คำนำ
เดิ ม กองวิ ช าการและแผนงาน ได้ จั ด พิ ม พ์ ห นั งสื อ “รวบรวมระเบี ย บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้รับความสนใจและตอบรับจาก
เจ้าหน้ าที่ และประชาชนเป็ น จานวนมาก ซึ่งในการจัดพิ ม พ์ หนั งสื อ “รวบรวมระเบีย บ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” ครั้ ง นี้ เป็ น ครั้ ง ที่ ๒ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนครปากเกร็ดหลายฉบับ เพื่อให้
เหมาะสม ทันสมัยและมีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน
กองวิชาการและแผนงาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “หนังสือรวบรวมระเบียบ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” เล่ ม ที่ ๒ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง แก่ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ในการใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญในการ
ปฏิบัติงานและศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์ต่อไป
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
มกราคม ๒๕๕๕

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

สานักปลัดเทศบาล
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย

๑–๖

๗ – ๔๐
๔๑ – ๘๕

ฝ่ายพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน

๘๖ – ๑๑๔
๑๑๕ – ๑๒๑

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓
๖. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ

๑๒๒ – ๑๒๕

ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและ

๑๒๖ – ๑๒๙

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๓
๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์
หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๓๐ – ๑๓๓

สานักการคลัง
๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิด

๑๓๔ – ๑๔๒
๑๔๓ -๑๔๖

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล
และสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

๑๔๗ - ๑๔๘

ราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
(ฉบับที่ ๓ - ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘)
๑๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ

๑๔๙ - ๒๑๐

๒๑๑ – ๒๒๓

๒๒๔ – ๒๓๗
๒๓๘ – ๒๔๔

ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน

๒๔๕ – ๒๔๗

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

๒๔๘ – ๒๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญ

๒๕๔ – ๒๗๒

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๗๓ – ๒๘๒

๒๐. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

๒๘๓ – ๒๘๕

ระยะเวลาในการคืนบาเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลา
ราชการต่อเนื่อง

สานักการช่าง
๒๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ

๒๘๖ – ๓๐๕

การจัดขึน้ ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
พ.ศ. ๒๕๕๓

๓๐๖ – ๓๐๙

กองสวัสดิการสังคม
๒๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

๓๑๐ – ๓๑๔

ผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย

๓๑๕ – ๓๑๘

ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๕. ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดาเนินงานชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓

๓๑๙ – ๓๒๗

๒๖. ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์ประสานงาน

๓๒๘ – ๓๓๑

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ

๓๓๒ – ๓๓๘

การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๒๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินงานศูนย์ประสาน
งานองค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียน
จานองสาหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย
อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๓๓๙ – ๓๔๖
๓๔๗ – ๓๔๙

กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓๐. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง

๓๕๐ – ๓๕๑

กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย
มอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัด ในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรม
บาบัด หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้กระทา
การพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๕๒ – ๓๕๕

กองวิชาการและแผนงาน
๓๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓
๓๓. ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

๓๕๖ – ๓๖๔

๓๖๕ – ๓๖๙

พ.ศ. ๒๕๕๔

กองการศึกษา
๓๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงินรายได้

๓๗๐ - ๓๗๓

ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ
และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙

๓๗๔

๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ พระราชบัญญัติเทศบาล
พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๗๑ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๙๐ พระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการเมือ งพั ทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๔ ประกอบกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๗ (๗) ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบั ญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๕ (๔) กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอในฐานะ
ผู้กากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอานาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการสอบสวนผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
รองผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประธานสภาท้ อ งถิ่ น รองประธานสภาท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เลขานุ ก าร
ผู้บริหารท้องถิน่ และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบีย บนี้ ให้ ใช้บั งคับ เมื่ อพ้น กาหนดหกสิ บวันนับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

๒
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
พุทธศักราช ๒๕๐๐
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้หรือที่มี
กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ” หมายถึ ง องค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัด เทศบาล เมื อ งพั ทยา
และองค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“รองผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น ” หมายถึง รองนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจังหวัด รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเมืองพัทยา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“ประธานสภาท้องถิ่น ” หมายถึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเมืองพัทยา และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
“รองประธานสภาท้องถิ่น ” หมายถึง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเมืองพัทยา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
“สมาชิกสภาท้องถิ่น ” หมายถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
“เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ” หมายถึง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“การสอบสวน” หมายถึง การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น กรณี
การสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพ การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือเมื่อผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น ละเลยไม่ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบ
ด้วยอานาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่า
ด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยเมืองพัทยาและกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล หรือกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งกาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอในฐานะผู้มีอานาจกากับดูแล
เป็นผู้มีอานาจทาการสอบสวน
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

๓
ข้อ ๗ เมื่อมีเหตุให้ต้องทาการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อทาการสอบสวน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบนี้ ให้ผู้มีอานาจกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้ ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งได้กาหนดให้เป็นผู้มีอานาจสอบสวนสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน
โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ ง และ
พิจารณาจากตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาประกอบ
คณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลที่ผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควร
กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด ในกรณีที่มีเหตุผลจาเป็นหรือสมควร
หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน การพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น โดยได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจะตั้งตนเองเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการมิได้
คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดารงตาแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้มีประสบการณ์
ในด้านการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการ
ด้วยกรรมการสอบสวนจะต้องไม่อยู่ในฐานะหรือมีเหตุตามที่กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองกาหนดห้ามมิให้ทาการพิจารณาทางปกครอง
ข้อ ๘ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทาเป็นคาสั่งตามแบบหนังสือราชการ แล้วให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งคาสั่งและส่งเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและกรรมการโดยเร็ว
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นั้นโดยเร็ว ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้โดยตรง ให้ปิดสาเนาคาสั่งไว้ ณ ที่ทาการของผู้ถูกกล่าวหาใน
ที่ซึ่งเห็ น ได้ง่ายต่อหน้ าพยานอย่ างน้ อยหนึ่งคน หรือแจ้งโดยหนังสื อส่ งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนไปยังผู้ถูก
กล่าวหา ณ ภูมิลาเนาของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานทางราชการเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันให้ถือว่า
ผู้ถูกกล่าวหารับทราบแล้ว
ข้อ ๙ หากปรากฏว่าข้อกล่าวหาเป็นการกล่าวหาการกระทาผิดที่ปรากฏพยานหลักฐานโดยชัดแจ้งแล้ว
เช่น ได้มีคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดในความผิดที่ถูกกล่าวหานั้นแล้ว จะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทา
การสอบสวนก็ได้ แต่ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานของตน
ข้อ ๑๐ ระหว่างการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหาอาจทาคาคัดค้านเป็นหนังสือว่าคณะกรรมการสอบสวน
หรือกรรมการผู้ ใดเป็ น ผู้ที่อยู่ ในฐานะหรือมีเหตุที่ไม่สามารถจะทาหน้าที่เป็นกรรมการได้ยื่น ต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนภายในสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือวันที่รู้ถึงเหตุแห่ง

๔
การคัดค้านนั้น ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการคัดค้านนั้นมีเหตุผลฟังได้ก็ให้สั่งเปลี่ยนแปลง
ตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
ข้อ ๑๑ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว หากมีเหตุจาเป็นหรือสมควรต้องเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการบางคน หรือตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นหรือลดจานวน
คณะกรรมการสอบสวน ให้ ผู้ มี อานาจสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนนั้ น ออกคาสั่ ง เปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรื อ กรรมการ หรื อ ตั้ ง กรรมการเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดจานวน
คณะกรรมการสอบสวน แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามวิธีการในข้อ ๘
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น
หรือลดจานวนคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนการสอบสวนที่ได้ดาเนินการ
ไปก่อนแล้ว
ข้อ ๑๒ เมื่อประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้บันทึกวันที่ได้
รั บ ทราบคาสั่ ง นั้ น ติดไว้ในสานวนการสอบสวน แล้ว รีบนัด หมายคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ ดาเนิน การ
สอบสวนโดยเร็ว
การนัดหมายคณะกรรมการสอบสวน ให้นัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการนัดหมาย
ในที่ประชุมหรือเป็นกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ โดยการสอบสวนผู้กล่าวหา
ผู้ถูกกล่าวหา พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานหลักฐานอื่นตามความจาเป็น เพื่อทราบข้อเท็จจริงในเรื่อง
ที่กล่าวหา
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับ หรือสาเนาที่ประธานกรรมการหรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสาเนาที่ถูกต้อง
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบอย่างเพียงพอและให้ผู้ถูกกล่าวหา
ได้มีโอกาสโต้แย้งและนาพยานหลักฐานของตนมาแก้ข้อกล่าวหาได้ตามควรแก่กรณีในเวลาอันควร ถ้าผู้ถูก
กล่า วหาไม่มาหรือ ไม่แ ก้ข้อกล่า วหาภายในเวลาที่กาหนดไว้ ให้ค ณะกรรมการสอบสวนบัน ทึก ไว้แ ล้ว ให้
ดาเนินการสอบสวนต่อไป
ในการแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาอาจทาเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๑๕ ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ใน
การลงมติต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่าสามคน
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๖ ในการสอบสวนทุกครั้ง ห้ามมิให้คณะกรรมการสอบสวนยอมให้บุคคลอื่นใดเข้าฟังการสอบสวน
ในการสอบสวนที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องมาปรากฏตัว ต่อคณะกรรมการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหามีสิท ธิ
นาทนายความหรือทีป่ รึกษาของตนเข้ามาในการสอบสวนได้
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การใดที่ ท นายความหรื อ ที่ ป รึ ก ษาได้ ทาลงต่ อ หน้ า ผู้ ถู ก กล่ า วหา ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การกระทาของ
ผู้ถูกกล่าวหา เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
ข้อ ๑๗ การสอบสวนบุคคลใดให้บันทึกถ้อยคาไว้แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคาฟัง เมื่อรับว่าถูกต้องก็ให้ลง
ลายมือชื่อไว้ และให้คณะกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย
ในกรณี ที่ บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง มี เ หตุ ขั ด ข้ อ งไม่ อ าจมาให้ ถ้ อ ยคาต่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้
และคณะกรรมการสอบสวนเห็ น สมควร บุค คลดั งกล่ า วอาจให้ถ้ อยคาเป็น หนังสื อ ได้แ ต่ต้ องมาให้การ
รับรองหนังสือนั้นต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๘ ก่อนการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือในกรณีที่ให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม คณะกรรมการสอบสวนจะ
เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นใดมาสอบสวนเพื่อทราบข้อความใด ๆ หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ที่เห็น
ว่าเป็นพยานหลักฐานสาคัญมายังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หากบุคคลใดไม่มาตามที่เรียกหรือไม่ยอมให้
ถ้อยคาหรือไม่ยอมส่งเอกสาร หรือวัตถุที่ต้องการให้แก่คณะกรรมการสอบสวนให้รีบรายงานความจาเป็นและ
เหตุขัดข้องต่อผู้ที่สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ที่มีขึ้นไว้เป็นหลักฐาน ในสานวน
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสถานที่ หรือตรวจเอกสาร หรือวัตถุพยาน หรือดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการสอบสวน
หรือสอบสวนบุคคลใด เมื่อบุคคลนั้นไม่ยอมให้ถ้อยคาหรือไม่ยอมลงลายมือชื่อรับรองถ้อยคา หรือไม่ยอมส่ง
มอบเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เป็นต้น
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานใดไม่จาเป็นหรือไม่เกี่ยวกับประเด็น
หรืออาจทาให้เห็นว่ามีเจตนาประวิงให้ชักช้า ให้คณะกรรมการสอบสวนงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้น ๆ
เสียก็ได้เมื่อเห็นเป็นการสมควร และให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุผลไว้
ข้อ ๒๑ การสอบสวนจะต้องกระทาให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบคาสั่ง ถ้ามีความจาเป็นจะสอบสวนให้ทันตามกาหนดนี้ไม่ได้ ก็ให้ประธานกรรมการขอ
ขยายเวลาไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และต้องแสดง
เหตุขัดข้องตลอดจนความจาเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาสอบสวนไว้ในสานวนการสอบสวนด้วยทุกครั้ง
เมื่อได้ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จอีก หากเป็นกรณีที่นายอาเภอเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ขอขยายเวลาโดยแสดงเหตุขัดข้องความจาเป็น และระยะเวลาที่คาดหมายว่า จะ
ดาเนิน การแล้ว เสร็จ ไปยัง ผู้ว่า ราชการจัง หวัด แต่ห ากเป็น กรณีที่ผู้ว่า ราชการจัง หวัด เป็น ผู้สั่ง แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ขอขยายเวลาไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวง
มหาดไทยแล้วแต่กรณี ขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
การสอบสวนระยะใดระยะหนึ่งดังกล่ าวข้างต้น จะเป็นอันใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ทุกครั้ง
แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่คณะกรรมการสอบสวนได้ดาเนินการในอานาจหน้าที่แล้วก่อนได้รับอนุมัติ
การสอบสวนครั้งหนึ่ง ๆ ได้กระทาเพียงใด เลื่อนไปเพราะเหตุใด เมื่อใด ให้คณะกรรมการสอบสวน
บันทึกไว้โดยชัดเจน
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ข้อ ๒๒ ถ้าผู้ถูกกล่าวหายื่นคาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนนั้นต่อคณะกรรมการสอบสวนหรือต่อผู้มี
อานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยในเวลาใด ๆ ก่อนมีคาสั่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
วินิจฉัยรับคาชี้แจงนั้นเข้าสานวนรวมไว้พิจารณาด้วย
ข้อ ๒๓ เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานกรรมการนัดประชุมทารายงานการสอบสวนเพื่อ
สรุปข้อเท็จจริงพร้อมทั้งทาความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดตามเรื่องที่ถูกกล่าวหาฐานใด ในมาตราใด แล้ว
ควรพิจารณา หรือวินิจฉัยอย่างไร เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งสานวนการสอบสวน
ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ท าการสอบสวนเสร็จ สิ้ น ถ้ ากรรมการสอบสวนคนใดมี ค วามเห็ น แย้ งจะท า
ความเห็นแย้งติดไว้กับสานวนการสอบสวนก็ได้
กรณีปรากฏจากการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดในเรื่องอื่นอีก หรือมีมูลพาดพิงผู้อื่นที่ไม่ได้
เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมกระทาผิดในเรื่องนั้น ก็ให้ระบุไว้ในรายงานการสอบสวนด้วยเพื่อให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งพิจารณาตามที่เห็นสมควร
การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาความเห็นและเสนอความเห็น พร้อมทั้งสานวนการสอบสวน
ต่อผู้มีอานาจพิจารณาภายในสามสิบ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง
และให้ผู้มีอานาจพิจารณาทาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่กรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งเป็นผู้มีอานาจสั่งการในเรื่องนั้นให้ทาความเห็นและพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง
ในการทาความเห็นหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีตามวรรคสี่ ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ
ผู้มีอานาจพิจารณาเห็นสมควร จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ตามความจาเป็น
แต่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาใน
การดาเนินการสอบสวนตามความในวรรคนี้เข้ากับระยะเวลาตามวรรคสี่ด้วยแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ ๒๔ การสอบสวนใดที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการไปก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้
ถ้าถูกต้องตามวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นให้เป็นอันสมบูรณ์และให้ดาเนินการตามวิธีการนั้นต่อไปได้จนกว่าจะเสร็จสิน้
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอในฐานะผู้มีอานาจกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจทาการสอบสวนในเหตุอื่น
หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นาระเบียบนี้มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
โดยมีบทบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอเป็นผู้มีอานาจกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
และมีอานาจในการสอบสวน ให้นาระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ได้มีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติชื่อบุคคล
พ.ศ. ๒๕๐๕ และกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุล
และค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสาคัญ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา
๔๑ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๖
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๔ แบบพิมพ์คาขอ หนังสือสาคัญ หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรอง ที่กล่าวไว้ในระเบียบนี้
ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้
หมวด ๑
การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
ข้อ ๕ ผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อตัว ให้ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่
ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และให้นายทะเบียนท้องที่
ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) ตรวจสอบคาขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
(๓) ตรวจสอบชื่อตัวที่ขอเปลี่ยนต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยพระนามของ
พระราชินี หรือราชทินนาม และไม่มีคาหรือความหมายหยาบคาย

๘
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้องให้สั่งอนุญาตในคาขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนชื่อตัวชื่อรอง
ตามแบบ ช. ๓/๑ และให้ออกหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรองตามแบบ ช. ๓
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ข้อ ๖ ผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง ให้ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียน
ท้องที่ ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และให้
นายทะเบียนท้องที่ดาเนินการตามข้อ ๕ วรรคหนึ่งโดยอนุโลม และตรวจสอบว่าชื่อรองที่ขอนั้นต้อง
ไม่พ้ องกับ ชื่อสกุล ของบุ คคลอื่น เว้น แต่เป็นกรณี ที่คู่สมรสใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ ายหนึ่งโดยได้รับความ
ยินยอมของฝ่ายนั้นแล้ว ตามหนังสือยินยอมให้ใช้ชื่อสกุลเป็นชื่อรอง หรือกรณีบุตรใช้ชื่อสกุลเดิมของ
มารดาหรือบิดาเป็นชื่อรองของตน
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้องให้สั่งอนุญาตในคาขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนชื่อตัวชื่อรอง
ตามแบบ ช. ๓/๑ และให้ออกหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรองตามแบบ
ช. ๓ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง ให้ย่ืนคาขอตามแบบ ช. ๑
ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านและให้นายทะเบียนท้องที่ ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) ตรวจสอบคาขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
(๓) เรียกสาเนาทะเบียนบัตรฐานันดรของผู้ยื่นคาขอ ซึ่งได้รับการรับรองจากสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ว่าได้รับ หรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ และได้ออกจากบรรดาศักดิ์โดยมิได้
ถูกถอดถอน
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้องให้สั่งอนุญาตในคาขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนชื่อตัวชื่อรอง
ตามแบบ ช. ๓/๑ และให้ออกหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรองตามแบบ
ช. ๓ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ข้อ ๘ คนต่างด้าวผู้ใดประสงค์จะขอหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว เพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ
หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขตที่ว่าการอาเภอ
หรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในหลักฐานตามที่ทางราชการกาหนด และให้นายทะเบียนท้องที่
ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้
(๒) ตรวจสอบหลักฐานคาขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยและเหตุผล
(๓) ตรวจสอบเช่นเดียวกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้สั่งในคาขอ โดยมีเงื่อนไขว่า อนุญาตต่อเมื่อได้รับการแปลง
สัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทย แล้วให้บันทึกในทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวตาม
แบบ ช. ๘/๑ และให้ออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าว ตามแบบ ช. ๘ เพื่อนาไป

๙
ประกอบเรื่องการแปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทย และเมื่อคนต่างด้าวนั้นได้รับอนุญาตให้แปลง
สัญ ชาติห รือกลั บ คืน สั ญชาติไทยแล้ ว ให้ ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่อีกครั้งหนึ่ง
พร้อมหลักฐานการได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทย
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้สั่งอนุญาตในคาขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนชื่อตัว
ชื่อรองตามแบบ ช. ๓/๑ และให้ออกหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง
ตามแบบ ช. ๓ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
หมวด ๒
การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือชื่อสกุลใหม่
ข้อ ๙ ผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่ อสกุลใหม่ ให้ยื่นคาขอ
ตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอที่ตนมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน และให้นายทะเบียนท้องที่ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) ตรวจสอบคาขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
(๓) พิจารณาชื่อสกุลที่ขอว่า
ก. ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี
ข. ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่ราชทินนามของตน ของบุพการี
หรือของผู้สืบสันดาน
ค. ไม่ซ้ากับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียน
ไว้แล้ว หรือชื่อสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล และฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
ง. ไม่มีคาหรือความหมายหยาบคาย
จ. มีพยัญชนะไม่เกินสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล
ฉ. ไม่ต้องห้ ามตามประกาศห้ามมิให้ผู้ที่ ไม่ได้รับพระราชทานนามสกุล ใช้ “ณ”
นาชื่อสกุล ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘
ช. ไม่ต้ องห้ ามตามประกาศเพิ่ มเครื่ อ งหมายนามสกุล สาหรับราชตระกูล ลงวันที่
๑ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘
ซ. ไม่ต้องห้ามตามประกาศห้ามมิให้เอานามพระมหานคร และไม่ให้เอาศัพท์ที่ใช้เป็น
พระบรมนามาภิไธย มาใช้เป็นนามสกุล ลงวันที่ ๒ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้ส่ังอนุญาตในคาขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนชื่อสกุล
ตามแบบ ช. ๒/๑ และให้ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๒ ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง

๑๐
ข้อ ๑๐ คนต่างด้าวผู้ใดประสงค์จะขอหลักฐานการขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเพื่อประกอบการ
ขอแปลงสัญ ชาติห รือ ขอกลับ คืน สัญ ชาติไ ทย ให้ยื่น คาขอตามแบบ ช. ๑ ต่อ นายทะเบีย นท้อ งที่
ณ ส านั กงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในหลักฐานตามที่ทางราชการ
กาหนด และให้นายทะเบียนท้องที่ ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้
(๒) ตรวจสอบหลักฐานคาขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยและเหตุผล
(๓) ตรวจสอบเช่นเดียวกับข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้สั่งในคาขอโดยมีเงื่อนไขว่าอนุญาตต่อเมื่อได้รับการแปลง
สัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทย แล้วให้บันทึกในทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าว
ตามแบบ ช. ๙/๑ และให้ออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวตามแบบ ช. ๙
เมื่อคนต่างด้าวนั้นได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทยแล้ว ให้ยื่นคาขอตาม
แบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่อีกครั้งหนึ่ง พร้อมหลักฐานการได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติหรือกลับคืน
สัญชาติไทย เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้องให้สั่ งอนุญาตในคาขอ แล้วให้บันทึกในทะเบียนชื่อสกุล
ตามแบบ ช. ๒/๑ และให้ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๒ ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ข้อ ๑๑ ผู้ใดจะขอใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อสกุล ให้ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่
ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และให้นายทะเบียน
ท้องที่ ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) ตรวจสอบคาขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
(๓) เรียกสาเนาทะเบียนบัตรฐานันดรของผู้ยื่นคาขอ ซึ่งได้รับการรับรองจากสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(๔) บันทึกปากคาผู้ยื่นคาขอในแบบ ปค. ๑๔ ให้ปรากฏประเด็นดังนี้
ก. ชื่อตัวและชื่อสกุลเดิมของผู้ขอ และที่อยู่ปัจจุบัน
ข. ตาแหน่งหน้าที่ร าชการที่ประจาอยู่ของผู้ขอ หากออกจากราชการแล้ว ให้ แจ้ง
ตาแหน่งหน้าที่ราชการครั้งสุดท้ายของผู้ขอ
ค. ผู้ขอต้องอยู่ในบรรดาศักดิ์ มิได้ถูกถอดหรือได้รับพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจาก
บรรดาศักดิ์แล้ว
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็น ว่าถูกต้อง ให้บันทึกความเห็นเสนอไปยังนายทะเบียนจังหวัด
เพื่อเสนอนายทะเบียนกลาง ให้นายทะเบียนกลางนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนาความ
กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนกลางแจ้ง
นายทะเบียนจังหวัด เพื่อแจ้งนายทะเบียนท้องที่ให้แจ้งผู้ยื่นคาขอมายื่นคาขอตามแบบ ช. ๑ อีกครั้งหนึ่ง
และให้นายทะเบียนท้องที่บันทึกในทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๒/๑ และให้ออกหนังสือสาคัญแสดง

