวนัหยดุ รวมค่าบรหิารจดัการ ก าไร ดอกเบี้ย 

ภาษีและค่าอปุกรณ์ เครื่องมือประจ ากายส าหรบัพนกังานรกัษาความปลอดภยั 

   1.4 ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสารแบบมีการย่อ ขยาย         

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

        (2) ขัน้ต า่ 10,000 แผ่น/เดือน 3,500 บาท/เดือน 

        (3) ขัน้ต า่ 15,000 แผ่น/เดือน 5,500 บาท/เดือน 

        (4) ขัน้ต า่ 20,000 แผ่น/เดือน 7,000 บาท/เดือน 

หมายเหต ุ - หากใชต้ า่กว่า 5,000 แผ่น/เดือน ใหใ้ชเ้ครื่องถา่ยฯรว่มกนั 

             - เช่ามากกว่า 1 เครื่อง ค านึงถงึสว่นลด 

             - รวมทกุอย่างแลว้ ยกเวน้กระดาษ  
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   1.5 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนต ์    

       (1) การซ่อมปกต ิ

           (1.1) ยานพาหนะใหม่ที่มีอายกุารใชง้านระหว่าง 4-6 ปี หรอืระยะทาง 

60,000-120,000 กม. 

           (1.2) ยานพาหนะเดิมที่มีการซ่อมกลางเรยีบรอ้ยแลว้ และมีอายกุารใชง้าน

หลงัจากการซ่อมกลาง ไม่เกนิ 6 ปี หรอืใชง้านไม่เกนิ 120,000 กม. 

       (2) การซ่อมกลาง 

           (2.1) ยานพาหนะใหม่ที่มีอายกุารใชง้านครบ 6 ปี หรอืระยะทางครบ 

120,000 กม. 

           (2.2) ยานพาหนะเดิมที่หลงัจากการซ่อมกลางแลว้ และมีอายุการใชง้าน

หลงัจากการซ่อมกลาง ครบ 6 ปี หรอืระยะทาง 120,000 กม.     
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การจดัท างบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปี 2563 
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1. การตัง้งบประมาณรายรบั รายจา่ย 

   - การตัง้งบประมาณรายรบัและรายจา่ยใหก้ระท า

ตามที่มีกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ 

หรอืหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย เพือ่ด าเนินการตาม

อ านาจหนา้ที่ ภารกจิถา่ยโอน และนโยบายรฐับาล และ

กระทรวงมหาดไทย 

   - ใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่นเป็นแนวทางในการจดัท า 
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2. การก ากบัดูแลการจดัท างบประมาณ 

   - กรณี อปท. เสนองบประมาณรายจา่ยประจ าปีไม่ทนัตามที่ระเบียบ

ก าหนด ใหผู้ว้่าฯ หรอืนายอ าเภอ ด าเนินการสอบขอ้เท็จจรงิ หาผูร้บัผิดชอบ 

   - ให ้อปท. จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี ใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นสิ้น

ปีงบประมาณ 

   - ใหผู้ว้่าฯ หรอืนายอ าเภอ ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัิการจดัท างบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี ก าหนดระยะเวลา และติดตามผลการด าเนินงานของ อปท. 

   - งานกอ่สรา้ง ให ้อปท. จดัท าประมาณการค่าใชจ้า่ย โดยแสดงราคา

กลางค่าวสัด ุครุภณัฑ ์ค่าแรง และค่าอ านวยการ แยกจากงบประมาณ

รายจา่ยฯ สง่ใหส้ภาทอ้งถิ่นพรอ้มร่างงบประมาณรายจา่ยฯ และใหผู้ว้่าฯ 

หรอืนายอ าเภอ พรอ้รา่งงบประมาณรายจา่ยฯที่สภาใหค้วามเหน็ชอบ เพือ่

ตรวจสอบ 
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3. การด าเนินการเม่ือประกาศใชง้บประมาณรายจา่ยฯแลว้ 

   - ประชาสมัพนัธแ์ผนงาน โครงการ ประเภทรายจา่ยเพือ่การ

ลงทนุในขอ้บญัญตัิ/เทศบญัญตัิ ใหป้ระชาชนทราบ ในเวบ็ไซต ์   

ของ อปท. 

   - การจดัหาพสัดใุหถ้อืปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐั 

4. การรายงาน 

   - ใหส้ง่งบประมาณรายจา่ยฯ ใหผู้ว้่าฯ หรอืนายอ าเภอ ภายใน   

15 วนั นบัแต่สิ้นสดุวนัที่ประกาศโดยเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบ 

   - เม่ือสิ้นปีงบประมาณให ้อปท. รายงานทางการเงนิใหป้ระชาชน

ไดร้บัทราบ 
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แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1. การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

   ใหเ้จา้หนา้ที่งบประมาณจดัท าร่างงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีจากระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์อง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (e-LAAS) ใหแ้ลว้เสรจ็

และเสนอผูบรหิารทอ้งถิ่นโดยเรว็ แลว้ใหผู้บ้รหิาร

ทอ้งถิ่นเสนอต่อสภาทอ้งถิ่น ภายในวนัที่ 15 สงิหาคม 
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2. แนวทางการตัง้งบประมาณดา้นรายรบั 

   2.1 ประมาณการรายรบัท ัง้ปีใหค้รบทกุหมวดรายรบั 

   2.2 รายไดจ้ดัเกบ็เอง ใหป้ระมาณการใกลเ้คียงกบัปีที่

ผ่านมา ยกเวน้ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง ใหป้ระมาณการ

ตามอตัราภาษีตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีที่ดินและสิง่ปลูก

สรา้ง 

   2.3 ภาษีจดัสรร ใหป้ระมาณการใกลเ้คียงกบัปีที่ผ่านมา 

   2.4 เงนิอดุหนุนทัว่ไปใหป้ระมาณการใหใ้กลเ้คียงกบัปี 

2562 ประกอบดว้ย 
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(1) เงนิอดุหนุนส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่และภารกจิถา่ยโอน 

(2) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่าจดัการเรยีนการสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

(ค่าจดัการเรยีนการสอน/รายหวั) 

(3) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาส าหรบัศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ (ค่าหนงัสอืเรยีน อปุกรณ์การเรยีน ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน และ

ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน) 

(4) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) เด็กปฐมวยั 

(5) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั เด็กปฐมวยั 

(6) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) เด็กประถมศึกษา 

(7) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั เด็กประถมศึกษา 

(8) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการบรหิารสนามกฬีาถ่ายโอน (เงนิเดือน 

ค่าจา้ง) 
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(9) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการบรหิารสนามกฬีาถ่ายโอน (ค่าสาธารณูปโภค 

และค่าปรบัปรุง/ซ่อมแซม) 

(10) เงนิอดุหนุนส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศึกษาของทอ้งถิ่น  

(11) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาแกเ่ด็กดอ้ยโอกาส (ค่าจา้งครู) 

(12) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาแกเ่ด็กดอ้ยโอกาส(ค่าวสัด ุ

และค่าพฒันาบคุลากร) 

(13) เงนิอดุหนุนส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศึกษาทอ้งถิ่น  

(ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน) 

(14) เงนิอดุหนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่อนุบาลจนจบการศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน (ค่าจดัการเรยีน การสอน ค่าหนงัสอืเรยีน ค่าอปุกรณ์การเรยีน  

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน และค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน)  

 
149 



(15) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ค่าตอบแทน และสวสัดิการ) 

(16) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ค่าอาหารกลางวนั ค่าวสัดุ ค่าใชจ้า่ย  

ในการพฒันาหลกัสูตร) 

(17) เงนิอดุหนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่สนบัสนุนสือ่การเรยีนการสอนเชิงสญัลกัษณ์ 

ของความเป็นชาต ิ

(18) เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าตอบแทนพเิศษรายเดือนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงาน

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(19) เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษา (เงนิเดือนครูและค่าจา้งประจ า) 
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(20) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  

       - เงนิเดือน ค่าตอบแทน เงนิเพิม่ค่าครองชีพชัว่คราว และสวสัดิการ

ส าหรบัขา้ราชการครูผูดู้แลเด็ก พนกังานจา้งผูดู้แลเด็ก 

       - ค่าสวสัดิการส าหรบัหวัหนา้ศูนยแ์ละผูดู้แลเด็กในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

(21) เงนิอดุหนุนโครงการสง่เสรมิสนบัสนุนแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(เงนิอดุหนุนส าหรบัชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากเหตกุารณ์    

ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 

(22) เงนิอดุหนุนส าหรบัด าเนินงานสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) 

(23) เงนิอดุหนุนค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราวถา่ยโอนสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า  

(24) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสถานสงเคราะหค์นชรา 

(25) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนยบ์รกิารทางสงัคม 
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(26) เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดิการทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิาร 

หรอืทพุพลภาพ (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสงเคราะหเ์บี้ยความพกิาร) 

(27) เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการทางสงัคมแก่

ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพ

ผูป่้วยเอดส)์ 

(28) เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ(เงนิอดุหนุน

ส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพผูสู้งอาย)ุ 

(29) เงนิอดุหนุนโครงการสง่เสรมิอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.) 

เชิงรุก (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการด าเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ าหมู่บา้น) 

(30) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารดา้น

สาธารณสขุของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
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(31) เงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 

ดา้นสาธารณสขุ 

(32) เงนิอดุหนุนส าหรบัส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบยีนสตัว ์ 

ตามโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากพษิสนุขับา้ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

(33) เงนิอดุหนุนส าหรบัขบัเคลื่อนโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจาก 

โรคพษิสนุขับา้ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า

จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี
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2.4 เงนิที่ไม่ตอ้งน ามาค านวณรวมค่าใชจ้า่ยดา้นบคุลากร     

     (1) เงนิอดุหนุนส าหรบัเงนิเดือนและค่าจา้งส าหรบัขา้ราชการ

และลูกจา้งถา่ยโอน 

     (2) เงนิอดุหนุนส าหรบัสทิธิประโยชน์ขา้ราชการและลูกจา้ง   

ถา่ยโอน 

     (3) เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั  

(ค่าการศึกษาบตุร) 

     (4) เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าเช่าบา้น) 

     (5) เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าบ าเหน็จ 

บ านาญ)  
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2.5 เงนิอดุหนุนทัว่ไปที่ไม่ตอ้งมาจดัท างบประมาณ

รายจา่ย ปี 2563 

     1) สทิธิประโยชน์ของขา้ราชการและลูกจา้งถา่ยโอน 

     2) เงนิเดือนและค่าจา้งส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้ง

ถา่ยโอน 

     3) การจดัการศึกษาภาคบงัคบั (การศึกษาของบตุร) 

     4) การจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าเช่าบา้น) 

     5) การจดัการศึกษาภาคบงัคบั (บ าเหน็จ บ านาญ) 
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3. แนวทางการตัง้งบประมาณดา้นรายจา่ย 

   - ใหต้ ัง้จา่ยตามที่มีกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ หรอืหนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทย เพือ่

ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่และภารกจิถา่ยโอน นโยบาย

รฐับาล และกระทวงมหาดไทย โดยใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่น

เป็นแนวทาง สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัและแผน

ชมุชน 

156 



    3.1 การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่แกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้นและพฒันา

คุณภาพชีวติของประชาชน  เช่น 

         3.1.1 เงนิส ารองจา่ย ใหต้ ัง้จา่ยเพยีงพอต่อการเผชิญเหตสุาธารณภยัตลอดปี 

และใหน้ าเงนิส ารองจา่ยไปใชจ้า่ยเพือ่กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกดิข้ึนหรอืบรรเทา

ปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเท่านั้น       

  3.1.2 การสงัคมสงเคราะหผู์ป่้วยที่ยากไร ้

 3.1.3 การพฒันาคณุภาพชีวติ ผูด้อ้ยโอกาสและครอบครวัผูม้ีรายไดน้อ้ย 

การสงัคมสงเคราะห ์การสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพชีวติของคนชรา 

คนพกิาร รวมทัง้การบ ารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน เพือ่ให ้

ประชาชน มีรายไดเ้พยีงพอต่อการด ารงชีวติและสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน 