๑๑
การจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ข้อ ๑๒ ผู้ใดจะขอใช้ราชทินนามของบุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล ให้ยื่นคาขอตามแบบ
ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ให้นายทะเบียนท้องที่ ดาเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และบันทึกปากคา
ผู้ยื่นคาขอในแบบ ปค. ๑๔ ให้ปรากฏประเด็นดังนี้
(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุลเดิมของเจ้าของราชทินนาม และที่อยู่ปัจจุบัน
(๒) ตาแหน่งหน้าที่ราชการที่ประจาอยู่ของเจ้าของราชทินนาม หากออกจากราชการแล้ว
ให้แจ้งตาแหน่งหน้าที่ราชการครั้งสุดท้ายของเจ้าของราชทินนาม
(๓) ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นคาขอใช้ราชทินนามกับบุพการีหรือผู้สืบสันดาน
ซึ่งเป็นเจ้าของราชทินนาม เช่น สาเนาสูติบัตร หรือ สาเนาทะเบียนบ้าน
(๔) บุพการีหรือผู้สืบสันดานซึ่งเป็นเจ้าของราชทินนาม จะต้องคงอยู่ในบรรดาศักดิ์ มิได้ถูกถอด
หรือได้รับพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากบรรดาศักดิ์แล้ว
(๕) นอกจากผู้ยื่นคาขอแล้ว ยังมีบุพการีหรือผู้สืบสันดานอื่นอีกหรือไม่ หากมียังคงมีชีวิตอยู่กี่คน
และทุกคนได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ยื่นคาขอใช้ราชทินนามดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
(๖) หากผู้ย่ืนคาขอได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตให้ใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุลใหม่แล้ว
จะยินยอมอนุญาตให้ญาติพี่น้องอื่นที่ประสงค์จะขอใช้ชื่อสกุลดังกล่าว เป็นผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุลหรือไม่
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสอง
หมวด ๓
การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล
ข้อ ๑๓ ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลผู้ใด จะอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุลของตนก็ได้
โดยให้เจ้ าของชื่อสกุลที่จดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือตั้งชื่อสกุล ใหม่ไว้แล้ว ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑
พร้ อมหนั งสื อสาคั ญแสดงการจดทะเบียนชื่ อสกุล ตามแบบ ช. ๒ ของตนต่อนายทะเบียนท้ องที่
ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เมื่อนายทะเบียน
ท้องที่ได้รับคาขอ และหลักฐานดังกล่าวแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) ตรวจสอบคาขอของผู้ยื่นคาขอและผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุลกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูล
การทะเบียนราษฎร
(๓) ตรวจสอบหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๒
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้องให้สั่งอนุญาตในคาขอ แล้วให้บันทึกในทะเบียนอนุญาต
ให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๖/๑ และให้ออกหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๖ ให้แก่
เจ้าของชื่อสกุล เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่จะขอร่วมใช้ชื่อสกุล

๑๒
ข้อ ๑๔ กรณีที่ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลตายแล้ว หรือศาลมีคาสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญผู้สืบสันดาน
ของผู้จดทะเบี ยนตั้งชื่อสกุลในลาดับ ที่ใกล้ชิดที่สุดซึ่งยังมีชีวิตอยู่ และใช้ชื่อสกุลนั้นจะอนุญาตให้ผู้ มี
สัญชาติไทยผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุลของตนให้ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขต
ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงหนังสือสาคัญแสดงการ
จดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๒ ของเจ้าของชื่อสกุลและหลักฐานทางราชการที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เป็ น ผู้มีสิทธิอนุ ญาตให้ ผู้อื่นร่วมใช้ชื่ อสกุล ได้ ตามที่กฎหมายบัญ ญัติไว้เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียน
รับรองบุตร คาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นบุตร เป็นต้น
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้องให้สั่งอนุญาตในคาขอ แล้วให้บันทึกในทะเบียนรับรอง
เป็นผู้ มีสิ ทธิอนุ ญาตให้ผู้อื่นร่ วมใช้ชื่อสกุล ตามแบบ ช. ๗/๑ และให้ ออกหนังสื อรับรองเป็นผู้มีสิทธิ
อนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๗
ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล จะอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุล
ของตนก็ได้ ให้ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑ พร้อมหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ ชื่อสกุล
ตามแบบ ช. ๗ ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน เมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้รับคาขอ และหลักฐานดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ดาเนินการ
ตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และข้อ ๑๓ วรรคสอง
ข้อ ๑๖ ผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุลที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๖ แล้ว ให้ยื่นคา
ขอร่ ว มใช้ ชื่ อ สกุ ล ตามแบบ ช. ๑ ต่ อ นายทะเบี ย นท้ อ งที่ ณ สานั ก งานเขต ที่ ว่ า การอาเภอหรื อ
ที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๖
เมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้รับคาขอ และหลักฐานดังกล่าว ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) ตรวจสอบคาขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
(๓) ตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๖
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้สั่งอนุญาตในคาขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล
ตามแบบ ช. ๔/๑ และให้อ อกหนังสือ สาคัญ แสดงการร่ว มใช้ชื่อ สกุล ตามแบบ ช. ๔ ให้เรีย กเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
หมวด ๔
การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส
ข้อ ๑๗ คู่สมรสที่ประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ให้ยื่นคาขอ
ตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอที่ตนมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน และให้นายทะเบียนท้องที่ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) เรียกตรวจหลักฐานการสมรส

๑๓
(๓) เรียกบันทึกข้อตกลงตามเงื่อนไขการสมรส กรณีใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง
(๔) ตรวจสอบคาขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูล
ทะเบียนครอบครัว
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้ส่ังอนุญาตในคาขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๕/๑ และให้ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๕
ข้อ ๑๘ กรณีคู่สมรสเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้ช่ือสกุลในภายหลัง ให้คู่สมรสยื่นคาขอ
ตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และให้นายทะเบียนท้องที่ดาเนินการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียน
ท้องที่เห็นว่าถูกต้องให้ส่ังอนุญาตในคาขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๕/๑
และให้ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบี ยนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๕ ฉบับใหม่ และเรียก
แบบ ช. ๕ ฉบับเดิมคืน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ข้อ ๑๙ กรณีคู่ส มรสฝ่ ายใดจะกลั บมาใช้ชื่อสกุล เดิม ของตน ให้ ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑
ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
และให้นายทะเบียนท้องที่ดาเนินการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๔) เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่า
ถูกต้องให้สั่งอนุญาตในคาขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๕/๑ และให้ออกหนังสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อสกุลตามแบบ ช. ๕ ฉบับใหม่ และเรียกแบบ ช. ๕ ฉบับเดิมคืน ให้เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
หมวด ๕
การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง
ข้อ ๒๐ เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงโดยการหย่า หรือโดยคาพิพากษาของศาล ให้คู่สมรสซึ่งใช้ชื่อสกุล
ของอีกฝ่ายหนึ่งต้องกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนโดยยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่
ณ สานั ก งานเขต ที่ว่า การอาเภอหรื อที่ว่าการกิ่ งอาเภอ ที่ตนมีชื่ อ อยู่ใ นทะเบี ยนบ้า น และให้
นายทะเบียนท้องที่ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) เรียกตรวจหลักฐานการสมรส และการสิ้นสุดการสมรส เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญ
การหย่า หรือคาพิพากษาถึงที่สุดของศาล แล้วแต่กรณี
(๓) ตรวจสอบคาขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูล
ทะเบียนครอบครัว
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้องให้ สั่งอนุญาตในคาขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๕/๑ และให้ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๕
ฉบับใหม่และเรียกแบบ ช. ๕ ฉบับเดิมคืน

๑๔
ข้อ ๒๑ เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงโดยการตาย คู่สมรสซึ่งใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หากจะสมรสใหม่
ต้องกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนโดยยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑ พร้อมหลักฐานการตายของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
และให้นายทะเบียนท้องที่ดาเนินการตามข้อ ๒๐ โดยอนุโลม
หมวด ๖
การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น
ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑
ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
และให้นายทะเบียนท้องที่ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) เรียกตรวจหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อสกุล เช่น หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล
(ช. ๒) หนังสือสาคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. ๔) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
(ช. ๕) สาเนาทะเบียนรับรองบุตร (ค.ร. ๑๑) สาเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (ค.ร. ๑๔) สาเนาทะเบียน
เลิกรับบุตรบุญธรรม (ค.ร. ๑๗) หรือหลักฐานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
(๓) ตรวจสอบคาขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูล
ทะเบียนครอบครัว
(๔) หากมีหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล แบบ ช. ๕ ฉบับเดิมให้เรียกคืน
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้สั่งอนุญาตในคาขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
สกุลตามแบบ ช. ๕/๑ และให้ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ตามแบบ ช. ๕ ให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
กรณีมีการขอเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุอื่นในครั้งต่อไป ให้นายทะเบียนดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง และให้ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ตามแบบ ช. ๕ ฉบับใหม่
และเรียกแบบ ช. ๕ ฉบับเดิมคืน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
หมวด ๗
การอุทธรณ์
ข้อ ๒๓ กรณีนายทะเบียนท้องที่สั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล และผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนชื่อสกุล
ประสงค์ จ ะอุ ท ธรณ์ คาสั่ ง ให้ ผู้ ยื่ น คาขออุ ท ธรณ์ คาสั่ ง ของนายทะเบี ย นท้ อ งที่ ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง โดยให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้ง
และข้อเท็จ จริ ง หรื อข้อกฎหมายอ้างอิงประกอบด้ว ย ต่อนายทะเบียนท้อ งที่ ณ สานักงานเขต

๑๕
ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณา
คาอุท ธรณ์ และรายงานความเห็ น เกี่ยวกับข้อเท็ จจริงอันเป็น สาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิงและ
ข้อพิจารณาหรือข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ผ่านนายทะเบียนจังหวัดถึงนายทะเบียนกลางโดยเร็ว
ข้อ ๒๔ กรณีนายทะเบียนท้องที่สั่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง หรือร่วมใช้
ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อสกุล ให้นายทะเบียนท้องที่แจ้งในคาขอตามแบบ ช. ๑ ให้ผู้ยื่นคาขอทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล และหากผู้ยื่นคาขอประสงค์จะอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนท้องที่ ให้
ผู้ยื่นคาขออุทธรณ์เป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่งต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงาน
เขตที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายอ้างอิงประกอบด้วย และให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์
ทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกิน สามสิบ วัน นับแต่วันที่ได้ รับอุทธรณ์ โดยให้ นายทะเบียนท้องที่พิจารณา
ทบทวนคาสั่งได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทาคาสั่ง และ
อาจมีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการ
เพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิ จแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทาคาสั่งทางปกครองหรือมี
ข้อกาหนดเป็นเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
ในกรณีเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงคาสั่ง
ตามความเห็นของตนภายในกาหนดเวลาดังกล่าวด้วย
หากนายทะเบียนท้องที่ไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้รายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังนายทะเบียนจังหวัด ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และให้นายทะเบียน
จังหวัดพิจารณาคาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงานถ้ามีเหตุจาเป็นไม่
อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่ าว ให้นายทะเบียนจังหวัดมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลา ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบ
วันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลา
หมวด ๘
การจาหน่ายชื่อรอง และชื่อสกุล
ข้อ ๒๕ กรณีนายทะเบียนท้องที่ได้รับคาขอตามแบบ ช. ๑ เพื่อขอจาหน่ายชื่อรองที่ได้อนุญาต
ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรองไว้ ให้นายทะเบียนท้องที่ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) ตรวจสอบคาขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
(๓) ตรวจสอบหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง แบบ ช. ๓
หรือหลักฐานเอกสารที่แสดงการตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง

๑๖
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็น ว่าถูกต้อง ให้สั่ งอนุญาตจาหน่ายชื่อรองในคาขอ แล้ว ให้ บันทึก
“หมายเหตุจาหน่าย ตามคาขอที่......../..........ลงวันที่.....................................” ในทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง
ตามแบบ ช. ๓/๑ หรือ ต้นขั้วตามแบบ ช. ๓ เดิม และเรียกหนังสื อสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว
การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรองตามแบบ ช. ๓ หรือหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อรองตามแบบ
ช. ๓ เดิมคืน กรณีหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง ตามแบบ ช. ๓ หรือ
หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อรองตามแบบ ช. ๓ เดิมสูญหายให้เรียกหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารสูญหายแทน และสาเนาคาขอให้แก่ ผู้ยื่นคาขอเพื่อเป็นหลักฐาน
ข้อ ๒๖ กรณีการยื่นคาขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม่ตามข้อ ๙ หากปรากฏหลักฐานเอกสารว่า
ผู้ยื่นคาขอเคยมีการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลไว้ ให้นายทะเบียนท้องที่แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอเพื่อแจ้งผู้ที่ใช้ชื่อสกุล
หรือร่วมใช้ชื่อสกุลทั้งหมดนั้นทราบ เพื่อเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมตามหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลที่มี
การแก้ไขไว้หรือร่วมใช้ชื่อสกุ ลที่เคยมีการจดทะเบียนไว้ เมื่อปรากฏว่าผู้ที่ใช้ชื่อสกุลหรือร่วมใช้ชื่อสกุล
ทั้งหมดนั้น ได้กลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ยื่นคาขอกรอกรายการเพิ่มในคาขอตามแบบ ช. ๑
ว่า “ขอจาหน่ายชื่อสกุล “ ” ตามหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช. ๒) เล่มที่ ..............
ฉบับที.่ .............หรือเลขที.่ ....../..........ลงวันที่ ..........................ออกที่.........................จังหวัด..................”
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้นายทะเบียนท้องที่จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
โดยดาเนิ นการตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ ง และวรรคสองโดยอนุโลม พร้อมให้ บันทึกจาหน่ายชื่อสกุล โดย
“หมายเหตุ จาหน่ายตามคาขอที่....../.......วันที่.....................” ในทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๒/๑ หรือ
ต้น ขั้วแบบ ช. ๒ เดิมและเรียกหนั งสือสาคัญ แสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล ตามแบบ ช. ๒ คืน กรณี
หนั งสื อส าคัญ แสดงการจดทะเบี ย นชื่อสกุล ตามแบบ ช. ๒ สู ญ หาย ให้ เรียกหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารสูญหายแทน
หากมีผู้ใช้ชื่อสกุล หรือร่วมใช้ชื่อสกุลที่ต้องดาเนินการจาหน่ายชื่อสกุลตามวรรคหนึ่ง มีความ
ประสงค์จะใช้ชื่อสกุลนั้นต่อไป ให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ เมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้รับแจ้งแล้วให้ผู้ยื่น
คาขอกรอกรายการเพิ่มในคาขอตามแบบ ช. ๑ ว่า “ขอจาหน่ายสิทธิการเป็นเจ้าของชื่อสกุล
“ ” ตามหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช. ๒) เล่มที่ .......................ฉบับที.่ ........................
หรื อ เลขที่ ......./..........ลงวัน ที่ ..........................ออกที่ .............................จังหวัด ................................”
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้นายทะเบียนท้องที่จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
โดยดาเนินการตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสองโดยอนุโลม พร้อมบันทึก “หมายเหตุ ผู้เป็นเจ้าของชื่อสกุล
“...........................” นี้ ได้จาหน่ายสิทธิการเป็นเจ้าของชื่อสกุลดังกล่าว เนื่องจากได้รับอนุญาต
จดทะเบียนชื่อสกุล “...........................” ใหม่แล้ว ตามคาขอที่ ................../...........วันที่................... ”
ในทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๒/๑ หรือต้นขั้วแบบ ช. ๒ เดิม และเรียกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๒ คืน กรณีหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. ๒ สูญหายให้เรียก
หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายแทน

๑๗
เมือ่ นายทะเบียนท้องที่ได้จาหน่ายชื่อสกุลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนกลาง
ทราบโดยเร็ว เพื่อจาหน่ายชื่อสกุลดังกล่าวในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๗ กรณีผู้ร่วมใช้ชื่อสกุลมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม่ตามข้อ ๙ หรือร่วมใช้
ชื่อสกุลใหม่ตามข้อ ๑๖ ให้ยื่นคาขอพร้อมหนังสือสาคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๔ ต่อนายทะเบียน
ท้องที่ ให้นายทะเบียนท้องที่แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอเพื่อแจ้งผู้ใช้ชื่อสกุลตามผู้ยื่นคาขอทั้งหมดทราบ เพื่อเปลี่ยน
ชื่อสกุลกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมตามหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลที่มีการแก้ไขไว้ เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้ชื่อสกุลนั้น
ทั้งหมดได้กลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมเรียบร้อยแล้ว และนายทะเบียนท้องที่เห็ นว่าถูกต้อง ก็ให้ผู้ยื่นคาขอ
กรอกรายการเพิ่มในคาขอตามแบบ ช. ๑ ว่า “ขอจาหน่ายการร่วมใช้ชื่อสกุล “ ” ตามหนังสือสาคั ญ
แสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. ๔) เล่มที่ …………..........ฉบับที.่ .........................หรือเลขที.่ ............/……........
ลงวันที่ .......................ออกที่..........................จังหวัด............................” เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่า
ถูกต้องให้นายทะเบียนท้องที่จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคาขอโดยดาเนินการตามข้อ ๙ วรรค
หนึ่ง และวรรคสอง หรืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามข้อ ๑๖ วรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วแต่กรณีโดย
อนุโ ลม พร้อ มให้น ายทะเบีย นท้อ งที่บัน ทึก “หมายเหตุจาหน่า ยการร่ว มใช้ชื่อ สกุล ตามคาขอ
ที่ ............/..........วันที่.....................” ในทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๔/๑ หรือต้นขั้วแบบ ช. ๔
เดิมและเรียกหนังสือสาคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๔ คืนกรณีหนังสือสาคัญแสดงการร่วม
ใช้ชื่อสกุลตามแบบ ช. ๔ สูญหาย ให้เรียกหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายแทน
เมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้จาหน่ายชื่อสกุลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนกลางทราบ
โดยเร็ว เพื่อจาหน่ายชื่อสกุลดังกล่าวในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
หมวด ๙
การจัดเก็บข้อมูลและรายงาน
ข้อ ๒๘ เมื่อได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกทะเบียนหรือบันทึกเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อตัวชื่อรอง
และชื่อสกุลไว้แล้ว ให้นายทะเบียนท้องที่จัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลและให้นายทะเบียน
จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องของการรับจดทะเบียนและการบันทึกทะเบียน
รวมทั้งการบันทึกเปลี่ยนแปลงเกี่ย วกับชื่อ ตัว ชื่อรองและชื่อสกุล จากฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
ภายในวันที่ห้าของทุกเดือน หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งนายทะเบียนท้องที่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ข้อ ๒๙ ให้นายทะเบียนกลางตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียน การบันทึกทะเบียนและการบันทึก
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อรองและชื่อสกุล ในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลที่นายทะเบียนท้องที่
บันทึกไว้หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งนายทะเบียนท้องที่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้นายทะเบียน
จังหวัดทราบด้วย
ข้อ ๓๐ การแจ้งตามข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ให้แจ้งผ่านระบบคอมพิวเตอร์

๑๘
หมวด ๑๐
การขอใบแทน การทาสาเนาและรับรองสาเนารายการทะเบียนชื่อบุคคล
ข้อ ๓๑ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียนท้องที่ออกใบแทนหนังสือสาคัญ เนื่องจากหนังสือ
สาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง (ช. ๓) หรือหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
ชื่อสกุล (ช. ๒) หรือหนังสือสาคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. ๔) หรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อสกุล (ช. ๕) ช ารุดในสาระสาคัญ หรือสูญหาย ให้ ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่
ณ สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและให้นายทะเบียน
ท้องที่ดาเนินการ ดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) ตรวจสอบคาขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
(๓) ตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนกับฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล หรือการออกหนังสือสาคัญ
(๔) บันทึกปากคาผู้ยื่นคาขอในแบบ ปค. ๑๔
(๕) เรียกหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย กรณีหนังสือสาคัญสูญหาย
เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้สั่งอนุญาตในคาขอแล้วลงรายการของผู้ได้รับอนุญาต
ตามหลักฐานเดิม ส่วนเลขลาดับของเล่มที่..........ฉบับที.่ .............หรือเลขที่........./...........ให้ใช้เลขใบแทนใหม่
และวันที่ออกหนังสือสาคัญให้ลงวันที่ที่ออกใบแทน แล้วลงลายมือชื่อในทะเบียนและหนังสือสาคัญนั้น
พร้อมให้หมายเหตุว่า “แทนฉบับเดิม เล่มที่.........ฉบับที่.............หรือเลขที่........../...........ออกให้
ณ อาเภอ/กิ่งอาเภอ หรือเขต.........................จังหวัด.....................................เมื่อวันที่............................”
ข้อ ๓๒ กรณีออกหนังสือสาคัญไว้ต่างท้องที่ หากนายทะเบียนท้องที่น้ันสามารถตรวจสอบ
การออกหนังสือสาคัญกับฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลได้ และนายทะเบียนท้องที่ได้ตรวจสอบแล้วเห็น
ว่าถูกต้อง ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๓๑ โดยอนุโลม
หากไม่สามารถตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลได้ ให้นายทะเบียนท้องที่ที่ได้รับคาขอ
แจ้งไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่ได้ออกหนังสือสาคัญไว้ และให้นายทะเบียนท้องที่ที่ได้ออกหนังสือสาคัญ
ไว้ตรวจสอบหลักฐานการออกหนังสือสาคัญ เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้สาเนาหลักฐานการออกหนังสือสาคัญ
และรับรองว่าถูกต้องแจ้งกลับไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขอใบแทนได้ยื่นคาขอไว้เมื่อได้รับแจ้งแล้วให้
นายทะเบียนท้องที่ผู้ได้รับคาขอดาเนินการตามข้อ ๓๑ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๓ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัด หรือนายทะเบียน
ท้องที่ ทาสาเนาและรับรองสาเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลได้ที่สานักทะเบียนกลาง สานัก
ทะเบียนจังหวัด สานักทะเบียนท้องที่อาเภอ กิ่งอาเภอ หรือสานักงานเขตแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ ในวันและ
เวลาราชการ