 3.1.4 การสง่เสรมิการด าเนินงานดา้นการพฒันาสตรแีละครอบครวั 

 3.1.5 การด าเนินการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้ 

 3.1.6 การด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน 

อย่างเขม้แข็งและยัง่ยืน 157 



 

         3.1.7 การด าเนินการตามภารกจิถา่ยโอนการควบคมุไฟป่า 

โดยเตรยีมความพรอ้ม เพือ่จดัการปญัหาไฟป่าและหมอกควนั     

   3.1.8 การสง่เสรมิ สนบัสนุน การจดัท าแผนชุมชน 

  3.1.9 การสง่เสรมิการด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบ

การแพทยฉุ์กเฉินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

  3.1.10 การคุม้ครอง ดูแล บ ารุงรกัษาทรพัยากร ธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม ควบคมุและลดมลพษิ เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

  3.1.11 การตัง้งบประมาณอดุหนุนหน่วยงานอืน่ 
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    3.2 การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุน 

การสรา้งความปรองดองและสมานฉนัทข์องคนในชาติ เช่น 

         3.2.1 การจดักจิกรรมกฬีา นนัทนาการ เพือ่สรา้งความรู ้

รกัสามคัคีของประชาชนในชมุชน       

   3.2.2 การจดักจิกรรมอนัเป็นการพทิกัษร์กัษาไว ้ซ่ึงชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์อนัเป็นที่ยดึเหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจติใจ

ของประชาชนชาวไทย ทัง้ชาต ิ

  3.2.3 การจดัฝึกอบรม ประชมุ ช้ีแจงท าความเขา้ใจ เพือ่สรา้ง

ทศันคติและจติส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉนัท ์โดย

เนน้การมีสว่นร่วมของประชาชนในชมุชน 
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    3.3 การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่การจดักจิกรรมโครงการเฉลมิ

พระเกยีรต ิและสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิเช่น 

         3.3.1 การจดักจิกรรมและโครงการเฉลมิพระเกยีรติ        

การด าเนินการหรอืสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ     

   3.3.2 การจดักจิกรรมในการประชาสมัพนัธ ์เชิญชวน หรอื

อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนเพือ่มารว่มงานรฐัพธิี และ    

พระราชพธิีต่าง ๆ 

  3.3.3 การสง่เสรมิสนบัสนุนการด าเนินงานตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง ระดบัครวัเรอืน ระดบัชมุชน และระดบั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
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    3.4 การตัง้งบประมาณรายจา่ยตามนโยบายของรฐับาล และ

กระทรวงมหาดไทย เช่น 

        3.4.1 การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด      

  3.4.2 การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในพื้นที่

ที่อยู่ในความรบัผิดชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

 3.4.3 การสง่เสรมิและพฒันายกระดบัตลาดใหม้ีมาตรฐาน สะอาด 

และปลอดภยั รวมทัง้แนวทางขบัเคลื่อนตลาดประชารฐั 

 3.4.4 การก าจดัขยะมูลฝอย สิง่ปฏกูิล และน ้าเสยีเพือ่ควบคมุและ

ก าจดัภาวะมลพษิที่มีผลต่อสขุภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคณุภาพชีวติ

ของประชาชน 

 3.4.5 การด าเนินการป้องกนั และลดอบุตัิเหตทุางถนนในช่วง

เทศกาลส าคญั 
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    3.5 การตัง้งบประมาณรายจา่ยตามแผนงาน/โครงการ ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น เช่น 

        3.5.1 การตัง้งบประมาณเป็นค่าวสัดแุละครุภณัฑ ์ใหพ้จิารณาตาม 

แนวทางการจ าแนกประเภทรายจา่ย และหลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ้า่ยประกอบ 

การพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี รวมทัง้การก าหนดรายละเอยีดค าช้ีแจง

งบประมาณรายจา่ย      

  3.5.2 ค่าสาธารณูปโภคคา้งจา่ย  

 3.5.3 ค่าใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น อกีท ัง้ 

ใหค้วามรว่มมือในการประชาสมัพนัธ ์การรณรงค ์หรอืการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่

ประชาชนใหท้ราบถงึสทิธิและหนา้ที่และการมีสว่นรว่มทางการเมืองในการเลอืกตัง้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

 3.5.4 การด าเนินงานตามภารกจิที่ไดร้บัการถา่ยโอน 
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    3.6 การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่พฒันาประสทิธิภาพการบรหิารงาน

การคลงั 

        3.6.1 การสง่เสรมิสนับสนุนการด าเนินการจดัท าระบบบญัชี

คอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (e-LAAS) ใหบ้รรลผุลสมัฤทธิ์  

  3.6.2 การพฒันาประสทิธิภาพการจดัเกบ็รายไดข้ององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  

 3.6.3 ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมเพือ่การพฒันาองคค์วามรูเ้กี่ยวกบั

การปฏบิตัิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหแ้กผู่บ้รหิาร สมาชิกสภา

ทอ้งถิ่น ขา้ราชการ และพนักงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
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    3.7 การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยดา้นบคุลากรทอ้งถิ่น 

เช่น 

        3.7.1 การตัง้งบประมาณเป็นค่าใชจ้า่ยดา้นบคุลากรทอ้งถิ่น ประเภท

เงนิเดือน ค่าจา้งประจ า เงนิเพิ่ม เงนิประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน ของ

ขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น และลูกจา้ง ใหต้ ัง้จา่ยใหค้รบทัง้  

12 เดือน ตามกรอบแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

  3.7.2 เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั

ประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิ่น ใหต้ ัง้จา่ยไวใ้นหมวดค่าตอบแทน 

ใชส้อยและวสัด ุประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเป็นประโยชน์ 

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
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    3.8 การตัง้งบประมาณรายจา่ยที่เป็นภาระผูกพนั 

        3.8.1 ต ัง้งบประมาณเพือ่สง่เป็นเงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม ในอตัรารอ้ยละหา้ของค่าจา้ง พรอ้มกบัหกัค่าจา้ง

ของพนกังานจา้ง สง่เป็นเงนิสมทบ ในอตัราเดียวกนัดว้ย 

   3.8.2 ช าระหน้ีเงนิกูต้ามสญัญากูเ้งนิ  

  3.8.3 สมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิ่น (กบท.)  