๑๙
ข้อ ๓๔ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอทาสาเนาและรับรองสาเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
ได้แก่ คาขอ (ช. ๑) ทะเบียนชื่อสกุล (ช. ๒/๑) ทะเบียนชื่อตัวชื่อรอง (ช. ๓/๑) ทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล
(ช. ๔/๑) ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช. ๕/๑) ทะเบียนอนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. ๖/๑) ทะเบียนรับรอง
เป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. ๗/๑) ทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าว
(ช. ๘/๑) ทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าว (ช. ๙/๑) ให้ยื่นคาขอตามแบบ ช. ๑
ต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด หรือนายทะเบียนท้องที่ และให้นายทะเบียนกลาง หรือ
นายทะเบียนจังหวัด หรือนายทะเบียนท้องที่ ดาเนินการดังนี้
(๑) เรียกตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(๒) เรียกตรวจหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
(๓) ตรวจสอบคาขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
(๔) ตรวจสอบชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล ทีข่ อคัดและสาเนารายการกับฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
เมื่อนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัด หรือนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้สั่งอนุญาต
ในคาขอ และทาสาเนารายการ โดยให้ประทับหรือระบุข้อความว่า “รับรองว่าเป็นรายการจากฐานข้อมูล
ทะเบีย นชื่อบุค คล” แล้ว ให้ น ายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัด หรือนายทะเบีย นท้อ งที่
ลงลายมือชื่อ และวงเล็บ ชื่อ พร้อมวัน เดือนปีที่ทาสาเนาไว้ในเอกสารดังกล่า วด้ว ย หากไม่อ นุญ าต
ให้นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบีย นจังหวัด หรือนายทะเบียนท้องที่ แจ้งผู้ยื่นคาขอทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล
ข้อ ๓๕ ผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบนี้ หมายถึง
(๑) ผู้จดทะเบียนหรือผู้มีรายการชื่อเป็นเจ้าของหนังสือสาคัญหรือผู้มีรายการชื่อเป็นเจ้าของหนังสือ
อนุญาตหรือผู้มีรายการชื่อเป็นเจ้าของหนังสือรับรอง ตามระเบียบนี้
(๒) คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญ ธรรม บุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองของบุคคล
ตาม (๑)
(๓) ผู้ซ่ึงนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัด หรือนายทะเบียนท้องที่เห็นว่ามีหรือ
อาจมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทะเบียนชื่อบุคคลนั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
กรณีผู้มีส่วนได้เสียตามวรรคหนึ่งมอบหมายเป็นหนังสือให้แก่บุคคลอื่นมายื่นคาร้องขอทาสาเนา
และรับรองสาเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ให้นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัด
หรือนายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบหนังสือมอบหมาย รายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลและเอกสาร
ทางราชการที่สามารถยืนยันตัวบุคคลของผู้มอบหมายและผู้รับมอบพร้อมบันทึกปากคาของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปรากฏโดยชัดเจนว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจริงและไม่มีเจตนาทุจริตเมื่อนายทะเบียนกลาง
หรือนายทะเบียนจังหวัด หรือนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง ให้ดาเนินการตามข้อ ๓๔ โดยอนุโลม

๒๐
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๖ การดาเนินการตามระเบียบนี้ ให้นายทะเบียนท้องที่แจ้งนายทะเบียนอาเภอ หรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้วแต่กรณี เพื่อแก้ไขรายละเอียดทะเบียนบ้าน
ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ ๓๗ ผู้ยื่นคาขอเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง ตั้งชื่อสกุลหรือตั้งชื่อสกุลใหม่ การร่วมใช้
ชื่อสกุล และเปลี่ยนชื่อสกุล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๖
ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าได้ยื่นคาขอดาเนินการไว้ตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๘ ให้อธิบดีกรมการปกครอง รักษาการตามระเบียบนี้ มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติ และให้มีอานาจสั่งการตามกาหนดแนวทางปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ร้อยตารวจเอก เฉลิม อยู่บารุง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และกาหนดให้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังใช้บังคับได้เฉพาะกาล ฉะนั้นจึงสมควรออก
ระเบียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใช้บังคับแทนต่อไป อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทาได้ โดยอาศั ย อานาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบนี้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“อปพร.” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
“ศูนย์ อปพร.” หมายความว่า ศูนย์ อปพร. กลาง ศูนย์ อปพร. เขต ศูนย์ อปพร. จังหวัด
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร. อาเภอ ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร.
เมืองพัทยา ศูนย์ อปพร. เทศบาล และศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการกลาง ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้อานวยการท้องถิ่น และผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

๔๒
หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการอานวยการศูนย์ อปพร. กลาง ประกอบด้วย อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมการปกครอง ที่ได้รับมอบหมาย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อีกไม่เกินห้าคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
กรรมการและเลขานุการ และผู้อานวยการส่วนกิจการอาสาสมัคร สานักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการอานวยการศูนย์ อปพร. กลาง มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารกิจการศูนย์ อปพร.
(๒) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ อปพร. ให้ศูนย์ อปพร. ถือปฏิบัติ
(๓) กากับ ดูแล และสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอานวยการศูนย์ อปพร. กลาง
อาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการศูน ย์ อปพร. เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็ นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือ
มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้ ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๙ มาใช้บังคับกับการประชุม
ของคณะอนุกรรมการศูนย์ อปพร. โดยอนุโลม
ข้อ ๗ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งก่อน
วาระหรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งแทน หรือได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติม อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามข้อ ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ

๔๓
(๓) ประธานกรรมการให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ อปพร. กลาง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใดถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุมสาหรับการประชุมคราวนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการอื่น ประกอบด้วย
(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจาอยู่ในพื้นที่จังหวัด ตามจานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควรแต่งตั้ง
(ข) ผู้แทนของศูนย์ อปพร. เขต ที่จังหวัดนั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบ
(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง
(ง) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามจานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควรแต่งตั้ง
(จ) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวนไม่เกินสามคน โดยให้มีผู้แทนจากองค์การสาธารณกุศลในเขตจังหวัดรวมอยู่ด้วย
(๕) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการอานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการดาเนินงานกิจการ อปพร. ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่คณะกรรมการอานวยการศูนย์ อปพร. กลางกาหนด
(๒) ให้การสนับสนุนส่งเสริมและกากับดูแลการดาเนินงานของศูนย์ อปพร. ภายในเขตจังหวัด
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔๔
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดาเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับที่ศูนย์
อปพร. กลางกาหนด
ข้อ ๑๒ ให้ ผู้ ว่าราชการกรุ ง เทพมหานครแต่ง ตั้ง คณะกรรมการอานวยการศู นย์ อปพร.
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบด้วย
(ก) ผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตามจานวนที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
(ข) ผู้แทนศูนย์ อปพร. กลาง
(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง
(ง) ผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามจานวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง โดยให้มีผู้แทนจากองค์การ
สาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครรวมอยู่ด้วย
(๔) ผู้อานวยการสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการอานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร มีอานาจหน้าที่ตามข้อ ๑๑
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๑๔ ให้นาความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับกับการดารงตาแหน่งการพ้นจากตาแหน่ง
และการประชุมของคณะกรรมการอา นวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดและคณะกรรมการอานวยการศูนย์
อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม
หมวด ๒
การบริหาร และกากับดูแล
ข้อ ๑๕ ให้ผู้บัญชาการ เป็นผู้บญ
ั ชาการศูนย์ อปพร. กลาง รองผู้บัญชาการ เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์
อปพร. กลาง มีอานาจบังคับบัญชา และสั่งการผู้อานวยการศูนย์ อปพร. รองผู้อานวยการศูนย์ อปพร.
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ อปพร. และ อปพร. ทั่วราชอาณาจักร
ให้ผู้อานวยการกลาง เป็นผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กลาง รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นรองผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กลาง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นศูนย์
อปพร. กลาง โดยให้เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติราชการประจา ณ ที่ตั้งกรม
เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์

๔๕
ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กลาง มีอานาจควบคุมและกากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการศูนย์
อปพร. รองผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อปพร. และ
อปพร. ได้ทั่วราชอาณาจักร และอาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์เพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม
ข้อ ๑๖ ให้ศูนย์ อปพร. กลาง มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินงานด้านธุรการของคณะกรรมการอานวยการศูนย์ อปพร. กลาง
(๒) สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ คู่มือปฏิบัติงาน เอกสารและข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารกิจการ อปพร.
(๓) วางระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. รวมทั้งสิทธิและ
สวัสดิการแก่ อปพร.
(๔) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกิจการ อปพร.
(๕) จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และหลักสูตรที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. พร้อมกาหนด
รูปแบบวุฒิบัตร และเครื่องหมายแสดงความสามารถ หรือแสดงวิทยฐานะ รวมทั้งพิจารณาทบทวนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม
(๖) จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตรตามที่กาหนดใน (๕)
(๗) จัดทาแผนพัฒ นาอัตรากาลังของ อปพร. รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผนให้มี
ความเหมาะสม
(๘) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปพร. ทั่วราชอาณาจักร
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการศูนย์ อปพร. กลาง มอบหมาย
ข้อ ๑๗ ให้ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เขต และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นศูนย์ อปพร. เขต โดยให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ให้ศูนย์ อปพร. เขต มีอานาจหน้าที่สนับสนุนการดาเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตท้องที่ที่
รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย์ อปพร. เขตข้างเคียงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ ๑๘ ให้ผู้อานวยการจังหวัด เป็นผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นศูนย์ อปพร. จังหวัด โดยให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ให้ ร องผู้ อานวยการจั งหวั ด เป็ นรองผู้ อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด มีห น้า ที่ช่ว ยเหลื อ
ผู้ อานวยการศู น ย์ อปพร. จั ง หวั ด ในการดาเนิ น การกิ จ การ อปพร. และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่
ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด มอบหมาย
ให้หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์ อปพร.
จังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด

๔๖
ข้อ ๑๙ ให้ผู้อานวยการอาเภอ เป็นผู้อานวยการศูนย์ อปพร. อาเภอ และที่ทาการปกครอง
อาเภอ เป็นศูนย์ อปพร. อาเภอ โดยให้เจ้าหน้าที่ของที่ทาการปกครองอาเภอ เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ข้อ ๒๐ ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ดังนี้
(๑) ให้น ายกเทศมนตรี เป็น ผู้อานวยการศูน ย์ อปพร. เทศบาล รองนายกเทศมนตรีซึ่ง
นายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นรองผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ
ศูนย์ อปพร. เทศบาล และสานักปลัดเทศบาล เป็นศูนย์ อปพร. เทศบาล โดยให้เจ้าหน้าที่ของสานัก
ปลัดเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
(๒) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้อานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายเป็นรองผู้อานวยการ
ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์ อปพร.
องค์การบริหารส่วนตาบล และสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นศูนย์ อปพร. องค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยให้เจ้าหน้าที่ของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
(๓) ให้ นายกเมืองพัทยา เป็น ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาซึ่ง
นายกเมืองพัทยามอบหมาย เป็นรองผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้ช่วย
ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา และสานักปลัดเมืองพัทยา เป็นศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา โดยให้
เจ้าหน้าที่ของสานักปลัดเมืองพัทยา เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ข้อ ๒๑ ให้ผู้ อานวยการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ อานวยการศู นย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
รองผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อานวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นรองผู้อานวยการศูนย์
อปพร. กรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วย
ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
เป็น ศูน ย์ อปพร. กรุง เทพมหานคร โดยให้เ จ้า หน้า ที่ข องสานัก ป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ให้ผู้อานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
และสานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร โดยให้เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ข้อ ๒๒ ให้ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ มีอานาจหน้าที่
สั่งการ ควบคุม และกากับดูแล เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ อปพร. และ อปพร. ในสังกัด ตลอดจนให้การ
สนับสนุนการดาเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย์ อปพร. ข้างเคียงใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งมีอานาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ให้ผู ้อานวยการศูน ย์ อปพร. ตามวรรคหนึ ่ง จัด ให้ อปพร. เข้า มามีส ่ว นร่ว มในรูป ของ
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. โดยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ อปพร. กลาง กาหนด

๔๗
ข้อ ๒๓ ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบล ศูนย์ อปพร. เขตใน
กรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดตั้งฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
(๓) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(๔) ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
(๕) ฝ่ายอื่น ๆ ตามความจาเป็น
ให้ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ตามวรรคหนึ่ง แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายหนึ่งคน และรองหัวหน้าฝ่ายสองคน
จากเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ หรือ อปพร. โดยแต่ละฝ่ายให้มี อปพร. ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี
ดาเนินงานที่ศูนย์ อปพร. กลางกาหนด
ข้อ ๒๔ ให้ อปพร. อยู่ภายใต้การควบคุม และกากับดูแลของหัวหน้าฝ่าย อปพร.
ให้หัวหน้าฝ่ายในศูน ย์ อปพร. แต่ละแห่งอยู่ภ ายใต้การสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลของ
ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการศูนย์
อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี
ให้ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา อยู่ภายใต้การสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลของผู้อานวยการศูนย์
อปพร. อาเภอ
ให้ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. อาเภอ และผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
อยู่ภายใต้การสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลของผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อานวยการ
ศูนย์อปพร. กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
ให้ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้
การควบคุม และกากับดูแลของผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กลาง
ให้ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาและสั่งการของผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง
ข้อ ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด
ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กลาง อาจรับสมัคร และคัดเลือก
บุคคลเข้าเป็น อปพร. ในสังกัดของตน รวมทั้งรับ อปพร. ที่ขอย้ายจากศูนย์ อปพร. อื่นเข้ามาเป็น อปพร.
ในสังกัด และในการนี้ให้ออกบัตรประจาตัวให้แก่ อปพร. ในสังกัดของตนด้วย
ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๒๓ ข้อ ๒๘ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม และให้ อปพร. อยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลของ
หัว หน้าฝ่า ย อปพร. และให้หัว หน้า ฝ่า ย อปพร. อยู่ภ ายใต้ก ารสั่ง การควบคุม และกากับ ดูแ ลของ
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ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานครและผู้อานวยการศูนย์ อปพร.
กลาง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ให้ผู้ อานวยการศูนย์ อปพร. จัดให้ มีธ งประจาศูนย์ อปพร. เพื่อเป็นสั ญลักษณ์
ประจาศูนย์ อปพร. ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ศูนย์ อปพร. กลาง กาหนด
ข้อ ๒๗ ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กลาง ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และผู้อานวยการ
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี อาจพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สาหรับศูนย์ อปพร.
ในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. อาจพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติแก่ อปพร. ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจการ อปพร. จนเกิดผลดียิ่ง
เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
เป็นพิเศษ ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง อาจพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติแก่ อปพร.
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
รูปแบบที่ศูนย์ อปพร. กลางกาหนด
หมวด ๓
การคัดเลือก การพ้นจากสมาชิกภาพ และการฝึกอบรม
ข้อ ๒๘ ให้ผู้ อานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา
เป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้าเป็น อปพร.
อปพร. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตศูนย์ อปพร. นั้น
(๔) เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต
(๖) ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม
ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในวรรคสอง
ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. จึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อปพร.
ข้อ ๒๙ อปพร. พ้นจากสมาชิกภาพเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๒๘ และผู้อานวยการศูนย์
อปพร. ต้นสังกัดสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ
(๒) ตาย
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(๓) ลาออก
(๔) ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัด สั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ ตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๐ กรณี อปพร. พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ ๒๙ หากประสงค์จะขอกลั บเข้ามาเป็น
อปพร. อีก ให้ทาคาขอเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ตามข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๓๑ กรณี อปพร. ผู้ใดมีค วามประสงค์จะย้า ยไปสังกัดศูน ย์ อปพร. อื่น เนื่องจากย้ า ย
ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด ให้ทาคาขอยื่นต่อผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัดและ
ให้ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ที่ได้รับคาขอทาหนังสือส่งตัว พร้อมทะเบียนประวัติมอบให้ อปพร. ผู้นั้นถือ
ไปรายงานตัวต่อผู้อานวยการศูนย์ อปพร. สังกัดใหม่ และให้ศูนย์ อปพร. นั้นเสนอ ผู้อานวยการศูนย์
อปพร. จังหวัด หรือผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจาตัวใหม่ให้และเรียกบัตร
ประจาตัวเดิมคืน
ข้อ ๓๒ ให้ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการศูน ย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดทา
ทะเบียนประวัติของ อปพร. ตามที่ศูนย์ อปพร. กลาง กาหนด ให้เป็นปัจจุบัน
ข้อ ๓๓ ให้ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กลาง ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และผู้อานวยการ
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอานาจอนุมัติโครงการฝึกอบรม อปพร. และกากับดูแลให้เป็นไป
ตามหลักสูตรที่กาหนด
ข้อ ๓๔ ให้ศูนย์ อปพร. ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอบรม อปพร. จัดทาเครื่องหมาย อปพร. และ
วุฒิ บัตร เพื่อมอบให้แก่ อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม โดยเครื่องหมาย อปพร. ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ ส่วนวุฒิบัตรให้เป็นไปตามรูปแบบที่ศูนย์ อปพร. กลางกาหนด
หมวด ๔
สิทธิ และวินัยของ อปพร.
ข้อ ๓๕ อปพร. มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร.
(๒) ใช้วิทยุสื่อสารของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) ได้รั บการคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และหน้าที่อื่น ตามคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ หรือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ ๓๖ อปพร. จะต้องรักษาและปฏิบัติตามวินัยโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนและดารงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(๒) ปฏิบัติตามคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. ที่ตนสังกัด
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(๓) แต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบในขณะปฏิบัติหน้าที่
(๔) ปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและไม่หวัง
ผลประโยชน์ใด ๆ เป็นการตอบแทน
(๕) รักษาความสามัคคีในหมู่คณะและเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
(๖) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี
(๗) ไม่เสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่
(๘) ไม่ใช้กิริยาวาจาที่ไม่สุภาพต่อประชาชน
(๙) ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
(๑๐) ไม่เปิดเผยความลับทางราชการ
(๑๑) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่
กรณี อปพร. กระทาผิดวินัยตามวรรคหนึ่ง และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือ
กิจการ อปพร. ให้ ผู้อานวยการศูน ย์ อปพร. ที่ผู้ นั้นสังกัดมีอานาจสั่งให้ อปพร. ผู้กระทาผิ ดพ้นจาก
สมาชิกภาพ
หมวด ๕
หน้าที่และการมอบหมายการปฏิบัติงาน
ข้อ ๓๗ อปพร. มีหน้าที่ปฏิบัติการตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา และเจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ อปพร. ไปรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าพนักงานโดยไม่ชักช้าและ
ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบ อปพร. เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนจะประดับเฉพาะเครื่องหมาย อปพร.
ก็ได้ และต้องมีบัตรประจาตัว อปพร. ไว้เพื่อแสดงตนด้วย
ข้อ ๓๘ กรณีผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ใกล้เคียงร้องขอ และผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เห็นเป็น
การสมควรอาจสั่ง อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจนอกเขตรับผิดชอบก็ได้ และให้รายงานผู้อานวยการศูนย์ อปพร.
ตามลาดับชั้น
ในกรณีท่ีมีความจาเป็น ให้ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อานวยการศูนย์ อปพร.
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี มีอานาจสั่งการ อนุมัติ หรืออนุญาตให้ อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจนอกเขต
จังหวัด หรือกรุงเทพมหานครได้
ข้อ ๓๙ ในกรณีจาเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และหัวหน้าฝ่าย อปพร. ผู้อานวยการ
ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อานวยการศูนย์ อปพร.
เมือ งพัท ยา ผู้อานวยการศูน ย์ อปพร. เขตในกรุง เทพมหานคร ผู้อานวยการศูน ย์ อปพร. อาเภอ
ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร หรือผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด ไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าฝ่าย อปพร. หรือรองผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ของศูนย์อปพร. นั้น เป็นผู้
สั่งการ อนุมัติ อนุญาตแทนไปพลางก่อนได้

๕๑
ข้อ ๔๐ การรายงานให้กระทาตามลาดับชั้นการบังคับบัญชา เว้นแต่กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นอาจ
รายงานผู้บั งคับ บั ญ ชาเหนื อชั้น ขึ้น ไปได้ แต่ต้องรีบรายงานให้ ผู้บังคับบัญ ชาโดยตรงทราบในทันทีที่
สามารถจะกระทาได้
หมวด ๖
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจาตัว
ข้อ ๔๑ เครื่องแบบ อปพร. ให้เป็นไปตามรูปแบบแนบท้ายระเบียบนี้
ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และผู้ช่วยผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ อปพร. มีสิทธิแต่งเครื่องแบบ อปพร.
ข้อ ๔๒ เครื่องหมาย อปพร. การใช้และการประดับ ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์แนบท้าย
ระเบียบนี้
การใช้และการประดับเครื่องหมาย อปพร. นอกจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ต้องได้รับอนุญาต
จากผู้อานวยการศูนย์ อปพร.กลาง
ข้อ ๔๓ ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบล ศูนย์ อปพร. เขตใน
กรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดทาบัตรประจาตัว อปพร. ตามแบบท้ายระเบียบนี้
เสนอให้ ผู้อานวยการศูน ย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้ อานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานครออกบัตร
ประจาตัว อปพร. เพื่อมอบให้แก่ อปพร.
นอกจากบัตรประจาตัว อปพร. ตามวรรคหนึ่ง ศูนย์ อปพร. กลาง อาจกาหนดให้มีบัตรประจาตัว
อปพร. เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ โดยหลักเกณฑ์การออกบัตร อายุของบัตร และรูปแบบบัตรให้เป็ นไป
ตามที่ศูนย์ อปพร. กลางกาหนด
ข้อ ๔๔ บัตรประจาตัว อปพร. ตามข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง ให้มีอายุสี่ปี เมื่อบัตรประจาตัวชารุด
สูญหาย หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล ให้ อปพร. ผู้นั้น ยื่นคาร้อง
ตามแบบที่ศูนย์ อปพร. กลางกาหนดต่อผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อานวยการศูนย์ อปพร.
องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือผู้อานวยการศูนย์
อปพร. เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอให้ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อานวยการศูนย์
อปพร. กรุงเทพมหานคร พิจารณาดาเนินการออกบัตรประจาตัวใหม่ให้ต่อไป
ให้ศูน ย์ อปพร. เทศบาล ศูน ย์ อปพร. องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล ศูน ย์ อปพร. เขตใน
กรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดทาทะเบียนควบคุมบัตรประจาตัว อปพร. ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ

๕๒
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๕ ให้หน่วย อปพร. และ อปพร. ที่จดั ตั้งขึ้นและมีอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็น
หน่วย อปพร. และ อปพร. ตามระเบียบนี้
ให้คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๘๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญั ติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๐๓
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๒๙
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๒
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๓

๘๗
(๘) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๘
(๙) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
(๑๐) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่า องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
“ผู้บ ริห ารท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“รองผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
เทศมนตรี และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“เลขานุ การผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ” หมายความว่า เลขานุการนายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
เลขานุการนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
“ประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาเทศบาล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
“รองประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
“สมาชิกสภาท้ องถิ่น ” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล”
“เลขานุการสภาท้องถิ่น” หมายความว่า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
สภาเทศบาล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
“ปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบัญญัติ และ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล

๘๘
“ข้อบัญญัติงบประมาณ” หมายความว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสาหรับเทศบาล
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
เมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนาข้อโต้แย้งที่
เกิดขึ้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุม
คราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้เสนอต่อนายอาเภอเพื่อพิจารณาวินิจฉัย คาวินิจฉัยของนายอาเภอ
ให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
หมวด ๑
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น
ข้อ ๖ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจานวนแล้ว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล นายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
ต้องกาหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด
๒ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเทศบาล และนายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวโดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มี
อายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็ นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมาก
ที่สุดรองลงมาตามลาดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อทา
หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนด และดาเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับสลาก
วิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือเทศบาล นายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการให้คนที่มีอายุสูงสุดเท่ากัน
ตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ

๘๙
นายอาเภอจับสลากว่า คนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทาบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง
เดียวกัน มีจานวนเท่ากับจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้เป็นประธานสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว”
๒ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ เสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว
ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน
เสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะ
เป็ นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบั ตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจานวนเท่ากับ
จานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียง
บัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
๒ข้อ ๙ ในกรณี การเลื อกประธานสภาท้ องถิ่น ในการประชุม สภาท้ องถิ่น ครั้งแรกตามข้อ ๖ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ แล้วแต่กรณี ดาเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลื อกประธานสภา
ท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นใน
ครั้งนั้นต่อไป
ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เมื่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มี ม ติ เลื อ ก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว
(๒) สาหรับเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
(๓) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อนายอาเภอมีคาสั่งแต่งตั้งประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการ
สภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
(๑) สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป

๙๐
(๒) สาหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจาปีแต่ละสมัยในปีนั้น
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
(๓) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดว่าปีนั้นจะมีสมัย
ประชุมสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้
กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
การกาหนดสมัย ประชุมและวัน ประชุมให้ เป็น ไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นนั้นกาหนด
๒ให้ ป ระธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้ องถิ่น ต่อผู้ว่ าราชการจั งหวั ด
สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันเลือก
๒ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภา
ท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นในลาดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจานวนที่พึงมี
๒ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจาก
ตาแหน่ง
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
๒ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ตาแหน่ งก่อนครบอายุ ของสภาท้ องถิ่น ให้ ส ภาท้ องถิ่นเลื อกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่าง
ในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
ให้ป ระธานที่ป ระชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น และเป็น
ผู้ดาเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับเทศบาล หรือนายอาเภอสาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล แล้วแต่กรณี แต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น

๙๑
ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือ
คัดค้านญัตติ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
(๖) อานาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้ หรือตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
๒ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้ องถิ่น มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยประธานสภาท้ องถิ่น ในกิจ การอั น เป็ น อานาจ
หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย
ในกรณีไม่มีป ระธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้ นา
ความในข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้รองประธานสภาท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามลาดับ
ข้อ ๑๘ ให้ ส ภาท้ องถิ่น เลื อกพนัก งานหรือข้าราชการส่ ว นท้อ งถิ่น ขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น
ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พนั ก งานหรื อ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ งให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
(๕) จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
(๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากประธานสภาท้องถิ่น
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
(๙) หน้ าที่อื่น ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ห รือกระทากิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมาย

๙๒
๒ในการประชุ มสภาท้ องถิ่นครั้งใด

ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ
ในการประชุมคราวนั้น โดยให้นาความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธีการยกมือ
หมวด ๒
การประชุม
ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่น
มี ๒ ประเภท คือ
(๑) การประชุมสามัญ
(๒) การประชุมวิสามัญ
ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุ ม สามัญ ประจ าปี ข องแต่ ล ะสมั ย ในปี นั้ น วัน เริ่ม สมั ยประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ข องปี ถัด ไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณี ที่ไม่ได้กาหนดสมัย ประชุมสามัญ ประจาปีไว้ หรือไม่ได้กาหนดวัน เริ่มประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจาปี หรือวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก่อนกาหนดวัน เปิ ดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้ง
กาหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกาหนดเวลา
เปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย
ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ทาเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้
ทราบล่วงหน้ าด้วย โดยให้ แจ้ งนั ดประชุมล่ว งหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมอันรีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัด
ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย

๙๓
การประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุม ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่น
ข้อ ๒๔ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ ๒๒ หรือการนัด
ประชุมตามข้อ ๒๓ เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งระเบี ยบวาระการประชุมให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้
ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กาหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะ
นาเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับให้ประชาชนเข้า ฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่สภาท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๒๕ เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้มาประชุมที่ได้ล งชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมให้
เลขานุการสภาท้องถิน่ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม
เมื่อได้มีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรีบเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้เป็นสัดส่วน
แยกต่างหากจากที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจดูว่าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดไม่ได้ลงชื่อไว้ แต่ได้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดที่มาลงชื่อไว้แล้ว แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมสภาท้องถิ่นไม่ให้นับเป็นองค์
ประชุมสาหรับ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นั้ น และให้ ถือว่าขาดประชุมสภาท้องถิ่นเมื่อถึงกาหนดเวลานัด
ประชุมแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมและพ้นกาหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่ง
ชั่วโมง ก็ให้ ป ระธานสภาท้องถิ่น สั่ งเลื่ อนการประชุม และให้ ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในที่
ประชุม ขาดประชุมสภาท้องถิ่น
การแจ้งเลื่อนการประชุมนั้น ให้นาความในข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๒ข้อ ๒๖ เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่มี
ประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว
เพื่อดาเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและ
ลงคะแนนด้วยวิธียกมือ ถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ระงับการเลือกนั้นเสียหรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้
ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่ และนาความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่สาหรับการประชุมนั้น และให้
ดาเนินการเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่งเพื่อดาเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น

๙๔
๒ข้อ

๒๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดลาดับดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทู้ถาม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่
(๖) เรื่องอื่น ๆ
ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในลาดับใดของระเบียบวาระ
การประชุมก็ได้ แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้
ข้อ ๒๘ ให้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็น
อย่างอื่นในคราวประชุมนั้น
ข้อ ๒๙ ประธานสภาท้องถิ่นจะสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่นก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่
เป็นกรณีสภาท้องถิ่นเกิดอลเวงตามข้อ ๑๒๑
ถ้าประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑๒๑ โดย
ต่อเนื่ องกัน สมาชิกสภาท้ องถิ่น จ านวนไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอยู่ในที่
ประชุมเห็นว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป
จนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุม โดยให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธานที่ประชุม
ถ้ า รองประธานสภาท้ อ งถิ่ น ไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
เลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วาระการประชุ ม ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม เนื่ อ งจาก
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมตามวรรคหนึ่ง หรือปิดประชุมตามวรรคสองแต่ไม่ได้มีการดาเนินการ
ประชุมต่อ ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดวาระการประชุมนั้น เข้าระเบียบวาระการประชุมในการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งต่อไป
ข้อ ๓๐ ถ้าประธานสภาท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควร จะสั่งให้หยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่น ไว้
ชั่วคราวก็ได้
ข้อ ๓๑ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิก
ที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใด ให้ประธานสภาท้องถิ่นดาเนินการ
ประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมนั้ น โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม การประชุมเช่นนี้ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นสั่งผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมนั้น ออกจากที่ประชุมจนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้
การร้องขอให้มีการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง อาจทาเป็นหนังสือหรือเสนอด้วยวาจาก็ได้

๙๕
ข้อ ๓๒ การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น
เนื่องจากเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
หรือเรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดตามความในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ให้ประชุมลับ
เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย
ข้อ ๓๓ รายงานการประชุม สภาท้ องถิ่น ทุ ก คราว ต้ องให้ ค ณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทาสาเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น
การแก้ไขถ้อยคาในรายงานการประชุมให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มา
ประชุม ลาประชุม และขาดประชุม
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ
ข้อ ๓๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน
๒รายงานการประชุ มสภาท้ องถิ่น ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรอง หรือรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่
ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการ
ยุบสภาท้องถิ่น ให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ณ วันที่มีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้น
ไว้ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้น
เป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ ถ้าไม่รับรอง
ภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว
ข้อ ๓๕ รายงานการประชุมลับจะเปิดเผยได้เพียงใดหรือไม่ ให้เป็นไปตามมติของสภาท้องถิ่น
ข้อ ๓๖ การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมือ่ เห็นว่าเป็นการจาเป็น
เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุม
วิสามัญได้ หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดเท่าที่มีอยู่อาจทาคาร้องยื่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญได้

๙๖
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทาคาร้อง
ขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมวิสามั ญภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันได้รับคาร้อง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยประชุมวิสามัญให้มีกาหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่และให้ขยายออกไป
ได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน
(๒) กรณีเทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่ง
เทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ ในตาแหน่ง อาจทาคาร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ เปิดสมัย
ประชุมวิสามัญ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้สมัยประชุม
วิสามัญให้มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
(๓) กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจาเป็น
เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การริหาร
ส่วนตาบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ในตาแหน่ง อาจทาคาร้องยื่นต่อนายอาเภอขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ
ถ้าเห็นสมควรก็ให้นายอาเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กาหนดไม่เกินสิบห้าวันแต่ถ้า
จะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ
ให้นาวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญด้วย
สาหรับ วิธีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของเทศบาลและองค์การบริห ารส่วนตาบล
ให้นาวิธีการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญตาม (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
ญัตติ
ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่างคือ
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ
๒ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภา
ท้ องถิ่น เหลื อ อยู่ น้ อ ยกว่าแปดคนให้ มีส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น รับ รองหนึ่ งคน เว้น แต่ต ามกฎหมายหรือ
ระเบียบนี้กาหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น

๙๗
การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง
ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นาความในข้อ ๓๙ มาใช้
บังคับ
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม
(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑
(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมคราวนั้น
ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นาความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทาโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมา เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
ภายในกาหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น
กรณีที่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ได้ ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุจาเป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่นใน
สมัยประชุมนั้น
๒ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากสภาท้องถิ่นไม่ได้พิจารณาในสมัยประชุมนั้น
หรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติให้บรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป
ข้อ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นกาลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอื่น นอกจาก
ญัตติดงั ต่อไปนี้
(๑) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามหมวด ๘
(๓) ขอให้ลงมติ
(๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ
(๕) ขอให้ปิดอภิปราย
(๖) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป
(๗) ขอให้เลื่อนการปรึกษา
(๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อานาจตามข้อ ๑๑๙ ข้อ ๑๒๐ หรือข้อ ๑๒๑

๙๘
(๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้อานาจไว้
(๑๐) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
ญัตติเดิมเป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกี่ยวด้วยกับข้อบัญญัติ
ข้อ ๔๒ ญั ตติต ามข้อ ๔๑ (๓) (๕) และ (๑๐) นั้ น ห้ ามไม่ให้ ผู้ ใดเสนอในคราวเดี ยวกับ การ
อภิปรายของตน
ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้
(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ
(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ
๒การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้
๒เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ส่ง
สาเนาแก่ส มาชิกสภาท้องถิ่น ล่ ว งหน้ าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็ นการประชุม อัน
รีบด่วน แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกาหนดเวลานัดประชุม ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้
เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ไม่มี
คารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อ บัญญัติดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาให้คารับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้คารับรองให้ทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอ
ทราบโดยเร็ว
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ต้องนาเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นชั่วคราวนั้นเข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอื่น
ข้อ ๔๔ ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่า ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) การกู้เงิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู้
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
(๕) การจ้างและการพัสดุ
ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคารับรองของ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุด
การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

๙๙
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ ๔๖ คาอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ให้ทาเป็นร่างข้อบัญญัติอนุมัติให้
ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อ ๔๗ ในการพิ จ ารณาญั ตติร่ างข้อบั ญ ญั ติวาระที่ห นึ่ง ให้ ที่ป ระชุมสภาท้ องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
หาข้อยุติตามจานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด โดยให้นาวิธีการเลือกใน
ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
และรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งนายอาเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการภายใน
สามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ
ให้ป ระธานสภาท้องถิ่นทาหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่ งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ
๒ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภา
ท้องถิ่นนาเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามลาดับ
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติดว้ ย

๑๐๐
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
การเสนอคาแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจ
เสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงาน
นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง
ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสาคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้ งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ดาเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น
ข้อ ๕๒ การพิ จ ารณาร่างข้อ บั ญ ญั ติในวาระที่ ส าม ไม่ มี การอภิ ป ราย เว้น แต่ ที่ ป ระชุม สภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

๑๐๑
ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ
๔๗ หรือลงมติไม่ให้ ตราเป็ น ข้อบั ญ ญั ติตามความในข้อ ๕๒ ให้ ถือว่าร่างข้อบัญ ญั ตินั้ นเป็นอันตกไป
เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง
ในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๕๔ ญัตติขอให้ส ภาท้องถิ่น มีมติให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตาแหน่งเนื่องจากมี
ความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น
หรือก่อความไม่ส งบเรีย บร้อยแก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ตนเป็น สมาชิกอยู่ ให้ ยื่นเป็ นหนังสื อ
ล่วงหน้าและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อเสนอจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้ ป ระธานสภาท้ องถิ่น แจ้ งสมาชิกสภาท้ องถิ่น ที่ถูกยื่น ญั ตติให้ ส ภาท้ องถิ่น มีมติ ให้ พ้ นจาก
ตาแหน่ งเป็ น หนั งสื อ ล่ ว งหน้ าไม่น้ อ ยกว่าสองวัน ก่ อนวัน ประชุม พิ จารณาญั ตติ ดังกล่ าว เพื่ อเตรีย ม
หลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
บันทึกเหตุผลไว้เป็นหนังสือและนาแจ้งที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อทราบก็เป็นการเพียงพอแล้ว
ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือคาแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็น
เหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกัน
เสนอญัตติ จะกระทาเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคาแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบี ยบวาระ หรือคาแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ใน
บังคับของวรรคหนึ่ง
ข้อ ๕๖ ญัตติหรือคาแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติ
ไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น
ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ เสนอญั ต ติ ห รื อ ผู้ แ ปรญั ต ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อาจ
มอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้
๒ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนของผู้เข้าชื่อไม่เกินสามคนให้เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อ
อภิปรายชี้แจงหรือแถลงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินั้นทุกครั้ง
ข้อ ๕๗ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภา ญัตติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นยัง
ไม่ได้พิจารณา หรือพิจารณาแล้วยังไม่เสร็จให้เป็นอันตกไป

๑๐๒
หมวด ๔
งบประมาณ
ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบ และ
วิธีการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการ
ขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ าย และต้องมีจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ
คาแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภาท้องถิ่นกาหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๐ ห้ ามไม่ให้ แปรญั ตติ ร ายจ่ ายขึ้น ใหม่ หรือ เพิ่ ม เติ มรายจ่าย หรือ เปลี่ ย นแปลงความ
ประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคาแปรญัตติ
นั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ ขอให้ปิดอภิปราย
เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่อยู่ในที่ประชุม
หมวด ๕
การอภิปราย
ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้น
พ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้
ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น
ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญั ตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอ
ญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน

๑๐๓
ข้อ ๖๔ เมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติได้อภิปรายแล้ว ถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้นั้นอภิปรายเมื่อผู้คัดค้าน
อภิปรายแล้วถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติก็ให้ผู้นั้นอภิปรายและประธานสภาท้องถิ่นต้องให้
อภิปรายสลับกันไป
ถ้าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ มี ผู้ ป ระสงค์จ ะอภิ ป รายแต่ อี ก ฝ่ ายหนึ่ งมี ผู้ ป ระสงค์ จ ะอภิ ป รายอยู่ให้
ประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ประสงค์อภิปรายนั้นอภิปรายต่อเนื่องกันได้
เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อนไปคนหนึ่งแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นถามว่า ผู้ใดจะอภิปราย
ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปราย แล้วดาเนินการให้อภิปรายสลับกัน
ต่อไป ถ้าไม่มีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายต่อเนื่องไปได้
ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตให้ผู้ใดอภิปรายก่อนก็ได้แต่ให้
คานึงถึงผู้เสนอ ผู้รับรองและผู้ที่ยังไม่ได้อภิปรายด้วย
ข้อ ๖๕ ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามีแต่ประธานสภา
ท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่า ควรจะ
ปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ ๗๒
เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ข้อ ๖๖ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นเตือนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้รักษาระเบียบการประชุมสมาชิก
สภาท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามทันที
ข้อ ๖๗ ถ้าประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ใดใช้เวลาอภิปรายครั้งใดเกินสมควรแก่เรื่อง
และยังมีผู้อื่นประสงค์จะอภิปรายต่อไปอีก ประธานสภาท้องถิ่นอาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได้ เมื่อ
ได้อภิปรายมาครบสิบนาทีแล้ว
ข้อ ๖๘ สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กาลังปรึกษากันอยู่เท่านั้นจะกล่าว
ข้อความซ้าหรือนอกประเด็นและจะใช้ถ้อยคาหยาบคาย ใส่ร้ายเสียดสีผู้ใดไม่ได้ หรือกล่าวถึงชื่อบุคคล
ใดๆ เว้นแต่กรณีจาเป็น
ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นนาเอกสารใดๆ มาอ่านให้ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นฟัง เว้นแต่กรณี
จาเป็น และห้ามไม่ให้นาวัตถุใดๆ เข้ามาแสดงในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะ
อนุญาต
ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องอื่นใดอันเป็นที่เสียหาย อาจยืนและยกมือขึ้นพ้น
ศีรษะ ณ ที่ของตนเพื่อเป็นการขออนุญาต เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตแล้วจึงให้กล่าวแก้หรือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงได้
ข้อ ๖๙ ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น หรือประโยชน์สาคัญของทางราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น
ไม่ให้น ามาอภิปรายหรือเปิดเผย แต่ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นไม่ให้นามา
อภิป รายหรือเปิ ดเผย ต้องมีผู้ รับ รองเช่นเดียวกับการเสนอญั ตติ และให้ ดาเนินการตามมติของสภา
ท้องถิ่น

๑๐๔
ข้อ ๗๐ เมื่อเห็นว่า มีผู้กระทาผิดระเบียบการประชุมในหมวดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจยืนและ
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เพื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นให้รักษาระเบียบการประชุมได้ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยว่า ได้มีการฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่
คาวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในข้อที่ว่ามีผู้กระทาผิดระเบียบการประชุมตามวรรคหนึ่ง
หรือไม่ เป็นเด็ดขาด ห้ามไม่ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอภิปรายในเรื่องนี้ต่อไป
ข้อ ๗๑ ขณะอภิ ป รายอยู่ นั้ น ถ้ าประธานสภาท้ อ งถิ่น ยื น ขึ้ น ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ก าลั ง
อภิปรายหรือจะขออภิปรายต้องระงับการอภิปรายของตนไว้ แล้วนั่งลงทันที และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นต้องนั่งฟังประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางที่
จะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดตาม
ความในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิอภิปรายได้จนหมดข้อสงสัย ห้ามไม่ให้
รวบรัดอภิปรายเพื่อลงมติ
หมวด ๖
การลงมติ
ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ
ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
(๒) ยืนขึ้น
(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลาดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล
การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้องขอ
หรือสมาชิกสภาท้ องถิ่น ไม่น้ อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญั ตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ ออกเสี ยง
ลงคะแนนเปิ ดเผยตาม (๒) หรือ (๓) เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนตามนั้น
ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกที่อยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้ การเสนอญัตติดังกล่าวนี้สามารถ
เสนอด้วยวาจา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้ดาเนินการตามนั้น

๑๐๕
การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ
การออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่
จัดให้ โดยผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก (/) ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (/) ส่วนผู้ไม่
ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม (Ο) ให้ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นตามลาดับ
อักษร มานาซองใส่ด้วยตนเองลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม
ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ใน
ที่ประชุมครบจานวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจานวนเป็น
องค์ประชุม จะทาการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้
ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุม หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙ วรรคสาม มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องลงมาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได้
ข้อ ๗๘ ลาดับการลงมตินั้น ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นลาดับไปตามญัตติ
ต้น แต่ความความผิดพลาดของการเรียงลาดับดังกล่าวมานี้ไม่เป็นเหตุให้มติที่ได้ลงคะแนนและนับ
คะแนนเสร็จแล้วนั้นเสียไป
มติในกรณีนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุดของญัตติแต่ละญัตติที่ลงมติตามลาดับนั้น
ข้อ ๗๙ ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอนๆ ไปก็ได้
ข้อ ๘๐ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามที่ประชุมสภาท้องถิ่นว่ า ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย
ข้อ ๘๑ เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นต้องประกาศคะแนนเสียงให้ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ทราบทัน ที ถ้าเรื่องใดกฎหมายบัญญัติว่าต้องมีคะแนนเสีย งถึงจานวนเท่าใดเป็น
พิเศษแล้ว ก็ให้ประกาศด้วยว่าได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่ด้วย
ข้อ ๘๒ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ขณะที่ประชุมสภาท้องถิ่นเริ่ม
ลงคะแนนเสียงแล้ว
(๑) ในกรณีลงคะแนนเปิดเผย สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนร่วมกับ
ฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ แต่จะออกเสียงลงคะแนนร่วมกับฝ่ายนับคะแนนเสร็จแล้วไม่ได้
(๒) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ก่อนที่
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้นับคะแนนเสียง
ข้อ ๘๓ การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางที่จะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติแต่เพียงว่าควรให้ผู้ถูก