  3.8.4 ตัง้งบประมาณเพือ่สง่กองทนุเงนิทดแทน 
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ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ย วธิีการงบประมาณ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น   
พ.ศ. 2541  



ค านิยาม 

"งบประมาณรายจา่ย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาทอ้งถิ่น

ใหค้วามเหน็ชอบ และผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืนายอ าเภออนุมตั ิ

ทัง้น้ี รวมทัง้งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิและการโอนการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณดว้ย 

"เงนินอกงบประมาณ” หมายความว่า เงนิท ัง้ปวงที่อยู่ในความ

รบัผิดชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น นอกจากเงนิที่ปรากฏ

ตามงบประมาณรายจา่ย 



การใชจ้า่ยเงนิที่ไม่ตอ้งตราเป็นเทศบญัญตัิ/ขอ้บญัญตัิ 

(ขอ้ 36 วรรค 2 ) 

- การใชจ้า่ยเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู ้ เงนิจา่ยขาดจากเงนิ

สะสม หรอืเงนิอดุหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรอื

หน่วยงานอืน่ใด ที่มีลกัษณะใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

ด าเนินการตามที่ระบไุวเ้ป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงือ่นไข  

- ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นพจิารณาด าเนินการตามที่ระบุ

ไวโ้ดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจา่ยตามระเบยีบน้ี 



งบประมาณรายจา่ยประจ าปีออกใชไ้ม่ทนั (ขอ้ 7) 

- ในกรณีที่งบประมาณรายจา่ยประจ าปีออกใชไ้ม่ทนั ใหใ้ช้

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณที่ลว่งแลว้ไปพลางก่อน 

- การเบิกจา่ยเงนิโดยอาศยังบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่ลว่ง

มาแลว้นั้น ใหน้ าเงนิงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิและที่ไดม้ีการโอน

เพิ่มหรอืโอนลดรวมเขา้ไปดว้ย  โดยใหถ้อืเป็นยอดเงนิสูงสดุจะพงึ

ถอืจา่ยได ้  

- ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะรายจา่ยในหมวดเงนิเดือนและค่าจา้งประจ า 

หมวดค่าจา้งชัว่คราว หมวดค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ  และหมวดค่า

สาธารณูปโภค 



งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ (ขอ้ 10-12) 

- งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ อปท. อาจจ าแนกเป็น

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไปและงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 

(ขอ้ 10)  

- อปท. อาจจดัท างบประมาณรายจา่ยเฉพาะการไดโ้ดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 11)  

- งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป และงบประมาณรายจา่ยเฉพาะ

การ อาจตัง้จา่ยเงนิช่วยเหลอืระหว่างกนัได ้(ขอ้ 12)  



จ าแนกลกัษณะและระบปุระเภทของเงนิ (ขอ้ 15 ) 

- งบประมาณรายจา่ยซ่ึงต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป  

หรอืเงนิประเภทอืน่ที่ตอ้งน ามาตัง้งบประมาณรายจา่ย-  

- ใหจ้ าแนกลกัษณะรายจา่ยและใหร้ะบปุระเภทของเงนิ

นั้นในค าช้ีแจงประมาณการรายรบัและงบประมาณ

รายจา่ยดว้ย 



การตัง้งบประมาณรายจา่ย (ขอ้ 16 ) 

- การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหก้ระท าตามที่มีกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ หรอืหนงัสอืส ัง่การ

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 



งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม (ขอ้ 21 ) 

- การตรางบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิจะกระท าไดต่้อเม่ือ   

  (1) งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ที่ไดร้บัอนุมตัแิลว้ไม่พอแกก่าร  ใช้

จา่ย หรอื   

  (2) มีความจ าเป็นตอ้งต ัง้รายจา่ยข้ึนใหม่   

- แสดงใหป้รากฏในงบประมาณรายจา่ยดงักลา่วดว้ยว่าจะจา่ยจาก 

  (1) เงนิรายไดท้ี่มิไดต้ ัง้รบัไวใ้นประมาณการรายรบั หรอื 

  (2) เงนิรายไดท้ี่เกนิยอดรวมทัง้สิ้นของประมาณการรายรบัประจ าปี 



การจดัท างบประมาณรายจา่ย (ขอ้ 22 ) 

- ใหใ้ชแ้ผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเป็น

แนวทางในการจดัท างบประมาณ  

- ใหห้วัหนา้หน่วยงานจดัท าประมาณการรายรบั และ

ประมาณการรายจา่ย  

- ใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัรวบรวมรายงานการเงนิและสถติิ

ต่างๆ ของทกุหน่วยงานเพือ่ใชป้ระกอบการค านวณขอตัง้

งบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ที่งบประมาณ 



การโอนงบประมาณ 

หลกั การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยต่างๆ ใหเ้ป็นอ านาจ

อนุมตัขิองคณะผูบ้รหิารทอ้งถิ่น (ขอ้ 26)  

ขอ้ยกเวน้ การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่า

ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง ที่ท าใหล้กัษณะ ปรมิาณ 

คณุภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่   ให ้

เป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 27)  



การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

หลกั การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรบัหรอื

งบประมาณรายจา่ย ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองคณะผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่น (ขอ้ 28) 

ขอ้ยกเวน้ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย

ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้งที่ท าใหล้กัษณะ 

ปรมิาณ คณุภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให ้

เป็นอ านาจอนุมตัิของสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 29) 



การโอน แกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง(ขอ้ 31 ) 

- การโอน การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายการที่ไดเ้บกิตดัปี หรอืขยายเวลา  ใหเ้บกิตดัปีไว ้ 

- จะกระท าไดต่้อเม่ือไดร้บัอนุมตัจิากผูมี้อ านาจใหเ้บกิ

ตดัปีได ้หรอืขยายเวลาเบิกตดัปี 



การควบคุมงบประมาณ (ขอ้ 33 ) 

- ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นและเจา้หนา้ที่งบประมาณ 

รบัผิดชอบรว่มกนัในการควบคมุงบประมาณรายจา่ยและเงนิ

นอกงบประมาณ เพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่หรอืหนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทย   

- โดยมหีวัหนา้หน่วยงานคลงัเป็นผูช่้วยเหลอื ... 