๑๐๖
กล่าวหานั้นขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่ การลงมติดังกล่าวนี้ให้ออกเสียงลงคะแนนลับและต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เมื่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ ใ ห้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ที่ ถู ก กล่ า วหาผู้ ใ ดขาดจากสมาชิ ก ภาพให้
ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นทราบโดยเร็ว แต่ไม่ให้เกินสามวันนับแต่วันที่สภา
ท้องถิ่นได้ลงมติ
ข้อ ๘๔ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่หรือผู้บริหารท้องถิ่น เชื่อว่ามีการนับคะแนนเสียงผิดมีสิทธิร้อง
ขอให้นับคะแนนเสียงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถร้องขอด้วยวาจา ให้ประธานที่ประชุมจัดให้มีการ
นับคะแนนเสียงใหม่
การร้องขอให้นับคะแนนเสียงใหม่ ให้กระทาได้เพียงครั้งเดียว และต้องดาเนินการก่อนเริ่มเข้าสู่
วาระการประชุมถัดไป
การนับคะแนนเสียงใหม่ตามวรรคหนึ่ง กรณีที่เป็นการลงคะแนนเสียงเปิดเผย ให้ประธานที่
ประชุมจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ โดยใช้วิธีเรียกชื่อลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓)
ข้อ ๘๕ ในการลงมติครั้งใด เมื่อนับคะแนนเสี ยงแล้ วปรากฏว่าคะแนนเสีย งรวมกันทั้งหมด
มีจ านวนมากกว่าจ านวนสมาชิกสภาท้ อ งถิ่น ที่ ม าประชุม ในคราวนั้ น ให้ ท าการลงมติ ใหม่ โดยใช้ วิธี
เรียกชื่อลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓)
ข้อ ๘๖ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่ มีคะแนนเสี ย งเท่ากั น ไม่ว่าจะเป็น การออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผย หรือออกเสี ย ง
ลงคะแนนลับ ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธาน
ที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้
หมวด ๗
กระทู้ถาม
ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม คือ คาถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๘๘ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ
(๑) กระทู้ถามทั่วไป
(๒) กระทู้ถามด่วน
ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งคาถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียว
การตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย

๑๐๗
(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก
(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นคาถามซ้ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน
(๕) เพื่อให้ออกความเห็น
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระสาคัญ
(๘) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ
กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม ห้ามประธานสภา
ท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม และเมื่อประธานสภา
ท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป คาวินิจฉัยของ
ประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๙๑ กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหม่ได้ในเมื่อมีสาระสาคัญ
ต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทู้ถามครั้งก่อน
ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมี
ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง
แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจาเป็นจะต้องมีคาชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยก
เป็นส่วนหนึ่งต่าง
หากคาถาม ข้อเท็จจริง ตลอดจนคาชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้าซาก หรือมี
ลักษณะเป็นการอภิปราย
ข้อ ๙๓ การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบชี้แจง
หรือดาเนินการโดยทันที
ในกรณีที่สงสัย ให้เป็นอานาจของประธานสภาท้องถิ่นที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามนั้นเป็นกระทู้
ถามทั่วไปหรือกระทู้ถามด่วน
ข้อ ๙๔ กระทู้ถามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีหัวข้อเรื่อง
ทีจ่ ะตั้งกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรีบจัดส่งกระทู้ถามนั้น ไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบ
และให้แจ้งไปด้วยว่าได้กาหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามกระทู้เรื่องนั้นในการประชุมครั้งใดการ
กาหนดเวลาดังกล่าวนั้นให้ประธานสภาท้องถิ่นคานึงถึงความสาคัญของเหตุการณ์และความสนใจ
ของประชาชน

๑๐๘
ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียม
ตอบ และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นข้อ ๙๖
เมื่อถึงระเบียบวาระสาหรับกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามไปตามลาดับ
ถ้ามีกระทู้ถามด่วน ให้ป ระธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามก่อนตามลาดับความเร่งด่วนของ
กระทู้ถามด่วน ในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านคาชี้แจงประกอบ
ข้อ ๙๗ ผู้ ตั้ งกระทู้ ถ ามมี สิ ท ธิถ อนกระทู้ ถ ามของตนเมื่ อ ใดก็ ได้ เมื่ อ ถอนกระทู้ ถ ามแล้ ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นจาหน่ายกระทู้ถามนั้น และห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่นกระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
เมื่ อ ถึ ง ระเบี ย บวาระส าหรั บ กระทู้ ถ าม ถ้ า ผู้ ตั้ ง กระทู้ ถ ามไม่ ถ ามหรื อ ไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม
สภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น
ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป
ข้อ ๙๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกสามครั้ง
เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคาตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จาเป็นแต่ต้องไม่เป็น
การอภิปราย
ผู้บ ริห ารท้องถิ่น มีสิ ทธิที่จ ะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็ นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะ
เกี่ยวกับ ประโยชน์ ส าคัญ ของทางราชการ ในกรณี ที่ ไม่ตอบกระทู้ถามให้ ผู้บริห ารท้องถิ่นแจ้งให้ ส ภา
ท้องถิ่นทราบภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๙๕
ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้แต่ต้องชี้แจง
เหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด
หากสภาท้ องถิ่น เห็ น ว่า ระยะเวลาที่ผู้ บริห ารท้องถิ่นกาหนดแจ้งตอบกระทู้ ตามวรรคหนึ่ ง
นานเกินไป สภาท้องถิ่นจะมีมติกาหนดให้ผู้บริหารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นก็ได้
ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกิน
กว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
ข้อ ๑๐๑ กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ
(๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น
(๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น
(๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๐๒ เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ให้จัดส่ง
ข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบริ
หารราชการแผ่นดิน ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รั บข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และให้กาหนดวัน เวลา ที่จะตอบข้อสอบถามในการประชุมสภาคราวใดไว้ด้วย

๑๐๙
กรณี ผู้ ว่าราชการจั งหวัด หรื อหั ว หน้าหน่ว ยงานราชการมาชี้แจงด้ ว ยวาจา หากยังไม่ห มด
ประเด็น ที่สอบถาม และประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดอนุญ าต ผู้เสนอข้อสอบถามมีสิ ทธิ
สอบถามได้อีกสามครั้ง
หมวด ๘
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่
เกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
คณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจานวน
กรรมการวิสามัญทั้งหมด
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ
อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
สภาท้ อ งถิ่ น อาจแต่ งตั้ งคณะกรรมการวิ ส ามั ญ เพื่ อ พิ จ ารณากิ จ การของสภาท้ อ งถิ่ น เป็ น
กรณีพิเศษ
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจาเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ถ้ามีความจาเป็ น คณะกรรมการแต่ล ะคณะอาจตั้งคณะอนุ กรรมการพิจารณารายละเอียด
ในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
เพื่อพิจารณา

๑๑๐
ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
(๒) ตาย
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บั งคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นา
วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น
หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาญัตตินั้น
ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น
ให้ ค ณะกรรมการสภาท้ อ งถิ่ น คณะหนึ่ ง ๆ เลื อ กประธานกรรมการและเลขานุ ก ารจาก
กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ
ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจ ารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญั ต ติพิจารณาแล้ ว จะต้องเสนอร่างข้อบั ญ ญั ตินั้ นตาม
ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย
ข้อ ๑๑๑ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดดาเนินกิจการ
ของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่ทั้งนี้ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง
การประชุ ม เกิ น กว่ าก าหนดตามวรรคหนึ่ ง จะกระท าได้ เมื่ อ มี เหตุ จ าเป็ น และได้ รับ อนุ มั ติ
จากประธานสภาท้องถิ่น

๑๑๑
ข้อ ๑๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้ เชิญ บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในการกระทาหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญในนามของประธานกรรมการคณะนั้น
ข้อ ๑๑๓ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการประจาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่น หรื อผู้ ที่ ได้รั บ อนุ ญ าตจากประธานกรรมการสภาท้ อ งถิ่ น มี สิ ท ธิเข้ าฟั งการประชุ ม ของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
ในกรณี เป็ น การประชุมลั บ ผู้ มีสิ ทธิเข้าฟังการประชุมจะต้องเป็ นผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการ
ประชุม ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้นเท่านั้น
ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่ งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
จะแสดงความเห็นได้เมื่อประธานกรรมการสภาท้องถิ่นอนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น
ข้อ ๑๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจง แสดงความ
คิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิ
ชี้แจงได้เฉพาะที่ได้ขอแปรญัตติไว้
ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกาหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ เสนอญั ต ติ และผู้ แ ปรญั ต ติ ท ราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงก่ อ น
กาหนดเวลานัดประชุม
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกาหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจง
ตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้
ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคาแปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจาเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และ
การประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคาแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๑๖ หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นดาเนินการไม่แล้ วเสร็จภายในเวลาที่ สภาท้องถิ่น
กาหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ ง ถ้าอยู่ ในสมั ยประชุม ให้ ประธานสภาท้องถิ่น เสนอต่อ ที่ป ระชุมสภา
ท้องถิ่น เพื่อลงมติให้ขยายเวลาที่ได้กาหนดไว้ หรือให้ดาเนินการตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ถ้าอยู่
นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่ นมีอานาจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ ๑๑๑ วรรค
หนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจอนุญาตขยายเวลาที่กาหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้
สภาท้องถิ่นทราบ ในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป

๑๑๒
หมวด ๙
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย
ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ
ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้
การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ บริห ารท้ องถิ่นนั้ น ให้ แต่งเครื่องแบบ ชุดสากลนิ ยม
ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นกาหนด
ในขณะที่ ก าลั งประชุ ม ห้ ามบุ ค คลภายนอกเข้าไปในที่ ซึ่ งจัด ไว้ส าหรับ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
ท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ กล่าวคาหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ
(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทาการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่ น
หรือจงใจกระทาการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) ขัดคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่กาลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือ
กระทาการฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคาพูด หรือให้
กล่าวคาขอขมาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้
ในกรณี ขั ด ค าสั่ ง ประธานสภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ก่ อ กวนความสงบเรี ย บร้ อ ย หรื อ กระท าการ
เสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทานั้น หรือ
สั่งให้ออกไปจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีกาหนดเวลาก็ได้
ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืน ประธานสภาท้องถิ่นมี
อานาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ทาหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ระชุม
สภาท้องถิ่น นาตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้
ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่า
ไม่สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจสั่งหยุดพักการ
ประชุมสภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว
ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษา
ระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น

๑๑๓
ข้อ ๑๒๒ คาสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด
หมวด ๑๐
การแถลงนโยบาย
ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
เรื่องด่วน
เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดาเนินการให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็น
ประเด็นๆ ไป
ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน
ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ให้สาเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการ
ปฏิบัติและวิธีการ ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้
ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของสมาชิก
สภาท้องถิ่น
เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถาม หรือคัดค้านทีละคน
เป็นลาดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้
ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กาหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นาความในหมวด ๕
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๒๗ ระเบี ย บนี้ ไม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ งการใดที่ ได้ ก ระท าเสร็จ แล้ ว ก่ อ นใช้ ระเบี ย บนี้
ส่วนการใดที่ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ก่อน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๒๘ องค์การบริหารส่วนตาบลที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผู้บริหารอยู่ในวันที่ระเบียบ
นี้ใช้บังคับ การลงมติต่อไปนี้ ให้นาความในข้อ ๓๒ ข้อ ๕๔ ข้อ ๗๒ และข้อ ๘๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๑) การลงมติให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๖๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ตามความในมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖

๑๑๔
(๒) การลงมติให้ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลสิ้ น สุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๖๔/๑ (๔) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติส ภาตาบลและองค์การบริห าร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๑๒๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผู้บริหาร อยู่ในวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ หากคณะผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตาแหน่งให้นา
ความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการเลือกคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่นโดย
อนุโลม
ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกคณะผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งสาหรับเทศบาล หรือให้นายอาเภอแต่งตั้งสาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก
ข้อ ๑๓๐ คณะเทศมนตรี หรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายที่ใช้
อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในความหมายของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๓๑ ความในข้อ ๔๘ ไม่ให้นามาใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารใน
รูปแบบคณะผู้บริหาร
ข้อ ๑๓๒ การประชุมเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีถูกกล่าวหาตามความ
ในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น เป็นการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลไม่ใช่
การประชุมของสภาเทศบาล โดยให้นายอาเภอสาหรับเทศบาลตาบล หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับ
เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครเป็นประธานที่ประชุมนั้น และให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาเภอหรือจังหวัด หรือผู้ที่นายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี มอบหมายเป็นเลขานุการ
และให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมรวมกันทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี
แต่ถ้าคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีคนใดไม่ร่วมประชุม ก็ให้ดาเนินการประชุมต่อไปได้ โดยให้เป็น
การประชุมลับ
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาให้มีสิทธิแถลงในที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๘

ตอนพิเศษ ๒๗ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

๑๑๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ จานวน ๑๑,๖๐๘ หมู่บ้าน และเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐
จานวน ๒๘,๐๓๘ หมู่บ้าน รวม ๓๙,๖๔๖ หมู่บ้าน เพื่อกระจายโอกาสให้ค นยากจนในครัวเรือนที่มี
รายได้ต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้มีแหล่งเงินทุนในระดับหมู่บ้าน สาหรับยืมไปประกอบ
อาชีพ หรือขยายกิจการอาชีพของตน เพื่อเพิ่มรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น โดยสนับ สนุนงบประมาณจัดตั้งเป็นเงินตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับหมู่บ้าน
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวจากงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนที่จัดตั้งเป็นเงินทุนเพื่อใช้ ในการดาเนินการ โดยควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้เงิน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา และกาหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติอื่นใดเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

๑๑๖
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“โครงการ กข.คจ.” หมายถึง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
“คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน” หมายถึง คณะกรรมการบริหารเงินตามโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนประจาหมู่บ้าน
“ครัวเรือนเป้าหมาย” หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
“พัฒนาการอาเภอ” หมายความรวมถึง พัฒนาการกิ่งอาเภอ
“หมู่บ้าน” หมายความรวมถึง หมู่บ้านในเขตเทศบาลที่ได้รับเงินตามโครงการ กข.คจ. ก่อนระเบียบ
นี้ใช้บังคับ
ข้อ ๖ ในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
หมวด ๒
โครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่
ข้อ ๗ ให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแล และตรวจสอบการใช้เงินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการ
ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะดาเนินการโครงการ กข.คจ. ในหมู่บา้ นเป้าหมายใดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่
อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด คณะกรรมการอานวยการ
แก้ไขปัญหาความยากจนอาเภอ และคณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจน ตาบล ประกอบด้วย
ผู้แทนของหน่ ว ยราชการที่เกี่ย วข้อง ผู้ แทนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และผู้ ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งมี
คุณสมบัติ และจานวนตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน
กข.คจ. สนับสนุนและประสานงาน กากับดูแล ติดตามประเมินผล รายงานผลการดาเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่อธิบดีกาหนด
ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน จานวนเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน โดยมีวาระคราวละสี่ปี
ประกอบด้วย

๑๑๗
(๑) ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ อาสาพัฒนาชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
อาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหรือกลุ่มอาชีพ
(๒) ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ ไม่เกินสองคน
(๓) ผู้แทนองค์กรชุมชนอื่นในระดับหมู่บ้าน หรือผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านเป็นกรรมการได้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสมอีกไม่เกินสองคน โดยให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการ
ดังกล่าว
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองเพื่อทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ
เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการอื่นตามความจาเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการเงินโครงการ กข.คจ. ของหมูบ่ ้าน
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ.
(๓) ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย
(๔) จัดทาระบบข้อมูล จัดทาเอกสาร บัญชี ทะเบียนตามโครงการ กข.คจ.
(๕) รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
(๖) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
คณะกรรมการ ทา หน้าที่ประธานคณะกรรมการในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการและรองประธาน
คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคราวนั้น
หมวด ๓
เงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อ ๑๒ เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เรียกโดยย่อว่า “เงินโครงการ กข.คจ.”
ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงินโครงการ กข.คจ.
(๔) เงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลืออื่นใดที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพัน
(๕) เงินกู้ตามโครงการ กข.คจ.

๑๑๘
(๖) เงินอื่นใดที่หน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นสนับสนุนให้เป็นเงินโครงการ กข.คจ.
ข้อ ๑๓ ให้เงินโครงการ กข.คจ. เป็นเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประจาหมู่บ้าน โดย
อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ข้อ ๑๔ เงินโครงการ กข.คจ. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายยืมไปลงทุนประกอบ
อาชีพ หรือขยายกิจการอาชีพของตน เช่น อุตสาหกรรมในครัวเรือน ค้าขาย งานช่างเกษตรกรรม หรือ
อาชีพอื่น
ข้อ ๑๕ ในการรับเงินโครงการ กข.คจ. ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ไว้ที่ธนาคารของรัฐ หรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในพื้นที่อาเภอนั้นในกรณีที่ไม่มี
ธนาคารดังกล่าวให้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ภายในอาเภอ หากไม่มีธนาคารในท้องที่อาเภอนั้น
หรือธนาคารดังกล่าวในอาเภอใกล้เคียงอยู่ใกล้กว่า ให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารในท้องที่อาเภอ
ใกล้เคียง โดยใช้ชื่อบัญชี “เงินทุน กข.คจ. บ้าน............หมูท่ .ี่ ......ตาบล.............”
ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ร่วมกับกรรมการที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้าน จานวนสองคนเป็นผู้มีอานาจเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งโดยลงลายมือชื่อ
ร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามคน และประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านจะต้องลงลายมือชื่อใน
การเบิกเงินทุกครั้ง
หมวด ๔
การบริหารเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อ ๑๖ ในการยืมเงินโครงการ กข.คจ. ให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย หรือผู้แทนเป็นผู้เสนอ
โครงการและคาขอยืมเงินต่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ผู้แทนหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ของครัวเรือนเป้าหมายนั้น ในกรณีที่ผู้แทนหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายมิได้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือมิได้มี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๗ ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านให้พิจารณา
ไปตามลาดับบัญชีครัวเรือนเป้าหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจา
ตาบล
ข้อ ๑๘ ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือ
ผู้แทนตามข้อ ๑๖ มาทาสัญญายืมเงินภายในสามวันนับแต่วันที่รับแจ้งการอนุมัติโครงการและเงินยืมตาม
ข้อ ๑๗ แล้วให้รายงานผลการอนุมัติเงินยืมให้อาเภอทราบ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
หมู่บ้านโครงการ กข.คจ. หรือในที่เปิดเผยของชุมชน
ข้อ ๑๙ ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รองประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
หรือกรรมการที่คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านมอบหมาย ตามลาดับ ลงนามในสัญญา

๑๑๙
กับหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ตามแบบสัญญายืมเงินทุนท้ายระเบียบนี้
จานวน สามชุด โดยส่งมอบให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายผู้ยืม คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน และ
นายอาเภอเก็บไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งชุด
ข้อ ๒๐ ในกรณีการเบิกจ่ายเงินโครงการ กข.คจ. ให้แก่หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนที่
ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหัวหน้าครัวเรือน
เป้าหมายเต็มจานวนตามที่ได้รับอนุมัติให้ยืม และออกใบรับเงินยืมของครัวเรือนตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน กาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงินยืมโดยพิจารณา
จากความสามารถในการส่งใช้เงินยืม ประเภทอาชีพ และระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน
เป้าหมาย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันทาสัญญา
ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ร่วมกับพัฒ นากรผู้รับผิดชอบประจาตาบลสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน และติดตามกากับการส่งใช้คืนเงินยืมของ
ครัวเรือนเป้าหมาย ตามจานวน และระยะเวลาที่กาหนดในสัญญายืมเงิน
เมื่อได้รับเงินส่งใช้คืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมาย ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านออก
ใบเสร็จรับเงินตามแบบท้ายระเบียบนี้ให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งและให้นาเงิน
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑๕ ภายในสามวันทาการ
ข้อ ๒๒ กรณีมีเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจาเป็นอื่นใด ที่ทาให้โครงการอาชีพที่
ครัวเรือนเป้าหมายยืมเงินทุนไปดาเนินการได้รับความเสียหายหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควรเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ส่งใช้คืนเงินยืมได้ตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญา ให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนนั้น ยื่นคาร้อง
พร้อมเหตุผลความจาเป็นเพื่อขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินยืมต่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
เพื่อพิจารณาผ่อนผันการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นรายกรณีไป
ข้อ ๒๓ กรณีที่หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ใดได้ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กข.คจ. แล้ว ให้ส่งเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้านนั้น เพื่อไปรวมเป็นเงินโครงการ กข.คจ.
อาเภอ โดยให้คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินทุน กข.คจ. อาเภอ (ระบุชื่ออาเภอ)” เพื่อดาเนินการตาวัตถุประสงค์ของโครงการ
กข.คจ. ในอาเภอนั้น
การเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
หมวด ๕
การส่งเสริม สนับสนุน การติดตามการรายงาน
ข้อ ๒๔ ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบลทาหน้าที่ดาเนินงานตามโครงการ กข.คจ. ดังนี้
(๑) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการแก่คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และ
เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
(๒) ส่งเสริมสนับสนุน การประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย

๑๒๐
(๓) สนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูลและเอกสารบัญชี
(๔) ติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล เงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
(๕) รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่พัฒนาการอาเภอมอบหมาย
ข้อ ๒๕ ให้พัฒนาการอาเภอ ส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารเงินโครงการ กข.คจ. และชี้แจง แนะนาติดตาม และกากับดูแลการดาเนินงานตามโครงการ
กข.คจ. ของพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
ข้อ ๒๖ การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้านเป้าหมายให้
ดาเนินการตามแบบที่อธิบดีกาหนด ดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รายงานภาวะหนี้สิน และฐานะการเงินของครัวเรือน
เป้าหมาย ให้อาเภอทราบ เพื่อรายงานจังหวัดปีละสองครั้ง
(๒) ให้จังหวัดรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมายให้กรมการพัฒนา
ชุมชนทราบ เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ข้อ ๒๗ การรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้เป็นไปตามแบบและ
ระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด
ข้อ ๒๘ ให้พัฒนาการจังหวัด มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และแนะนาการลงบัญชี
คุมลูกหนี้และบัญชีคุมเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านเป้าหมาย แล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ปีละหนึ่งครั้ง
หมวด ๖
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของหมู่บ้าน
ข้อ ๒๙ กรณีมีการแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านเดิมให้คงเงินโครงการ กข.คจ. ไว้ในหมู่บ้านเดิม
เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ กข.คจ. ต่อไป
ข้อ ๓๐ กรณีหมู่บ้านเป้าหมายโครงการ กข.คจ.ที่อยู่ในเขตเทศบาลใดเปลี่ยนเป็นชุมชนหรือ
หมู่บ้านดังกล่าวถูกยุบตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ การบริหารจัดการ โครงการ กข.คจ.
ของหมู่บ้านนั้น ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด

๑๒๑
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ ให้เงินโครงการ กข.คจ. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้
จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงินโครงการ กข.คจ. ตาม
ระเบียบนี้
ข้อ ๓๒ ให้สัญญายืมเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นสัญญายืมเงินตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๓ ให้บรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณและรายได้ตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๔ ให้หมู่บ้านเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ จานวน
๑๑,๖๐๘ หมู่บ้าน และเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จานวน ๒๘,๐๓๘ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน
เป้าหมายตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๕ ให้บรรดาการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน เอกสาร แบบพิมพ์การอนุมัติ
เงินยืม ระยะเวลาการชาระคืนเงินยืม และการดาเนินการตามโครงการ กข.คจ. ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
แต่ยังไม่แล้วเสร็จก่อนระเบียบนี้ประกาศใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกั บระเบียบนี้
จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ข้อ ๓๖ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบี ยบนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
ตามระเบียบนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๒๒

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ.๒๕๔๔
โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญ
และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด
มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จาเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้
ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่นๆในวงราชการอีกด้วย และในการ
กาหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆก็มีการกาหนดในเรื่องทานองเดียวกัน ประกอบ
กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และจานวนที่
เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ จะรับ ทรั พ ย์ สิ น หรื อประโยชน์อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้ น จึงสมควรรวบรวม
มาตรการเหล่านั้นและกาหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับ
ของขวั ญ ไว้ เป็ น การถาวร มี ม าตรฐานอย่ า งเดี ย วกั น และมี ค วามชั ด เจนเพื่ อ เสริ ม มาตรการของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กาหนดไว้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการให้ ห รือรับของขวัญ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ของขวัญ ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี
และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการ
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ
การลดราคาทรัพ ย์ สิ น หรื อการให้ สิ ท ธิพิเศษในการได้รับบริก ารหรือ ความบั นเทิ งตลอดจนการออก

๑๒๓
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะ
ให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสาคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความ
เสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่า ส่ ว นราชการหรือ หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ในก ากั บ ดู แ ลของรั ฐ
ทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับ
บัญชาหรือกากับดูแลด้วย
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วม
บิดาหรือมารดาเดียวกัน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้ อ ๕ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคา
หรือมูลค่าเกินจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้ สาหรับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆเพื่อมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆมิได้
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กาหนด
ไว้ในข้อ ๘

๑๒๔
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือ
ผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งมีคาขอให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการอย่างหนึ่งใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้

ออกคาสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
(๓) ผู้ซึ่งกาลังดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกากับดูแล เช่น การ
ประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
ผู้ ที่ เกี่ ย วข้อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ได้ เฉพาะกรณี ก ารรับ ของขวัญ ที่ ให้ ต ามปกติ
ประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้ สาหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ
ในภายหลั งว่ าเป็ น การรั บ ของขวัญ โดยฝ่ าฝืน ระเบียบนี้ ให้ เจ้าหน้าที่ ของรัฐปฏิ บัติตามหลั กเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต แห่ งชาติ ก าหนดไว้ ส าหรั บ การรับ ทรัพ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดย
ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดาเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกาหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือพนักงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทาความผิด
ทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดาเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

๑๒๕
ข้อ ๑๑ ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้คาแนะนาในการปฏิบัติ
ตามระเบี ย บนี้ แก่ห น่ วยงานของรั ฐ ในกรณี ที่ มีผู้ ร้องเรียนต่อส านักงานปลั ดส านักนายกรัฐมนตรีว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดาเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป ในการ
แสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาส
ต่างๆตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การ
ลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การ
แสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะนาหรือกาหนด
มาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทาง
ประหยัด
ข้อ ๑๓ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๑๒๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่งหรือแนวปฏิบัติอื่นใดซึ่งมีกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการกลาง ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้อานวยการท้องถิ่น และผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
“เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” หมายถึง เจ้าพนักงานที่ผู้อานวยการแต่งตั้งตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๕ ให้ผู้อานวยการมีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากผู้มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ กานันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล หรือสารวัตรกานัน
(๒) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนดหรือหลักสูตรอื่น
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การรับรอง
(๓) เป็นผู้มีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรง เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๑๒๗
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตาม (๑) หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ผู้อานวยการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) ให้เป็น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ ๖ การเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสิ้นสุดเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕
(๒) ผู้อานวยการมีคาสั่งให้พ้นจากหน้าที่
ข้อ ๗ เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อานวยการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น มีหน้าที่เข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแจ้งให้ผู้อานวยการอาเภอที่
รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อานวยการจังหวัดทราบทั นที เพื่อดาเนินการตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ ๘ เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่วยผู้อานวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่
เข้าดาเนินการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแจ้งให้ผู้อานวยการกรุงเทพมหานครและ
รองผู้อานวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที เพื่อดาเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ ๙ การใช้อานาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่งเครื่องแบบ ประดับเครื่องหมายและ
แสดงบัตรประจาตัวทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ข้อ ๑๐ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรา ๒๔ และ
มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีมีเหตุจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ประสบเหตุมีอานาจดาเนินการใด ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล ตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์ที่จาเป็นใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้นั้นอาจเรียกอาสาสมัคร
หรือร้องขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจในพื้นที่ช่วยเหลือในการดาเนินการดังกล่าวด้วยก็ได้
(๒) เมื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความจาเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือ
สถานที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย เพื่อทาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดาเนินการดังนี้
(๒.๑) แสดงเจตนาในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้าของหรือผู้ครองครองอาคารหรือสถานที่
ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตจึงเข้าไปได้ เว้นแต่
(ก) กรณีไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ในเวลานั้นและปรากฏว่า
ไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะลดความสูญเสียในชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอันเนื่องจากเหตุสาธารณภัย
นั้น ให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้

๑๒๘
(ข) กรณีเมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ แต่หากผู้อานวยการ
ซึ่งได้ควบคุมหรือร่วมในการปฏิบัติหน้าที่นั้น เห็นว่ามีความจาเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังกล่าว
เพื่อทาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสั่งการให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไป
ในอาคารหรือสถานที่นั้นได้
(๒.๒) กระทาการเท่าที่จาเป็นแห่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อการยับยั้งแก้ไข
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ความระมัดระวัง
(๒.๓) เมื่อดาเนินการแล้ว ให้รายงานผู้อานวยการในเขตพื้นที่ ที่เกิดสาธารณภัยนั้นทราบ
โดยเร็ว
(๓) กรณีการขนย้ายทรัพย์สินที่เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดสาธารณภัยได้ง่ายออกจากอาคารหรือสถานที่
ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขนย้ายไปไว้
ยังสถานที่ที่ปลอดภัย เมื่อเจ้าพนักงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยได้ดาเนินการแล้วและทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็น วัตถุอัน ตรายหรือสารเคมี ให้ประสานเจ้าหน้าที่ห รือหน่วยงานของรัฐ อื่น ๆ ที่มีห น้าที่
โดยตรงเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๑๑ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ได้รับคาสั่ง
ตามมาตรา ๒๕ หรือได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การดัดแปลง ทาลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรค
แก่การบาบัดปัดป้องภยั นตรายตามคาสั่ งของผู้ อานวยการ หากกระทาภายในอาคารหรือ สถานที่
ของบุคคลอื่นให้นาหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๐ (๒) มาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้กระทาเท่าที่จาเป็นแก่การยับยั้ง
หรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย
(๒) การจัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว การปฐมพยาบาล การรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย การ
จัดระเบียบจราจร การปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง การจัดให้มีการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขนย้ายทรัพย์สินในที่เกิดเหตุ การจัดให้มีเครื่องหมายอาณัติ
สัญญาณเพื่อกาหนดสถานที่หรือการดาเนินการข้างต้น ให้ดาเนินการโดยประสานกับพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจในเขตพื้นที่ให้ร่วมปฏิบัติการด้วย สาหรับกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ประสานกับองค์การ
สาธารณกุศลให้ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย
(๓) การสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดหรือใกล้จะเกิดส่าธารณภัยออกไปจากพื้นที่ เพื่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามคาสั่งของผู้อานวยการ ให้ดาเนินการโดยจัดลาดับความสาคัญของกลุ่ม
ผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณาให้อพยพไปก่อนและต้องคานึงถึง
การจัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ การจัดระเบียบพื้นที่
อพยพให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน การจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่รองรับการอพยพด้วย รวมทั้งการ
นาผู้อพยพกลับไปสู่ที่ตั้งเดิมหากสถานการณ์ภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว

๑๒๙
ข้อ ๑๒ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๓๐

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออก
หนั ง สื อ รั บ รอง กรณี ผู้ ป ระสบภั ย หรื อ เจ้ า ของ หรื อ ผู้ ค รอบครองทรั พ ย์ สิ น ร้ อ งขอหลั ก ฐานเพื่ อ
รั บ การสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ใด หากผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน ต้องการหลักฐานเพื่อขอรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ยื่นคาขอหนังสือรับรองตามแบบท้ายระเบียบนี้
(๒) แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา
(ก) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ย่ืนเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนา
ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ และหนังสือมอบอานาจ สาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการขอรับสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ
(ข) กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือมอบอานาจ สาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ
ทั้งนี้ ต้องยื่นคาขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัยกรณีดังกล่าวข้างต้นต่อผู้อานวยการในเขตพื้นที่
ทีร่ ับผิดชอบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สาธารณภัยสิ้นสุดตามที่ทางราชการประกาศกาหนด

๑๓๑
ข้อ ๔ ให้ผู้ อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานและข้อเท็จจริง
หากเชื่อได้ว่าเป็นผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เสียหายจากสาธารณภัย
ให้ดาเนินการออกหนังสือรับรองให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนโดยจัดทา
คู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
กรณีผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่ออกหนังสือรับรอง ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
คาขอทราบภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร และให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองให้ผู้ยื่นคาขอทราบด้วย
ข้อ ๕ หนังสือรับรองที่ออกตามระเบียบนี้ ให้นาแบบหนังสือรับรองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๓๒

คาขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด
(ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย
หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒)
เขียนที.่ ....................................................
วันที่.........เดือน........................ พ.ศ. .....
ข้อ ๑ ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ..........ปี สัญชาติ................
อยู่บ้านเลขที่.............................ตรอก /ซอย.......................................ถนน................................................
ตาบล /แขวง......................................อาเภอ /เขต..........................................จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................................................................................. .......
ในฐานะ
 ผู้ประสบภัย  เจ้าของทรัพย์สิน  ผู้ครอบครองทรัพย์สิน
 ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย / เจ้าของทรัพย์สิน / ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ชื่อ.............................
 ผู้รับมอบอานาจของผู้ประสบภัย / เจ้าของทรัพย์สิน / ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ชื่อ.............................
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ...................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย)
เมื่อวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .... เวลา.................น. (ที่เกิดสาธารณภัย)
ได้รับความเสียหาย ดังนี้
(๑) .................................................................................................................................
(๒) ........................................................................................................................... ......
(๓) .................................................................................................................................
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นคาขอต่อ.......................................................................................................
ขอให้ออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานเพื่อ..............................................................................................
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความ
ที่ต้องการ)
 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 บุคคลธรรมดา
 สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้
 สาเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 อื่นๆ ..............................................................................
 นิติบุคคล
 สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี)

๑๓๓
 สาเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)
 อื่นๆ................................................................................
 ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ
 ๓. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี)
 ๕. อื่นๆ ..............................................................................................
รวม ............. ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ยื่นคาขอ
(..........................................................)
คาเตือน ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘
หมายเหตุ ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ความตายหรือ
ไม่สามารถยื่นคาขอได้ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอานาจของผู้นั้น
แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นคาขอ พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นทายาท ผู้จัดการมรดก และการมอบอานาจ
ดังกล่าวด้วย
สาหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ตรวจสอบ
(..........................................................)

๑๓๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๒๘
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๓
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๖
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๑
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๓๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาลและพนักงานส่วนตาบล
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับ ทั้งนี้ เมื่อหัก
เงินเบิกลดเนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับค่าวิชาหรือ
เงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ หรือสาหรับประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือสาหรับการสู้รบ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ดาเนิน
กิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
“ท้องที”่ หมายความว่า อาเภอ กิ่งอาเภอ หรือท้องที่ของอาเภอหรือกิ่งอาเภอที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน
“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ปฏิบัติราชการหรือมีคาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้
เป็นครั้งแรก
“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่ง
ได้รับความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย
ข้อ ๕ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบนี้
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
๒ข้อ ๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่าง
ท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่
เกินจานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจาสานักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชาระกับสถาบันการเงิน
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ประจาสานักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย

๑๓๖
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่กาหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยคานวณตามวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๗ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปรับราชการในท้องที่ใดและไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสตามข้อ ๖ (๒)
แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใด ก็ไม่ทาให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ในระหว่างรับราชการในท้องที่นั้น เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกทาลาย หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติ
จนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
ข้อ ๘ ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้ และมี
คู่สมรสเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่
เดียวกัน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วภายหลังได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูง
ไม่เกินจานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ถ้าเงินเดือนที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นไม่ตรงกับที่กาหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านดังกล่าว ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือน
โดยคานวณตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๑๐ การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด
เงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่จะได้รับค่าเช่าบ้าน ตาม
ระเบียบนี้ และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเสมือนหนึ่งไม่มีการลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือน
เช่นว่านั้น เว้นแต่เป็นการลาติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ
ข้อ ๑๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือนให้งดเบิกจ่ายค่าเช่า
บ้านข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านั้นสาหรับ
เดือนใดให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านสาหรับเดือนนั้นตามระเบียบนี้

๑๓๗
ข้อ ๑๒ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตรา
เงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ถ้าผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการ
ในท้องที่อื่นไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจาเป็นจะต้องอยู่ต่อไปอีกให้เบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการต่อไปได้เท่าที่จาเป็นโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านอยู่แล้วในท้องที่หนึ่งและ
ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ให้ข้าราชการ
ผู้นั้นมีสิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้
ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไปได้
และมีความจาเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ได้เช่าซื้อ
หรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านที่ค้างชาระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจาสานักงานใหม่ เพื่อใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินาหลักฐานการชาระ
ค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบัญชี
อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทาการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระ
ราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทาลาย
หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
(๒) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชาระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมี
กรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่ง
กรรมสิทธิ์สาหรับบ้านหลังดังกล่าว
(๓) จะต้องเป็นการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้สาหรับ
บ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่
ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้ตามที่
ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว
(๕) หากเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นาค่าผ่อนชาระเงินกู้มาเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้คานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ให้นาความในข้อ ๗ ถึงข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชาระเงินกู้เพื่อ
ชาระราคาบ้านโดยอนุโลม

๑๓๘
ข้อ ๑๕ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑๓ และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการ
ในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินา
หลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิก ค่าเช่าบ้าน
ในท้องที่ใหม่ได้
ข้อ ๑๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
แต่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ให้ยังคงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่มีอยู่เดิม จนกว่าจะหมดสิทธินั้น
ข้อ ๑๗ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ที่กาหนดตามวรรคแรก ให้ขอทาความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๓๙

๒แก้ไขเพิ่มเติมโอยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ง หน้า ๑๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ บังคับใช้
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ให้เพิ่มบัญชีค่าเช่าบ้าน สา หรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ายระเบียบนี้เป็นบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการและให้มีผลใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้เบิกเงินค่าเช่าบ้านตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ในกรณีที่มีส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านตามอัตราค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ กับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มีสิทธิได้รับเงิน
ส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รับนั้น
ข้อ ๕ สิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงาน
ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเมื่อได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สุพล ฟองงาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๔๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
พ.ศ.๒๕๓๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ใน
เขตเทศบาลและสุ ขาภิ บ าล พ.ศ.๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ จั ดระเบี ยบการจอด
ยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๓๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบและคาสั่งอื่นในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ ให้หมายความรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความใน
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๓
ข้ อ ๕ สถานที่ ท าการเปรี ย บเที ย บตามปกติ ให้ ใช้ ศ าลาว่ า การของกรุ งเทพมหานคร หรื อ
สานักงานเขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา สานักงานเทศบาล และสานักงานสุขาภิบาล เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
จะทาการเปรียบเทียบ ณ ที่ใดภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา และสุขาภิบาลนั้นก็ได้
ทั้งนี้ ให้บันทึกเหตุจาเป็นไว้ในบันทึกการเปรียบเทียบ
ข้อ ๖ การเปรียบเทียบผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถามชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ บิดามารดา อาชีพ
ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น แล้วให้พนักงานเจ้ าหน้าที่บันทึกไว้ตามแบบบันทึกถ้อยคาของผู้ต้องหาท้าย
ระเบียบนี้
/

๑๔๔
ข้อ ๗ เมื่อผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการเปรียบเทียบ
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ โดยคานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทาผิด ความหนักเบาแห่งข้อหา และฐานะ
ของผู้ต้องหาเป็นสาคัญ
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับภายในกาหนดสิบห้าวันตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบแล้ว
คดีนั้นเป็นอันระงับ
ข้อ ๘ ถ้าผู้ต้องหาไม่ยอมให้เปรียบเทียบปรับหรือไม่ชาระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดาเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป
ข้อ ๙ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดแล้วให้ กรุงเทพมหานคร
เทศบาล เมืองพัทยา และสุขาภิบาล แล้วแต่กรณีออกใบเสร็จรับเงิน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้รับเงิน
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินนั้น
ข้อ ๑๐ เงินค่าปรับนั้ นให้ป ฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน และการน าส่ งเงินในหน้ าที่ ของกรุงเทพมหานคร เทศบาล
เมืองพัทยา และสุขาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

/

๑๔๕

บันทึกถ้อยคาของผู้ต้องหา
ที.่ .........................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า......................................................อายุ.....................ปี อาชีพ...........................
สัญชาติ................................ อยู่บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย.......................ถนน..........................
หมู่ท.ี่ ............. ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต............................จังหวัด.............................
ชื่อบิดา.................................................................... ชื่อมารดา...................................................................
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ต้องหา กระทาความผิดฐาน......................................
....................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที.่ ........................................ ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต................................
จังหวัด....................................เมื่อวันที่............เดือน...............................พ.ศ..............เวลา....................น.
ข้าพเจ้าทราบแล้ว ขอให้ถ้อยคาด้วยความสมัครใจว่า...............................................................................
................................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................................
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ต้องหา
(...................................................)
(ลงชื่อ)...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(...................................................)
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เขียน - อ่าน
(...................................................)

/

๑๔๖

บันทึกการเปรียบเทียบ
คดีเปรียบเทียบที่.............../................

ที.่ .........................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ..............

๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจเปรียบเทียบได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฎว่า
ผู้ต้องหามีความผิดฐาน..............................................................................................................................
ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา....................
จึงเปรียบเทียบให้ผู้ต้องหาเสียค่าปรับเป็นเงิน................................บาท (.................................................)
๒. ผู้ต้องหาได้ยินยอมตามคาเปรียบเทียบ และได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่
เปรียบเทียบ ตั้งแต่วันที่............เดือน...............................พ.ศ..............
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เขียน

ได้รับเงินค่าปรับ จานวน

กรณีไม่ยอมให้เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้ว

................................บาท (..................................) แต่ไม่ชาระเงินค่าปรับภายในกาหนด
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.............เลขที่................

ได้ดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน

ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ..............

สอบสวนเพื่อดาเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปแล้ว

ไว้แล้ว

ตามหนังสือ.............../....................วันที่...................
เดือน...............................พ.ศ..............
(ลงชื่อ)................................ผู้รับเงิน
............../................/..............

(ลงชื่อ).....................................
พนักงานเจ้าหน้าที่...................................................