การจา่ยเงนิ หรอืกอ่หน้ีผูกพนั (ขอ้ 34 ) 

- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะจา่ยเงนิหรอืกอ่หน้ีผูกพนัได ้

ตามขอ้ความที่ก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจ าปี หรอื

งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม  

- ท ัง้น้ี  ตอ้งมีกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่หรอืหนงัสอืส ัง่

การกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจ้า่ย และมีเงนิรายไดเ้พยีง

พอที่จะเบิกจา่ยได ้



การกอ่หน้ีผูกพนัขา้มปีงบประมาณ (ขอ้ 38) 

     - การกอ่หน้ีผูกพนังบประมาณรายจา่ยเกนิกว่าหน่ึงปีงบประมาณ    

ใหก้ระท าไดโ้ดยความเหน็ชอบของสภาทอ้งถิ่น  

     - ไม่อาจแยกงบประมาณตัง้จา่ยและด าเนินการในแต่ละปีได ้ 

     - เป็นโครงการประเภทที่ดินและสิง่กอ่สรา้งที่ไม่อาจแยกการจดัซ้ือจดั

จา้งไดเ้ป็นสว่น ๆ  

     - มีรายไดไ้ม่เพยีงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว   

     - ใหก้อ่หน้ีผูกพนัไดไ้ม่เกนิปีงบประมาณถดัไป 

     - งบประมาณที่จะกอ่หน้ีผูกพนั จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของ

งบประมาณรายจา่ยเพือ่การลงทนุของงบประมาณปีที่ผ่านมา 



               มี 3 ขัน้ตอน 
 

ขัน้ตอนที่ 1 การจดัท าและการเสนองบประมาณ 

ขัน้ตอนที่ 2 การพจิารณางบประมาณ(สภาฯ) 

ขัน้ตอนที่ 3 การอนุมตังิบประมาณ(ผูก้ ากบัดูแล) 

 การจดัท างบประมาณรายจา่ยของ อปท. 
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1. การจดัท าและการเสนอ 

ปลดั 

เจา้หนา้ที่  

งบประมาณ 

คลงั 

รวบรวมสถติ ิ

รบั-จา่ย 

หวัหนา้สว่น 

จดัท างบประมาณ

รายจา่ย 

นายก 

ประธานสภา สมาชิกสภา 

- นายกยื่นญตัตกิอ่นวนัประชมุ 

ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั (ขอ้ 38) 

- ประธานฯสง่ใหส้มาชิกกอ่นวนั 

ประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั(ขอ้ 43) 
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2. การพจิารณา 

- แบ่งการพจิารณาออกเป็น 3 วาระ (ขอ้ 45) 

 วาระที่ 1  รบัหลกัการ 

 วาระที่ 2  แปรญตัต ิ

 วาระที่ 3  ใหค้วามเหน็ชอบ 

- พจิารณาสามวาระรวดไม่ได ้
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รวดกบัไม่รวด ต่างกนัอย่างไร 

            รวด (ขอ้ 45) 

• รบัหลกัการ 
• สภามีมตใิหพ้จิารณา 3 วาระรวด 

(ผูบ้รหิาร หรอืสมาชิก 1 ใน 3 เสนอ) 

• สมาชิกทกุคน เป็นกรรมการแปร
ญตัติเต็มสภา 

• ประธานที่ประชมุ เป็นประธาน
กรรมการแปรญตัต ิ

• พจิารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 

ต่อไปไดเ้ลย 

           ไม่รวด (ขอ้ 49) 

• รบัหลกัการ 
• สภาตัง้คณะกรรมการแปรญตัต ิ3-7 

คน 

• สภาก าหนดระยะเวลาแปรญตัติ        
(ไม่นอ้ยกว่า 24 ชม.) 

• สมาชิก และนายกฯ ยื่นค าขอแปร
ญตัติต่อประธานกรรมการฯ 

• คณะกรรมการพจิารณาฯ 
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วาระที่ 1 รบัหลกัการ 

นายก หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็น

หนงัสอืเสนอญตัต ิ(ขอ้ 56) 

สมาชิกอภปิรายในหลกัการ 

ลงมต ิ

รบัหลกัการ ไม่รบัหลกัการ 
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กรณีรบัหลกัการ 

•สภาเลอืกคณะกรรมการแปรญตัต ิ3 - 7 คน (ขอ้ 103) 

•สภาก าหนดเวลาในการแปรญตัต ิ(ขอ้ 49 ว.1) 
•เวลาในการขอแปรญตัต ิไม่นอ้ยกว่า 24 ชม. นบัจากลงมติรบัหลกัการ(ขอ้ 45 ว.2) 
•เลขานุการสภานดัประชมุคณะกรรมการฯ คร ัง้แรก เพือ่เลอืกประธานและเลขาฯ 

(ขอ้ 109) 

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

•คณะกรรมการฯนดัประชมุพจิารณา(แจง้ผูแ้ปรญตัตลิว่งหนา้ 24 ชัว่โมง)       

(ขอ้ 115) 

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

- พจิารณาเฉพาะที่มีการแปรญตัต ิหรอืแกไ้ข 

- ลงมตเิป็นรายขอ้จนจบ 

วาระที่ 3  ใหค้วามเหน็ชอบ 

- ลงมตวิ่าจะใหค้วามเหน็ชอบหรอืไม่  

- ไม่มีการอภปิราย 
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3. การอนุมตั ิอบต. 

ประธานสภา นายอ าเภอ 

พจิารณาภายใน 15 วนั 

อนุมตั/ิไม่เสรจ็ 

สง่นายกประกาศใช ้

ไม่อนุมตั ิ

สง่คนืใหส้ภาทบทวน 

- ไม่ยนืยนัตกไป  

- ยนืยนัสง่นายอ าเภอเพือ่สง่ ผวจ.

พจิารณา ภายใน 15 วนั 

- ผวจ. เหน็ดว้ยกบัสภา สง่นายอ าเภอ

อนุมตั ิแลว้สง่นายกประกาศใช ้

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

ประธานสภา (ภายใน 7 วนั) 
ผูว้่าราชการจงัหวดั 

พจิารณาภายใน 15 วนั 

อนุมตั/ิไม่เสรจ็ 

สง่นายกประกาศใช ้

ไม่อนุมตั ิ
สง่คนืใหส้ภาทบทวน 

• ไม่ยนืยนัภายใน 30 วนั หรอื  

  ยนืยนัไม่ถงึ 2/3  ตกไป 

• ยนืยนัดว้ยมต ิ2/3 ของ   

  สมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่      
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กรณีไม่รบัหลกัการ 

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

   - จากการเสนอของสภา และนายก ฝ่ายละ 3/7 คน ภายใน 7 วนั  

   - กรรมการฯ เสนอคนกลางเป็นประธาน ภายใน 7 วนั  

• กรรมการฯ พจิารณาแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืยนืยนัสาระส าคญั ใหแ้ลว้เสรจ็ 

ภายใน 15 วนั 

•ประธานกรรมการฯ รายงานนายอ าเภอ/ผูว้่าฯ 
•นายอ าเภอ/ผูว้่าฯ สง่ใหน้ายกฯ 
•นายกฯ เสนอต่อสภา ภายใน 7 วนั ถา้ไม่เสนอภายในก าหนด ส ัง่ใหพ้น้ 

• สภาพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั ถา้พจิารณาไม่แลว้เสรจ็ หรอื         

ไม่เหน็ชอบ ส ัง่ยบุสภา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน      

การจดัการแข่งขนักฬีา และการสง่นกักฬีา      

เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา 

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

ตามอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยก าหนดไวใ้นแผนงาน 

โครงการ   ท ัง้ในกรณีที่ อปท. จดัเอง หรอืจดัร่วมกบั อปท. 

อืน่ หรอืจดัรว่มกบัหน่วยงานอืน่ 

     “การจดัการแข่งขนักฬีา” หมายความว่า การจดัการ

แข่งขนักฬีาของ อปท.  ตามอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 

โดยก าหนดไวใ้นแผนงาน โครงการ ท ัง้ในกรณีที่ อปท.  

จดัเองหรอืจดัร่วมกบั อปท. อืน่ หรอืจดัรว่มกบัหน่วยงานอืน่ 

และใหร้วมถงึการแข่งขนักฬีาตามนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย 
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      “การสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา” หมายความ

ว่า  อปท. ที่จดัการสง่นกักฬีาของตนเขา้แข่งขนักฬีาที่ 

อปท. ของตน จดัเอง หรอื อปท. อืน่เป็นผูจ้ดั หรอื อปท. 

อืน่จดัรว่มกนัหรอืจดัรว่มกบัหน่วยงานอืน่ และใหร้วมถงึ

การแข่งขนักฬีาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

  “ค่าใชจ้า่ยพธิีทางศาสนา” หมายความว่า ค่าใชจ้า่ย

ในการประกอบพธิทีางศาสนาที่จ าเป็นที่เกี่ยวเน่ืองกบั

ลกัษณะของงานที่ อปท. จดั 
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อตัราสว่นในการตัง้งบประมาณ (ขอ้ 6)   

     อปท. สามารถตัง้งบประมาณเพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการจดังาน  

การจดัการแข่งขนักฬีาและการสง่นักกฬีา เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา 

โดยเบกิจา่ยตามงบประมาณที่ต ัง้ไวไ้ดไ้ม่เกนิอตัราสว่นของรายไดจ้รงิ

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ท ัง้น้ี ไม่รวมเงนิอดุหนุนที่รฐับาลจดัสรรให ้

     (1) อบจ. ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

     (2) เทศบาล และ อบต. ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

     กรณีมีความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณเกนิอตัรา  ใหข้ออนุมตั ิ

ผูว้่าราชการจงัหวดั กอ่นการด าเนินการ โดยสว่นที่เกนิจะตอ้งไม่เกนิ 

1 เท่า 
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การเบิกค่าใชจ้า่ยในการจดังาน (ขอ้ 7)  

     การจดังานของ อปท. ใหเ้บกิจา่ยไดต้ามรายการ ดงัน้ี 

     (1) ในกรณีจ าเป็นตอ้งมีพธิีทางศาสนาในการจดังานคร ัง้นั้น ใหเ้บกิ

ค่าใชจ้า่ยพธิีทางศาสนาไดค้ร ัง้เดียวเท่าที่จา่ยจรงิแต่ไม่เกนิ 30,000 บาท  

เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นตอ้งมีการท าพธิีทางศาสนาตัง้แต่ 2 ศาสนาข้ึนไป     

ใหเ้บกิจา่ยไดค้ร ัง้เดียวเท่าที่จา่ยจรงิแต่ไม่เกนิ 50,000 บาท 

     (2) ค่ารบัรอง ผูท้ี่ไดร้บัเชิญมาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกจิกรรม

ตามวตัถปุระสงค ์

         (ก) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ในอตัราไม่เกนิคนละ 50 บาทต่อวนั 

         (ข) ค่าอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์ในอตัราไม่เกนิคนละ 

100 บาทต่อวนั 
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     (3) ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัสถานที่และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ าเป็นและ

เกี่ยวขอ้ง ใหเ้บกิจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ ดงัน้ี 

 (ก) ค่าสถานที่จดังาน เช่น ค่าเช่าหรอืค่าบ ารุง 

 (ข) ค่าเช่าหรอืค่าบรกิารวสัดอุปุกรณ์ที่จ าเป็นในการจดังาน รวม

ค่าตดิต ัง้และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร ์เครื่องเสยีง เตน็ท ์เวท ี

 (ค) ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยั 

    (ง) ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 

 (จ) ค่าใชจ้า่ยในการตกแต่ง จดัสถานที่ 

 (ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น ้าประปา 

โทรศพัท ์รวมถงึค่าตดิต ัง้ ค่าเช่าอปุกรณ์ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 (ช) ค่าเช่าหรอืค่าบรกิารรถสขุา ตลอดระยะเวลาที่จดังาน 
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     (4) ค่าใชจ้า่ยในการประกวดหรอืแข่งขนั 

         (ก) ค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิ 

      1) เจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตดัสนิและ

ไม่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการจดังานดงักลา่ว ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัราคน

ละไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 

      2) บคุคลที่มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการตดัสนิ ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัราคนละไม่เกนิ 800 บาทต่อวนั 

   (ข) ค่าโล ่หรอืถว้ยรางวลัที่มอบใหผู้ช้นะการประกวดหรอืแข่งขนัเป็น

การประกาศเกยีรตคิณุ ใหเ้บกิจา่ยไดช้ิ้นละไม่เกนิ 3,000 บาท 

  (ค) เงนิหรอืของรางวลันอกเหนือจาก (ข) ที่มอบใหผู้ช้นะการ

ประกวดหรอืแข่งขนั ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของประมาณการ

ค่าใชจ้า่ยตามโครงการ 
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       (5) ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จ าเป็นและ

ประหยดั 

  (6) ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธง์าน เช่น ค่าโฆษณาทางวทิย ุโทรทศัน ์และสือ่ประเภท

สิง่พมิพต์่าง ๆ ค่าใชจ้า่ยในการออกอากาศทางวทิย ุโทรทศัน์ ค่าจา้ง

เหมาท าป้ายโฆษณาหรอืสิง่พมิพ ์ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ

ประมาณการค่าใชจ้า่ยตามโครงการ 

      (7) ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งในการจดังานให ้

เบิกจา่ยไดเ้ท่าที่จ าเป็นและประหยดั 
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ค่าใชจ้า่ยในการจดัการแข่งขนักฬีา  (ขอ้ 8)  

 ใหเ้บกิจา่ยไดต้ามรายการ ดงัน้ี 

      (1) กรณีการแข่งขนักฬีาระหว่าง อปท.  

      (ก) ค่าเช่าหรอืค่าเตรยีมสนามแข่งขนั ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่

จา่ยจรงิ 

      (ข) ค่าอปุกรณ์กฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จ าเป็นและประหยดั 

      (ค) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ประจ าสนาม ใหเ้บิกจา่ยใน

อตัราคนละไม่เกนิ 200 บาทต่อวนั เฉพาะวนัที่มีการแข่งขนักฬีา 

          (ง) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่จดัการแข่งขนักฬีา ใหเ้บิกจา่ย

ในอตัราคนละไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 
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  (จ) ค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิ 

      1) เจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการตดัสนิและไม่

มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการจดัการแข่งขนักฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัรา

คนละไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 

      2) บคุคลที่มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัแต่งต ัง้เป็น

กรรมการตดัสนิ ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัราคนละไม่เกนิ 800 บาทต่อวนั 

  ในกรณี อปท. มีความจ าเป็นตอ้งใชก้รรมการตดัสนิกฬีาประเภทใด

เพือ่เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานที่สมาคมกฬีาประเภทนั้นก าหนด 

ให ้อปท. นั้นท าความตกลงกบัผูว่้าราชการจงัหวดักอ่นการด าเนินการ ท ัง้น้ี 

สามารถเบกิค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิกฬีาประเภทนั้นไดไ้ม่เกนิอตัราที่การ

กฬีาแหง่ประเทศไทยก าหนด 
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  (ฉ) ค่าจดัท าป้ายช่ือหรอืทมีผูเ้ขา้รว่มแข่งขนัและหรอืค่าจดัท า

เกยีรติบตัรหรอืประกาศเกยีรติคุณ ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ 

  (ช) ค่าโลห่รอืถว้ยรางวลั ที่มอบใหผู้ช้นะการแข่งขนั เพือ่เป็นการ

ประกาศเกยีรตคิณุ ใหเ้บกิจา่ยไดช้ิ้นละไม่เกนิ 3,000 บาท 

  (ซ) เงนิหรอืของรางวลันอกเหนือจาก (ช) เพือ่มอบใหผู้ช้นะการ

แข่งขนั ใหเ้บิกจา่ย ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของประมาณการค่าใชจ้า่ยตาม

โครงการ 

   (ฌ) ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ เช่น การจดัพธิีเปิด - ปิดการแข่งขนักฬีา ริ้ว

ขบวน กฬีาสาธิต ค่าเวชภณัฑแ์ละอปุกรณ์เวชภณัฑ ์ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่

จา่ยจรงิ ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยดั 
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      (2) กรณีการจดัการแข่งขนักฬีาส าหรบันกัเรยีนของโรงเรยีนหรอื

สถานศึกษาสงักดั อปท.  กฬีาส าหรบัเยาวชน หรอืกฬีาประชาชนใน

เขต อปท. ใหเ้บิกจา่ยค่าใชจ้า่ยของนกักฬีาได ้ดงัน้ี 

      (ก) ค่าชดุกฬีา ในอตัราชดุละไม่เกนิ 200 บาท 

      (ข) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในอตัราคนละไม่เกนิ 50 บาท

ต่อวนั 

      (ค) ค่าอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์ในอตัราไม่เกนิ

คนละ 100 บาทต่อวนั 

       (ง) ค่าใชจ้า่ยอืน่ใหเ้บกิไดต้ามหลกัเกณฑใ์นตาม (1) 

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

  ใหเ้บกิจา่ยไดต้ามรายการ ดงัน้ี 

  (1) ค่าใชจ้า่ยส าหรบัผูค้วบคมุ หรอืผูฝึ้กสอนที่เป็นเจา้หนา้ที่ 

ของรฐั และนกักฬีาใหเ้บิกจา่ยค่าใชจ้า่ยไดต้ามที่จา่ยจรงิตามสทิธิที่

ก าหนดไวใ้นระเบียบเกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ

ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น 

  (2) ค่าตอบแทนส าหรบับคุคลที่มิใช่เจา้หนา้ที่ของรฐั ที่

องคก์รครองสว่นทอ้งถิ่นแต่งต ัง้ใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่ในการควบคมุ  

หรอืผูฝึ้กสอนหรอืเจา้หนา้ที่อืน่ที่จ าเป็นในอตัราคนละไม่เกนิ 800 

บาท  ต่อวนั 
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   (3) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกซอ้มกฬีากอ่นการแข่งขนัในแต่ละคร ัง้ 

เบิกจา่ยไดเ้ฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝึกซอ้มไม่นอ้ยกว่า 4 ชัว่โมงต่อวนั   

และใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิ  7 วนั 

      (ก) ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ส าหรบันกักฬีา ในอตัราไม่เกนิ     

คนละ 100 บาทต่อวนั 

      (ข) ค่าตอบแทนผูค้วบคมุหรอืผูฝึ้กสอนแต่ละประเภทกฬีา      

ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิ 4 คน ในอตัราไม่เกนิคนละ 400 บาทต่อวนั 

 (4) กรณีมีความจ าเป็นตอ้งเกบ็ตวัเพือ่ฝึกซอ้มกอ่นการแข่งขนั       

ในแต่ละคร ัง้ ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ในกรณีน้ีใหเ้บกิค่าใชจ้า่ย

ส าหรบั  ผูค้วบคมุหรอืผูฝึ้กสอนและนักกฬีา ตามสทิธิที่ก าหนดไวใ้น

ระเบียบเกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น 

และใหง้ดเบิกค่าใชจ้า่ยตาม (3) 
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  (5) ค่าอปุกรณ์การกฬีา ค่าชดุวอรม์ ค่าชดุกฬีา พรอ้ม

รองเทา้      ถงุเทา้ ของผูค้วบคมุ หรอืผูฝึ้กสอนและนักกฬีา ให ้

เบิกจา่ยไดเ้ท่าที่จ าเป็นและประหยดั 

  (6) ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่ใชใ้นการแข่งขนักฬีา ใหเ้บกิจา่ยได ้

เท่าที่จ าเป็นและประหยดั 
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พระราชบญัญตัิและระเบียบ  

การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั  

พ.ศ. 2560 

 



 

 

     มาตรา 3 ใหย้กเลกิบทบญัญตัิเกี่ยวกบัพสัดุ 

การจดัซ้ือ จดัจา้ง หรอืการบรหิารพสัดใุน

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญตัิ 

และขอ้ก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรฐั ที่อยู่

ภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ 



ที่ กค (กวจ.) 0405.2/020147 ลว. 18 พ.ค. 2561 

ดส. ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลว. 4 มิ.ย. 2561 

 1. การอทุศิพสัดใุหเ้ป็นกรรมสทิธิ์ ใหส้ทิธิอนัเกี่ยวกบัพสัด ุหรอื

มอบใหเ้ป็นผูดู้แลพสัด ุแก ่อปท. ถา้การกระท ามีเงือ่นไขหรอืภาระตดิ

พนั ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา อปท. 

 2. พนกังานจา้งตามภารกจิ ถอืเป็นพนกังานของหน่วยงานของ

รฐัที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ จงึสามารถตัง้เป็นกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งได ้

 3. อปท. ถอืเป็นหน่วยงานของรฐัตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐัฯ จงึตอ้งปฏบิตัิตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ และหนังสอืกรมบญัชีกลางดว้ย 



การอทุศิพสัดใุห ้อปท. (ขอ้ ๙)  

     - มีผูอ้ทุศิพสัดใุหเ้ป็นกรรมสทิธิ์แก ่อปท. หรอื  

     - ใหส้ทิธิอนัเกี่ยวกบัพสัดหุรอื 

     - มอบใหเ้ป็นผูดู้แลพสัดนุั้น  

     - ถา้การกระท าดงักลา่วมีเงือ่นไขหรอืมีภาระตดิ

พนั อปท.จะรบัเอาพสัดหุรอืสทิธนิั้น ๆ ไดต่้อเม่ือ

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา อปท. 

                          ฯลฯ 



การใหใ้ชป้ระโยชน์หรอืสทิธิที่ดินสิง่กอ่สรา้ง     

(ขอ้ ๑๕๕)     

     การใหบ้คุคลใดใชป้ระโยชน์หรอืไดร้บัสทิธิ

ใด ๆ อนัเกี่ยวกบัพสัดปุระเภทที่ดินหรอื

สิง่กอ่สรา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่น

ทอ้งถิ่น ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาหน่วย

การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ่นนั้น 



การแกไ้ขสญัญา (มาตรา 97)   

- สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืที่ไดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้ เวน้

แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของผูมี้อ านาจที่จะพจิารณา

อนุมตัิใหแ้กไ้ขได ้

(1) เป็นการแกไ้ขตามมาตรา 93 วรรคหา้ (ตามความเหน็ของ อสส.) 

(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง หากการ

แกไ้ขนั้นไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสยีประโยชน ์

(3) เป็นการแกไ้ขเพือ่ประโยชนแ์กห่น่วยงานของรฐัหรอืประโยชน์

สาธารณะ 

(4) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



การแกไ้ขสญัญา (มาตรา 97)   

- ในกรณีการแกไ้ขสญัญาที่หน่วยงานของรฐัเหน็ว่าจะมีปญัหา

ในทางเสยีประโยชน์หรอืไม่รดักมุพอกใ็หส้ง่รา่งสญัญาที่แกไ้ขนั้นไป

ใหส้ านักงานอยัการสูงสดุพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่น 

- การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงจะตอ้งปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ย

วธิีการงบประมาณหรอืกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง หากมีความ

จ าเป็นตอ้งเพิ่มหรอืลดวงเงนิ หรอืเพิ่มหรอืลดระยะเวลาสง่มอบหรอื

ระยะเวลาในการท างาน ใหต้กลงพรอ้มกนัไป 



ช่วงเวลาแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา 

     ตามระเบียบฯ ไม่มีขอ้ก าหนดว่าจะตอ้งพจิารณา

ด าเนินการในช่วงเวลาใด แต่ในหลกัการปฏบิตัจิะตอ้ง

ด าเนินการกอ่นที่จะมีการตรวจรบัมอบงานเสรจ็สมบูรณ์

เป็นอย่างชา้ ถา้มีการตรวจรบัมอบงานเสรจ็สมบูรณ์แลว้  

ถอืว่าสญัญาไดส้ิ้นสดุลง จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา

ตามระเบียบฯ อกีไม่ได ้

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



พงษศ์กัด์ิ  กวนีนัทชยั 

ผูอ้ านวยการสว่นการจดัสรรเงนิอดุหนุน        

และพฒันาระบบงบประมาณ 

ส านกับรหิารการคลงัทอ้งถิ่น 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

0-2241 – 9049 /  08-9901-1053 

sophoro@hotmail.com 
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