/

๑๔๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดให้มีก ารบริห ารงานพัส ดุข องหน่ว ยการบริห ารราชการส่ว น
ท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจไว้เป็นการเฉพาะ ในเขตจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ
จั งหวัด สงขลา เฉพาะอ าเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอสะบ้ าย้ อ ย และอ าเภอเทพา ทั้ งนี้ เพื่ อให้
สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ได้อาศัยอานาจตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๒) ขยายระยะเวลาดาเนินการ
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจออกไปอีก ๒ ปี
จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่ง พระราชบัญ ญัติส ภาตาบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หรือที่มีกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ วินิจฉัย
ปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุจาเป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง

๑๔๘
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” หมายความว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
สตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอเทพา
“ผู้บริหารท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ข้อ ๖ ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การซื้อที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการดาเนิ น การโดยวิ ธี พิ เ ศษตามวรรคหนึ่ ง ให้ นาระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๗ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๖ ให้ใช้บังคับได้จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
กรณีมีเหตุผลความจาเป็นหรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยความเห็น ชอบของรัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงมหาดไทยอาจขยายเวลากา รปฏิบ ัต ิใ นเรื่อ ง
ดังกล่าวออกไปได้
ข้ อ ๘ ในการซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ ไ ด้ ดาเนิ น การตามขั้ น ตอนของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยการพัส ดุของหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปแล้ ว แต่ยังไม่แล้ ว เสร็จ
ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามระเบียบดังกล่าวต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๔๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓ - ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน
จังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๒๘
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ
ที่ดาเนินการด้วยเงินกู้จากต่างประเทศของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๘
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้หรือที่มี
กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
๙
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กาหนดใน
วรรคหนึ่ง ให้ขอทาความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ

๑๕๐
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอานาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้
หมวด ๑
ข้อความทัว่ ไป
ส่วนที่ ๑
นิยาม
๙
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
การรับขนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
“การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
"การจ้างออกแบบและควบคุมงาน" หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดหารายได้
เป็นครั้งคราวหรือมีผู้อุทิศให้เป็นการเฉพาะเจาะจง
“เงินกู้” หมายความว่า เงินกู้จากต่างประเทศ
“เงินช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้ งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่
ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ

๑๕๑
“โรงงานที่ได้รับการรับระบบคุณภาพ” หมายความว่า โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง
จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคาร
ที่ทาการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน
และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว
ท่อระบายน้า หอถังน้า ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
“พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสาเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่
ในประเทศไทย
“กิจการของคนไทย” หมายความว่า กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้าน
ศึกษาสารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย และได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกิจการพาณิชย์ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วย
“หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายถึง นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการ หรือ พนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงานใน
สายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี
“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มี
หน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผูส้ ่ังซื้อหรือผู้สงั่ จ้าง” หมายความว่า ผู้มีอานาจสั่งอนุญาตให้ซื้อหรือจ้างตามระเบียบนี้

๑๕๒
“ผู้อานวยการโครงการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงินช่วยเหลือ
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการซื้อพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเสนอราคา เพื่อรับจ้างทาพัสดุ
หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราว
เดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอานาจหรือ
สามารถใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลาย
รายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน จากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการ
นั้นหรือในอัตราอื่น ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือ
การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้
ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน

๑๕๓
หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้ เสนองานนั้น มีความสัมพันธ์
กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะ
รับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้ายหรือข่มขู่ว่าจะใช้ กาลังประทุษร้าย
หรือแสดงเอกสารเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์
ในระหว่างผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่ว นท้องถิ่นนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยมิใช่
เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ” หมายความว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตามข้อ ๓๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๔๓ คณะกรรมการดาเนินการจ้าง
ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๘๑ คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามข้อ ๙๖
คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนดตามข้อ ๙๙ หรือผู้ว่าจ้างในกรณีการ
จ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบตามข้อ ๑๐๐ (๒)
“งานก่อสร้างสาธารณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบารุงรักษางาน
อันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้า ระบบการขนส่ง
ปิโตรเลียมโดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดาเนินการในระดับพื้นดิน
ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
ส่วนที่ ๒
การใช้บังคับและการมอบอานาจ
ข้อ ๖ ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับ
การพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินนอกงบประมาณ เงินยืมเงินสะสม เว้นแต่
ได้มีการกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
๓
ข้อ ๗ ผู้มีอานาจดาเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งใด
ก็ได้ โดยคานึงถึงระดับ ตาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ
เมื่อมีการมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอานาจนั้น และจะ
มอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้

๑๕๔
เพื่อความคล่องตัวในการจัดหา ให้หัว หน้าฝ่ ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่ ว น
ท้องถิ่น มอบอานาจในการสั่งการ และดาเนินการจัดหาให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งรองลงไปเป็นลาดับ
สาหรับโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ ผู้มีอานาจดาเนินการตามระเบียบนี้ จะแต่งตั้ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นคนหนึ่ง ทาหน้าที่ผู้อานวยการโครงการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการตามระเบียบนี้ให้เป็นการเฉพาะก็ได้
การมอบอานาจตามวรรคสองและวรรคสาม ให้แนบสาเนาหนังสือการมอบอานาจประกอบการ
เบิกจ่ายเงินทุกครั้ง และส่งสาเนาหลักฐานการมอบอานาจให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ
ทุกครัง้
ส่วนที่ ๓
บทกาหนดโทษ
๗

ข้อ ๘ ผู้มีอานาจหรือหน้าที่ดาเนินการตามระเบียบนี้หรือผู้หนึ่งผู้ใด กระทาการโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกระทาการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทาการโดยปราศจาก
อานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ รวมทัง้ มีพฤติกรรมที่เอื้ออานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้
มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดตามกฎหมายหรือระเบียบหรือคาสั่ง
ซึ่งสามารถใช้บังคับแก่ผู้นั้นแล้วแต่กรณี และในกรณีของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาดาเนินการ
ทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
หมวด ๒
การจัดหา
ส่วนที่ ๑
บททัว่ ไป
๙

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
การได้มาซึ่งพัสดุหรื อบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กาหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโ ดยอนุโลมตามวิธีการจัดหา
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กาหนดไว้ในหมวดนี้

๑๕๕
๗

ข้อ ๑๐ กรณีที่มีการจัดทาเอง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมี
คุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เว้นแต่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
๙
ข้อ ๑๐ ทวิ (ยกเลิก)
ข้อ ๑๐ ตรี การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา
ต้องดาเนินการโดยเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้
โดยคานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะ
อันเป็นข้อยกเว้นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ในการดาเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดาเนินการ
พร้อมทัง้ ต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สาคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๐ จัตวา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๐ ตรี ให้ผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่านั้นมีสิทธิที่จะ
เสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจ้างทาพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในแต่ละครั้ง
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณีการซื้อหรือการจ้างทาพัสดุ โดยวิธีประกวดราคา
ตามข้อ ๔๗ หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๗๘ และ ข้อ ๘๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติ ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าว ก่อนการ
เปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ซองข้อเสนอด้านราคา หรือซองข้อเสนอทางการเงิน
ข้อ ๑๐ เบญจ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ
๑๐ จัตวา วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่กาหนดให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยก
มาต่างหากโดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจ
ควบคุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณี

๑๕๖
ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติ ไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้า
ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด เช่น หนังสือแสดงฐานะทาง
การเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี สาหรับกรณีที่ระเบียบนี้กาหนดให้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพียง
ซองเดียวตามข้อ ๘๐ (๒) ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพร้อมกับการยื่นซอง
ดังกล่าวด้วย
เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๐ จัตวา
วรรคสองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทาการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดย
พลัน และถ้าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานอยู่ ณ สถานที่ที่มีการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองานแล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้นทราบด้วย
ข้อ ๑๐ ฉ เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ
๑๐ จัตวา วรรคสองแล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวทุกราย
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายดังกล่าวทราบโดยพลัน
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะ
เหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจอุทธรณ์คาสั่ งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดย
อุทธรณ์ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อมทัง้ แสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาด้วย
ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พร้อม
ทัง้ แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด สาหรับการ
เสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจ้างทาพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานในครั้งนั้น และให้ส่งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง และในกรณีที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจสั่งยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้

๑๕๗
ข้อ ๑๐ สัตต นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตาม
ข้อ ๑๐ จัตวา วรรคสองและตามข้อ ๑๓๘ แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน ว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หากเชื่อได้ว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่
กระทาการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทาพัสดุ
การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้ งนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติจะวินิจฉัยว่ าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว ตามนัยข้อ
๑๓๘/๔ จะไม่ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานใน
การซื้อหรือการจ้างทาพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได้
ให้นาความในข้อ ๑๐ เบญจ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่ งของ
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาใช้กับการอุทธรณ์ในกรณีนี้โดยอนุโลม และให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน ที่ถูกตัดรายชื่อออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๘ การ
ลงโทษผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๐ อัฏฐ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองานแล้วว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้
ตามข้อ ๑๐ เบญจ วรรคสาม เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาหรือ ผู้เสนองาน
รายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาหรื อผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๑๐
เบญจ วรรคสาม
ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสนอต่อผู้ ว่าราชการจังหวัดเพื่อ
พิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือ ผู้เสนองานตาม
วรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๘ การลงโทษผู้ทิ้งงาน และในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอานาจสั่งยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้

๑๕๘
ส่วนที่ ๒
การซื้อการจ้าง
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
๙
ข้อ ๑๑ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของ
คนไทย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ห้ามกาหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ ขาย
พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็ นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขั นกันในการเสนอราคากับหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทา มีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แล้ ว ให้ ก าหนดรายละเอี ย ดหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ หรื อ รายการในการก่ อ สร้ า งตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้
(๓) ในกรณีพสั ดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทา ยังไม่มีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุ ต สาหกรรม แต่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ว้ กั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรมแล้ ว ให้ ก าหนด
รายละเอีย ด หรื อคุณลั กษณะเฉพาะ หรือรายการในการก่อสร้างให้ส อดคล้ องกับรายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทาขึ้น
(๔) ในกรณีที่มีความจาเป็นจะต้องกาหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการใน
การก่อสร้าง แตกต่างจากที่กาหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓) ให้แจ้งสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และเมื่อได้รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทักท้วงแล้ว ให้ดาเนินการซื้อหรือจ้าง
ต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้า งทา เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตตั้ งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทาในประเทศไทยเท่านั้น
ในกรณี พั ส ดุ ที่ ต้ อ งการซื้ อ หรื อ จ้ า งท าตามวรรคหนึ่ ง เป็ น พั ส ดุ ที่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย แต่เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่สามรายขึ้นไป
หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือ
พัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทาในประเทศไทยและให้ดาเนินการตาม (๖)

๑๕๙
(๖) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทา เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่ง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทาในประเทศไทยเท่านั้น
ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทา เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพที่ทาในประเทศไทยเท่านั้น
การซื้ อ หรื อ การจ้ า งในกรณี นี้ น อกจากการจ้ า งก่ อ สร้ า งหากมี ผู้ เ สนอราคาพั ส ดุ ที่ แ สดง
เครื่ อ งหมายมาตรฐานและในขณะเดีย วกันเป็ นพัส ดุ ที่มีผู้ ผ ลิ ตจากโรงงานที่ ได้รับ การรั บรองระบบ
คุณภาพเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า ให้ต่อรองราคาผู้เสนอ
ราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอ
ราคาต่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนดให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๗) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซือ้ หรือจ้างทาตาม (๕) หรือ (๖) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงาน
ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่ องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มี
ผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย ให้ระบุความต้องการ
เฉพาะพัสดุที่ทาในประเทศไทย
การซื้ อ หรื อ การจ้ า งในกรณี นี้ น อกจากการจ้ า งก่ อ สร้ า งหากมี ผู้ เ สนอราคาพั ส ดุ ที่ แ สดง
เครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รั บ
การรับรองระบบคุณภาพ ให้ดาเนินการต่อรองราคาดังนี้
(ก) ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็น
พัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอ
ราคารายอื่นไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา ทั้งนี้ ให้เรียกผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุดมาต่อรอง
ราคาก่อนหากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด
หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนดให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น หากต่อรองราคาแล้ว
ไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่าสุดลาดับถัดไปมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูง
กว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

๑๖๐
(ข) หากดาเนินการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือผู้เสนอราคาพัสดุ ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูง
กว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่
ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กาหนดให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทามีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ ไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทาในประเทศไทย
การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการ
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เข้าแข่งขันรายอื่น
ไม่เกินร้อยละเจ็ด ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุ ดไม่เกินร้อยละ
ห้า หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนดให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๙) การดาเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรก
คู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทาขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าที่จะประกาศซื้อหรือจ้าง
ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุที่อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับ
มาพร้อมกับใบเสนอราคา หากพัสดุนั้นได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายในสิบวันทาการ นับจาก
วันถัดจากวันเสนอราคา แต่ทั้งนี้จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ให้ถือเสมือน
เป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
(๑๐) ในกรณีที่ได้ดาเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล้ว แต่ไม่สามารถซื้อหรือจ้าง
ได้ให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น แล้วแต่กรณี
(๑๑) การซื้อและการจ้างนอกจากที่กล่าวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แต่ไม่รวมถึงการจ้าง
ก่อสร้าง ให้กาหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาระบุแหล่งกาเนิดหรือประเทศที่ผลิตด้วย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกาเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย เสนอราคาสูงกว่าพัสดุที่
มิได้มีแหล่งกาเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิได้เป็นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผู้เสนอ
ราคารายต่าสุด ให้ต่อรองราคาของผู้เสนอราคาพัสดุที่มีแหล่งกาเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเป็น
กิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเสนอราคาต่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุด
ไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนดให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

๑๖๑
(๑๒) การเปรียบเทียบราคา ให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณาราคารวม
ภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศให้ผู้เสนอราคาทราบ แล้วแต่
กรณี
(๑๓) ราคาที่ซื้อหรือจ้าง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับวิธีซื้อหรือวิธีจ้างแต่ละวิธี
เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑)
การซื้อหรือการจ้าง ที่ดาเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือซึ่งไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือเพื่อกาหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได้ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริม
พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ในกรณีที่พัสดุใดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจ
ยกเว้นการส่งเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือผู้ผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ละราย ถ้ามีลักษณะเป็นการมีส่วนได้
เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามนัยของบทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ให้นับ
ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผู้ผลิตดังกล่าวเป็นหนึ่งรายเท่านั้น
วิธีซื้อและวิธีจ้าง
๙
ข้อ ๑๒ การซื้อหรือการจ้างกระทาได้ ๕ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลงราคา
(๒) วิธีสอบราคา
(๓) วิธีประกวดราคา
(๔) วิธีพิเศษ
(๕) วิธีกรณีพิเศษ
การซื้อหรือการจ้างตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให้กระทาได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวกาหนดไว้
ให้นาหลักเกณฑ์ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้มีสถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
๒
ข้อ ๑๓ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒
ข้อ ๑๔ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖๒
๒

ข้อ ๑๕ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗
ข้อ ๑๖ การซื้อหรือการจ้างตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ถ้าผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้
กระทาโดยวิธีกาหนดไว้สาหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้
การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ากว่าที่
กาหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทามิได้ เว้นแต่การแบ่งซื้อแบ่ง
จ้างวัสดุที่ง่ายต่อการเน่าเสีย หรือโดยสภาพไม่อาจดาเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันทั้งจานวนเงิน
การซื้อหรือการจ้างซึ่งดาเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างจะสั่งให้กระทา
ตามวงเงินที่สัญญาเงินกู้หรือสัญญาเงินช่วยเหลือกาหนดก็ได้
๙
ข้อ ๑๗ การซือ้ โดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซือ้ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทาได้
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็นราชการบริหารส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(๒) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น
(๓) เป็นพัสดุที่จาเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ
(๔) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจาตาแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ ๕๓
(๕) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(๖) เป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
(๗) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จาเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และจาเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order) ตามหลักเกณฑ์ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
๙
ข้อ ๑๘ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทา
ได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชานาญเป็นพิเศษ
(๒)เป็ น งานจ้ า งซ่ อ มพั ส ดุ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งถอดตรวจให้ ท ราบความช ารุ ด เสี ย หายเสี ย ก่ อ นจึ ง
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

๑๖๓
(๓) เป็นงานที่ต้องกระทาโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(๔) เป็นงานที่ได้ดาเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
(๕) เป็นงานที่จาเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จาเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และจาเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order) ตามหลักเกณฑ์ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑๙ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่
มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดด้วย
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
๓
ข้อ ๒๐ ก่อนดาเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ
๒๑ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
(๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ งหลังสุด
ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงิน
ช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้ งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือ
จ้างในครัง้ นั้น
(๕) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้าง
การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
พิเศษกรณีเร่งด่วนตามข้อ ๑๗ (๒) หรือข้อ ๑๘ (๓) ซึ่งไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้ น จะทารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่า
จาเป็นก็ได้
ข้อ ๒๑ ก่อนดาเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทารายงาน เสนอต่อผู้สั่ง
ซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

๑๖๔
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทัง้ เนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลัง สุดประมาณ
๓ ราย
(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือที่
จะซื้อในครัง้ นั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการซื้อ การออก
ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง
ข้อ ๒๒ เมื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
๓
ข้อ ๒๓ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการซื้อหรือการจ้าง ให้กระทาได้ในกรณีที่จาเป็นต้องจากัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยเปิดเผย
ในการดาเนินการคัดเลือก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยเอกสารคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องทาการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
(๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะต้องซื้อหรือจ้าง
(๓) คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กซึ่ ง เป็ น เกณฑ์ ค วามต้ อ งการขั้ น ต่ า เช่ น
ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน
ฐานะการเงิน เป็นต้น
(๔) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อ ๒๔ เมื่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่ว ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่ งการอนุมัติในข้อ
๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น
ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเฉพาะของที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง
(๒) ประสบการณ์และผลงานของผู้เสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน
(๓) สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและโรงงาน

๑๖๕
(๔) ฐานะการเงิน
(๕) หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการพิจารณาคัดเลือก
(๖) สถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องต้น
ในประกาศครั้งแรก ให้กาหนดสถานที่ วัน เวลารับข้อเสนอ ปิดการรับข้อเสนอและ เปิดซอง
ข้อเสนอ พร้อมทั้งประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง
และกาหนดเวลาให้พอเพียงเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจจัดเตรียมข้อเสนอ ทั้งนี้ จะต้องกระทาก่อนวัน
รับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ์
หากเห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรง หรือโฆษณาด้วย
วิธีอื่นอีกก็ได้
สาหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคานานาชาติให้ประกาศโฆษณาก่อน
วันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ
อีกด้วย
๙
ข้อ ๒๕ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอย่าง
น้อยสี่คน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ และจะต้องมีผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย
หนึ่งคน
การแต่งตั้งข้าราชการอื่น เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตาม
หลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ ทั้งหมดต่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณา
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างต่อไป
ข้อ ๒๖ หลังจากที่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อการจ้างแล้วให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์ขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยื่นคาขอ
ได้ตลอดเวลา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕
ให้ ห น่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่น มี การพิ จ ารณาทบทวนบั ญชี ร ายชื่ อผู้ มีคุ ณ สมบั ติ
เบื้องต้นในการซื้อการจ้างที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ ๓ ปี

๑๖๖
กรรมการ
ข้อ ๒๗ ในการดาเนินการซื้อหรือการจ้างแต่ละครัง้ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้พร้อมกับกาหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้ คณะกรรมการแต่ล ะคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหั ว หน้าฝ่ ายบริห ารของหน่ว ยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้ามีเหตุที่ทาให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจาเป็น
๙
ข้อ ๒๘ คณะกรรมการตามข้อ ๒๗ แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและ
กรรมการอย่างน้อยสองคน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น โดยคานึงถึง
ลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกินสองคน ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นทาหน้าที่ประธานกรรมการแทน
การแต่งตั้งข้าราชการอื่นเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ แล้วแต่กรณี
ในกรณี เมื่ อ ถึ ง กาหนดเวลาการเปิ ด ซองสอบราคาหรื อ รั บ ซองประกวดราคาแล้ ว ประธาน
กรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธาน
กรรมการในเวลานั้น โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ ๓๕ (๑) หรือข้อ ๔๒ แล้วแต่
กรณี แล้วรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แต่งตัง้ เพื่อดาเนินการต่อไป
ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ควรแต่งตั้ง
ผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

๑๖๗
สาหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นคนหนึ่ง
ซึ่งมิ ใช่ ผู้ จั ด ซื้อ หรื อ จั ด จ้ า งเป็ น ผู้ ตรวจรั บพัส ดุห รือ งานจ้า งนั้น โดยให้ ปฏิ บัติ ห น้า ที่เ ช่นเดีย วกั บ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
ข้อ ๒๙ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการ
ลงมติ
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
ข้อ ๓๐ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ ง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจาก
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด หรือข้าราชการในสังกัดอื่นตามที่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอาเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผู้นั้นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ลักษณะของงาน
ก่อสร้างมีความจาเป็นต้องใช้ความรู้ความชานาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็น
กลุ่มบุคคลก็ได้
ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจาเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาหรือเอกชนเป็นผู้ควบคุมงานแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในส่วนที่ ๓ หรือส่วนที่ ๔ แล้วแต่กรณี
๙
ข้อ ๓๑ ในการซื้อหรือจ้างทาพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการ
พิจารณาเป็นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่จะขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษามาให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดได้ตามความจาเป็น โดยให้ดาเนินการจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่ ๓
วิธีตกลงราคา
ข้อ ๓๒ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบตาม
ข้อ ๒๒
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจาเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมาย
ไว้ก่อนและไม่ อาจดาเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้ นดาเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อผู้สั่ งซื้อหรือ

๑๖๘
ผู้สั่งจ้างหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเมื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือ
ว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
วิธีสอบราคา
ข้อ ๓๓ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจานวนที่ต้องการหรือแบบรูปรายการละเอียด
และปริมาณงานที่ต้องการจ้าง
ในกรณีที่จาเป็นต้องดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนด
สถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไว้ด้วย
(๒) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (๑) โดยให้ผู้เสนอราคา
แสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย
(๓) ในกรณีจาเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการ
ละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
(๔) ถ้าจาเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กาหนดจานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลองและ
เหลือไว้สาหรับการทาสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้มีข้อกาหนดไว้ด้วยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอย่างนั้น
(๕) สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายให้ระบุราคาขายไว้ด้วย
(๖) ข้อกาหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทั้ งสิ้น และราคาต่อหน่วยหรือ ต่อรายการ
(ถ้าทาได้) พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่าจะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วย หรือต่อ
รายการในกรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม
(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกาหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้ งสิ้นเป็นตัวเลข
และต้องมีตัวหนังสือกากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กาหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและประเภทของงาน เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย
(๘) กาหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จาเป็นต่อหน่วยการบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น และมี
เงื่อนไขด้วยว่าซองเสนอราคาที่ยื่นต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้
(๙) กาหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุและวันส่งมอบโดยประมาณ (สาหรับการซื้อ) หรือกาหนดวันที่
จะเริ่มทางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สาหรับการจ้าง)
(๑๐) กาหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา
(๑๑) ข้อกาหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้ งนั้น และส่งถึงหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทาบัญชี
รายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย

๑๖๙
สาหรับกรณีที่จะให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ ให้กาหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนด้วย
(๑๒) กาหนดเงือ่ นไขในการสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงกับทางราชการ
เป็นผู้ทิ้งงาน
(๑๓) ข้อกาหนดว่าผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทาสัญญาจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาตามชนิดและอัตราในข้อ ๑๓๓ และข้อ ๑๓๔
(๑๔) ร่างสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และ
อัตราค่าปรับ
(๑๕) ข้อสงวนสิทธิว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็น
ผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือผู้ทิ้งงานของทางหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้าง โดยไม่จาต้องซื้อหรือ
จ้างจากผู้เสนอราคาต่าสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา
๙
ข้อ ๓๔ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า สิบวัน สาหรับการสอบราคาในประเทศหรื อไม่น้อย
กว่าสี่สิบห้าวัน สาหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าห้าราย กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ทาการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น หรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด
(๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้ งนั้น และส่งถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดาเนินการ
สอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนในกรณีที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดให้กระทาได้
(๓) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซองไว้ที่ซองด้วย ในกรณีที่
ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง สาหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณี ย์
ให้ถือวันและเวลาที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซองและให้
ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที
(๔) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึง
กาหนดเวลาเปิ ดซองสอบราคาแล้ ว ให้ส่ งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้ งรายงานผลการรับซองต่อ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพื่อดาเนินการต่อไป

๑๗๐
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ ดังนี้
(๑) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
ผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม
บัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการ
ละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่
คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาต่าสุดดังกล่ าวไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่ว ยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในเวลาที่กาหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคา
ต่ารายถัดไปตามลาดับ
ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน
ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดาเนินการตามข้อ ๓๖
(๔) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
สอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดาเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม
(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ ทั้งหมด
ต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๓
ข้อ ๓๖ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคาต่าสุดรายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างตามข้อ๓๕(๓)ยังสูงกว่ากว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
(๑) เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ หากผู้เสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่ วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้
เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดาเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายตามข้อ ๓๕ (๓) มาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกาหนด
ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มายื่นซองให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคา

๑๗๑
ต่าสุดในการต่อรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้น
ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ก็ให้เสนอ
ซื้อ หรื อจ้ างจากผู้ เสนอราคารายนั้ น และเมื่อ มีร าคาซื้ อหรือ จ้า งเพิ่ม ขึ้น ให้ ป ฏิบั ติต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
(๓) ถ้าดาเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อ
ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือ
ยกเลิกการสอบราคา เพื่อดาเนินการสอบราคาใหม่
วิธีประกวดราคา
ข้อ ๓๗ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
หรือตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุดแล้ว
การจัดทาเอกสารประกวดราคารายใดจาเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดหรื อแบบที่ ผ่ านการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุ ด โดยมี
สาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว และไม่ทาให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทา
ได้ เว้นแต่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เห็นว่าจะมีปัญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
ก่อน
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทาเป็นประกาศ และมีสาระสาคัญดังนี้
(๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานที่ต้องการจ้าง
(๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
(๓) กาหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร
(๕) แหล่งเงินกู้และประเทศผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาติ
๙
ข้อ ๓๘ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแล และจัดทาหลักฐานการเผยแพร่ข่าว และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลา
ที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการดังนี้
(๑) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ทาการของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น
(๒) ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ์
(๓) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
(๔) ส่งไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ
(๕) ส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

๑๗๒
(๖) ส่งประกาศให้จังหวัด อาเภอ กิ่งอาเภอ ปิดประกาศไว้ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ ที่ทาการปกครองกิ่งอาเภอ ตามลาดับ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หรือตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
นอกจากดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นควร จะส่ง
ประกาศไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้
การส่งประกาศประกวดราคาตาม (๔) และ (๕) ให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระทาก่อนวันรับซองประกวดราคา
ไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน
สาหรับ การซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้ หน่ว ยการบริหารราชการส่ว น
ท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ
ข้อ ๓๙ การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายละเอียด ให้กระทา ณ สถานที่ที่ผู้ต้องการสามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม
กับจะต้องจัดเตรียมไว้ให้มากพอสาหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
ทางานนั้นอย่างน้อยรายละ ๑ ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นในการให้หรือขาย ทั้งนี้ ให้เผื่อเวลาไว้สาหรับการ
คานวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้ามาเสนอราคา โดยจะต้องเริ่มดาเนินการ ให้หรือขายก่อนวันรับซอง
ประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และให้มีช่วงเวลาในการให้หรือขาย ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันด้วย
ในกรณีที่มีการขาย ให้กาหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจะต้องเสียไปในการ
จัดทาสาเนาเอกสารประกวดราคานั้น
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้ งนั้น และมีการประกวดราคาใหม่ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้ งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้น หรือได้รับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ข้อ ๔๐ ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา หากมีความจาเป็นที่จะต้องชี้แจง หรือให้ รายละเอียด
เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือมีความจาเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะ
เฉพาะหรือรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญซึ่งมิได้กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้ งแต่ต้นให้จัดทาเป็น
เอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม และดาเนินการตามข้อ ๓๘ โดยอนุโลม กับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ขอรับ
หรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้
ทันตามกาหนดเดิม ให้เลื่อนวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคาตามความจาเป็น
ด้วย
ข้อ ๔๑ นอกจากกรณีที่กาหนดไว้ตามข้อ ๔๐ เมื่อถึงกาหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้
ร่น หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลารับซอง และเปิดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณีย์จะกระทามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติ ซึ่งกาหนดให้มีการ
ยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๓๔ (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม

๑๗๓
๓

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อกากับซองกับบันทึกไว้ที่
หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงิน ออกใบรับ
ให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย กรณี
หลักประกันซองเป็นหนังสือค้าประกัน ให้ส่งสาเนาหนังสือค้าประกันให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค้าประกันทราบ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย
(๓) รับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้ งพัสดุตัวอย่าง
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย
(๔) เมื่อพ้นกาหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานต่างๆตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ ๑๑ (๙)
(๕) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมกับบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆของ
ผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กาหนด และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณีที่มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ แยกจากซองข้อเสนอด้านราคา
ซึ่งต้องพิจารณาทางเทคนิคและอื่นๆ ก่อนตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ตามข้อ ๔๗ และข้อ ๔๙
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง โดยให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะต้องดาเนินการต่อไป
(๖) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้ งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการ
ดาเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ข้อ ๔๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุตัวอย่าง
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
ในกรณีที่ผู้ เ สนอราคารายใดเสนอรายละเอีย ดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคาโดย
ไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้
ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้

๑๗๔
(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้ว
ตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แล้วเสนอให้
ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาต่าสุดดังกล่ าวไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่ว ยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในเวลาที่กาหนดตามเอกสารประกวดราคาให้คณะกรรมการพิจารณาจาก ผู้เสนอ
ราคาต่ารายถัดไปตามลาดับ
ถ้าผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน
ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดาเนินการตามข้อ ๓๖ โดยอนุโลม
(๓) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๔๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาตามข้อ ๔๓ (๑) แล้ว
ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและ
เงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างยกเลิกการ
ประกวดราคาครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะ
ดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๔๓ (๒) โดยอนุโลม
ข้อ ๔๕ ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่
กาหนด ให้เสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างยกเลิกการประกวดราคาครั้ งนั้น เพื่อดาเนินการการประกวดราคา
ใหม่หากผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีพิเศษ ตามข้อ ๑๗ (๖) หรือข้อ ๑๘ (๔) แล้วแต่กรณีก็ได้
ข้อ ๔๖ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยั งไม่ได้ทาสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอ
ราคารายใด ถ้ามีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเหตุ ให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทาให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้ าเสนอราคาด้วยกัน ให้ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาครั้งนั้น
ข้อ ๔๗ การซื้อหรือการจ้างที่มีลักษณะจาเป็นจะต้องคานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ และหรือ
ข้อกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปั ญหา
ในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวจาเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วน และ
เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาทั่ วไป
เว้นแต่การกาหนดให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น

๑๗๕
(๑) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ
(๒) ซองข้อเสนอด้านราคา
ทั้งนี้ ให้กาหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาด้วย
ข้อ ๔๘ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๔๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทาหน้าที่เปิด
ซองเทคนิคของผู้เสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปิดซองตามข้อ ๔๒ (๕) และพิจารณาผลการ
ประกวดราคาตามข้อ ๔๗ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๔๓ ในส่วนที่ไม่ขัดกับการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนออื่นของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและคัดเลือก
เฉพาะรายที่เสนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นมากที่สุด ในกรณีจาเป็นสามารถเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการ
เพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
(๒) เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แล้ว สาหรับรายที่ไม่ผ่าน
การพิจารณาให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาโดยไม่เปิดซอง
ข้อ ๔๙ การซื้อหรือการจ้างที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วยให้
กาหนดให้ผู้เสนอราคายื่นซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงิน
พร้อมกับการเปิดซองราคาตามข้อ ๔๘ (๒) เพื่อทาการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทั้งนี้ ให้กาหนดวิธีการ
ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย
วิธีพิเศษ
๙

ข้อ ๕๐ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดาเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(๒) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้เชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้น ยังสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(๓) ในกรณีเป็นพัสดุที่จาเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่ว นท้องถิ่นเพื่อติดต่อสั่ งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือสื บราคาจาก
ต่างประเทศ โดยขอความร่วมมือให้สถานเอกอัครราชทูต หรือส่วนราชการอื่นในต่างประเทศ ช่วยสืบ
ราคาคุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด ส่วนการซื้อโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับสานักงาน
ขององค์การระหว่างประเทศที่มีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่กรณีที่ไม่มีสานักงานในประเทศ ให้ติดต่อ
กับสานักงานในต่างประเทศได้
(๔) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๒)

๑๗๖
(๕) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขาย
พัสดุนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่า
ผู้เสนอราคารายที่เห็น สมควรซื้อเสนอราคาสู งกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(๖) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของที่ดิน
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(๗) ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้วแต่มีความจาเป็นต้องใช้เพิ่มในสถานการณ์ที่จาเป็น หรือ
เร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตาม
สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อขอให้มีการขายพัสดุตามรายละเอีย ดและ
ราคาที่ต่ากว่า หรือราคาเดิม ภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคานึงถึงราคาต่อหน่วยตาม
สัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะได้รับ
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็ นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
ผู้สั่งซื้อเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
๙
ข้อ ๕๑ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทางานนั้นโดยตรง
มาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(๒) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๘ (๔) กรณีเป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้
ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างทางานนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวด
ราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาใน
ท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(๓) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๘ (๕) ให้เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลง
ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบเพื่อขอให้มีการจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ากว่าหรือราคาเดิม
โดยคานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดที่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นจะได้รับ
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็ นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
ผู้สั่งจ้างเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

๑๗๗
วิธีกรณีพิเศษ
๓
ข้อ ๕๒ การดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามข้อ ๑๙ ได้โดยตรง เว้นแต่การซื้อ
หรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายใน
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ข้อ ๕๓ การซื้อยาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้จัดซื้อตามชื่อสามัญ(GENERIC
NAME) ในบัญชียาหลักแห่งชาติตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากาหนด
ข้อ ๕๔ การซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สาลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝือก
วัสดุทันตกรรม ฟิล์มเอกซเรย์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจาหน่ายแล้วให้
จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม โดยให้ดาเนินการด้วยวิธีกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ ราคายาที่องค์การเภสัชกรรม
จาหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเกินร้อยละ ๓
ข้อ ๕๕ การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งองค์การ
เภสัชกรรมมิได้เป็นผู้ผลิต แต่มีจาหน่าย หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะจัดซื้ อจากองค์การ
เภสัชกรรมหรือผู้ขายหรือผู้ผลิตรายใดก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบด้วยทุกครั้ ง และถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคา ปรากฏว่า
องค์การเภสัชกรรมเสนอราคาเท่ากัน หรือต่ากว่าผู้เสนอราคารายอื่น ให้หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นซื้อจากองค์การเภสัชกรรม
(๒) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ให้ซื้อในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๕๖ ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้ความสนับสนุนให้ซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานใด ก็ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานดังกล่าวได้ โดยวิธีกรณีพิเศษด้วย
อานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ ๕๗ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทุกวิธีที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้ นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๕๘ และ
ข้อ ๕๙ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
โดยไม่จากัดวงเงิน
๙
ข้อ ๕๘ นอกจากวิธีพิเศษตามข้อ ๕๙ และวิธีกรณีพิเศษตามข้อ ๖๐ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ครั้งหนึ่ง จากเงินอุดหนุน เงินกู้ภายในประเทศ หรือเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้ ทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้เป็นอานาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

๑๗๘
(๑)การสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และเทศบาล ซึ่ ง มี ว งเงิ น เกิ น
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายอาเภอ แต่หากมีวงเงินเกิน
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
๙
ข้อ ๕๙ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง จากเงินอุดหนุน เงินกู้ภายในประเทศ หรือ
เงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้ ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นอานาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ซึ่งมีวงเงิน
เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒)การสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้ า งโดยวิ ธี พิ เ ศษขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ซึ่ ง มี ว งเงิ น เกิ น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายอาเภอ แต่หาก
มีวงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๖๐ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่จากัดวงเงิน
การจ่ายเงินล่วงหน้า
๓
ข้อ ๖๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะกระทามิได้ เว้นแต่
หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความจาเป็นจะต้องจ่าย และมีการ
กาหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทาสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทาได้เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบของราคาซื้อหรือราคาจ้าง
(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศซึ่งต้อง
ดาเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือพัสดุอื่น ซึ่งจาเป็นต้อง
ซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐ หรือ
องค์การระหว่างประเทศหรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกาหนด แล้วแต่กรณี
(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสาเร็จรูป (CD-ROM)
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกาหนดการออกเป็นวาระดังเช่น วารสาร หรือการ
บอกรับเป็นสมาชิก INTERNET เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

๑๗๙
(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคา
ซื้อหรือราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้องกาหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด้วย
(๕) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง
ข้อ ๖๒ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศโดย
เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือการจ่ายเงินตาม
ความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุที่สั่งซือ้ ให้กระทาได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ ๖๓ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๑ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลัก
ประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๑ (๔) และ (๕) ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้อง
นาพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศมาค้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น
การตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือผู้ท รงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น
มาให้คาปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
นั้นๆ ก็ได้ ในกรณีจาเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับ ตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง และให้ดาเนินการให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทาใบ
ตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่
พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือ ข้อตกลง
ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้ าหน้าที่พัสดุเพื่อ
ทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่

๑๘๐
ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้
ไม่ตัดสิทธิของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจานวนที่ส่งมอบที่ส่ง
มอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไป
แล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ
ให้รีบรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันที่ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่ งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดาเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(๒) การดาเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะ
เป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้นๆ โดยให้มี
อานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง
เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา
(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทาการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้ องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และ
ข้อกาหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้
ทาใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย
๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทาการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกาหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

๑๘๑
(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทาความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดาเนินการตาม (๔)
๓
ข้อ ๖๖ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้นๆทุกวัน
ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกาหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคาสั่ งและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกาหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือ
เป็นที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา
แต่เมื่อสาเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุ การณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้ ง
ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุ ที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อเสร็จ
งานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสาคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(๔) ในวันกาหนดลงมือทาการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกาหนดส่งมอบงานแต่ละ
งวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบภายใน ๓ วันทาการนับแต่วันถึงกาหนดนั้นๆ
ส่วนที่ ๓
การจ้างที่ปรึกษา
การส่งเสริมที่ปรึกษาไทย
ข้อ ๖๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ให้ขอข้อมูลที่ปรึกษาภายใต้การกากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(๒) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(๓) รวบรวม จัดทา รวมทัง้ ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
(๔) เผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๘๒
๗

ข้อ ๖๘ การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดาเนินการด้วยเงิน
ช่วยเหลือ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจ้างที่ปรึกษาไทยเป็นหลัก ในการดาเนินงาน เว้นแต่
การบริการ หรืองานที่ไม่อาจจะจ้างที่ปรึกษาไทยได้ให้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
๗
ข้อ ๖๙ การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยทั่ วไป
นอกเหนือจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดาเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ จะต้องมีที่ปรึกษาไทยร่วมงานด้วยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนคน/เดือนของที่ปรึกษาทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจจะจ้าง
ทีป่ รึกษาไทยได้ให้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
วิธีจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๗๐ การจ้างที่ปรึกษากระทาได้ ๒ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง
(๒) วิธีคัดเลือก
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๗๑ ก่อนดาเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานเสนอผู้สั่ งจ้างตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง
(๔) วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ
(๕) กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
(๖) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็น
เมื่อผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจ้างตาม
วิธีจ้างนั้นต่อไปได้
กรรมการ
ข้อ ๗๒ ในการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาแต่ละครัง้ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

๑๘๓
๙

ข้อ ๗๓ คณะกรรมการตามข้อ ๗๒ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อย่างน้อยสี่คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดหรือข้าราชการอื่น โดยคานึงถึง
ลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์แก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้แต่งตัง้ ผู้แทนจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ส่วนราชการอื่ น หรือบุคคลที่มิใช่ข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้ชานาญการหรือผู้ ทรงคุณวุฒิในงานที่จะจ้าง
ที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการด้วย
การแต่งตั้งข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าฝ่าย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗๔ ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๗๒ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นาความตามข้อ ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีตกลง
ข้อ ๗๕ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและ
ผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้
ข้อ ๗๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการจ้างเพื่อทางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทาอยู่แล้ว
(๒) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ต้องการมีจานวน
จากัด ไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการด้วยวิธีคัดเลือก
(๓) เป็นการจ้างที่ต้องกระทาโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๗๗ คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา
(๒) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจ้าง และเจรจาต่อรอง
(๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกาหนดในสัญญา
(๔) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
ต่อผู้สั่งจ้างเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

๑๘๔
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๗๘ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะทางานนั้นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือ
น้อยรายดังกล่าวยื่นข้อเสนอเข้ารับงานนั้นๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
และหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมยื่นข้อเสนอเข้ารับงานโดยไม่ต้องทาการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้
ข้อ ๗๙ เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองค์การระหว่างประเทศหรือลง
ประกาศในหนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่เกี่ยวข้องหรือขอความร่วมมือ
จากส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเคยดาเนินการจ้างที่
ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน
(๒) ที่ปรึกษาไทย ให้ขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้ว อาจพิจารณาคัด เลือก
ให้เหลือน้อยรายโดยไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้
การคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลืออย่างมาก ๖ ราย
เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณา และกรณีที่เป็นการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้เงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินนั้นด้วย
ข้อ ๘๐ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้
ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น ๒ ซอง
(๒) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว
ข้อ ๘๑ คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
(๒) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลาดับ
(๓) ในกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๐ (๑) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้าน
เทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม สาหรับกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๐(๒) ให้เชิญ
ที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอ

๑๘๕
ด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปให้ยื่นข้อเสนอ
ด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม
(๔) เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้วให้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะกาหนดในสัญญา
(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อผู้สั่งจ้าง โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้ าที่พัสดุและหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ใช้วิธีการยื่นข้อเสนอตามข้อ ๘๐ (๑) หลังจากตัดสินให้ทาสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งได้รับ
การคัดเลือกแล้ว ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ที่ปรึกษารายอื่นที่ได้ยื่นไว้โดยไม่เปิดซอง
ข้อ ๘๒ การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทางานนั้น ได้
เป็นการทัว่ ไปให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะออก
หนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ ให้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน โดยให้ดาเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้
คือ
(๑) ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น ๒ ซอง
(๒) ให้คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของ
ที่ปรึกษาทุกราย และจัดลาดับ
(๓) เปิดซองราคาของผู้ที่ได้รับการจัดลาดับไว้อันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม(๒) พร้อมกันแล้ว
เลือกรายที่เสนอราคาต่าสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลาดับแรก
(๔) หากเจรจาตาม (๓) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ารายถัดไป
ตามลาดับ
เมื่อเจรจาได้ผลประการใด ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๑ (๔) และ (๕)
ข้อ ๘๓ การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นรายบุคคลที่ไม่ต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ให้ดาเนินการ
คัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัย ข้อ ๗๙ และพิจารณาจัดลาดับ และเมื่อสามารถ
จัดลาดับได้แล้ว ให้เชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพื่อเจรจาต่อรองราคาตามลาดับ
อานาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๘๔ การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งและภายในวงเงินตาม
ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี ของระเบียบนี้
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๘๕ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยให้คานึงถึง
องค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจ้าง จานวนคน-เดือน (man-months)
เท่าทีจ่ าเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น

๑๘๖
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง
ตามสัญญา และที่ปรึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคารเป็นผู้ค้าประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับ
ล่วงหน้าไปนั้น และให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นคืนหนังสือค้าประกัน
ดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้หักเงินที่ได้จ่ายล่ว งหน้าจากเงิน
ค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี้ ให้กาหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
หลักประกันผลงาน
ข้อ ๘๖ การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาที่แบ่งการชาระเงินออกเป็นงวด นอกจากการจ้าง
ที่ปรึกษาซึ่งดาเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครัง้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้างเพื่อเป็นการ
ประกันผลงาน หรือจะให้ที่ปรึกษาใช้หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้าประกันตามที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะกาหนด วางค้าประกันแทนเงินที่หักไว้
ก็ได้ ทัง้ นี้ ให้กาหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
ข้อ ๘๗ กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้ที่ได้รวมเงินค่าภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะต้องจ่าย
ให้แก่รัฐบาลไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนที่กันเป็นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคาจ้างรวม
ส่วนที่ ๔
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ ๘๘ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทาได้ ๔ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด
(๔) วิธีพิเศษ
รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ ๘๙ ก่อนดาเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธีให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงาน
เสนอผู้สั่งจ้างตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าที่จาเป็น
(๒) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(๓) ประมาณการค่าจ้าง
(๔) กาหนดเวลาแล้วเสร็จ

๑๘๗
(๕) วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น
(๖) ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็น
เมื่อผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจ้างตาม
วิธีจ้างนั้นต่อไปได้
การจ้างโดยวิธีตกลง
ข้อ ๙๐ การจ้างโดยวิธีตกลง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเลือกจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบ หรือเคยเห็น
ความสามารถแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีตกลงได้
พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้ใช้กับการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่งๆ
ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙
ข้อ ๙๑ ในการดาเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละครั้ ง ให้หัวหน้าฝ่าย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ งกรรมการดาเนินการจ้าง โดยวิธีตกลงขึ้นคณะ
หนึ่งซึ่งประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อยสองคน ปกติให้เป็นข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ งเป็น
สาคัญ และควรมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชานาญในกิจการนี้ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการ
ดังกล่าวต้องมีจานวนไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมด จึงจะดาเนินการตามที่กาหนดไว้ได้
หากแต่งตั้งข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙๒ คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าที่พิจารณาข้อกาหนดของผู้ให้บริการ
ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้ และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็ นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อผู้สั่งจ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น
การจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ข้อ ๙๓ การจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดาเนินการจ้าง
จะพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกาหนดเหมาะสมที่สุด เพื่อดาเนินการว่าจ้างต่อไป ทั้งนี้ให้ใช้กับ
การก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่งๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่
ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๘๘
๙

ข้อ ๙๔ ในการดาเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแต่ละครั้ ง
ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งกรรมการรับซองเสนองาน และ
กรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให้ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกอย่าง
น้อยสองคน ปกติให้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ
คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และกรรมการ
อื่นอีกอย่างน้อยสองคน ปกติให้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น โดยคานึงถึงลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ และควรมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชานาญในกิจการ
นี้เข้าร่วมด้วย
หากแต่งตั้งข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการตามข้อนี้ให้ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการดังกล่าวในข้อนี้ ต้องมีจานวนไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนทั้ งหมด จึงจะ
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ได้
ข้อ ๙๕ คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้
(๑) รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการและบันทึกไว้ที่หน้าซองว่าเป็นผู้ให้บริการรายใด แล้ว
ลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน
(๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และเมื่อ
พ้นกาหนดเวลารับซองเสนองาน ห้ามรับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดอีกเป็นอันขาด
ข้อ ๙๖ คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมาครบองค์ประชุมแล้ วจึงเปิดซอง
เสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมอบให้
(๒) พิจารณาข้อกาหนดของผู้ให้บริการตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้ คุณวุฒิ และประวัติการทางาน
จานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจาและไม่ประจา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วของ
ผู้ให้บริการ และลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน
(๓) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดาเนินการต่อไปประการใด ให้รายงานต่อผู้สั่งจ้างผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วย
หลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจ้างผู้ที่มีข้อกาหนดเหมาะสมที่สุด เว้นแต่ผู้ให้บริการดังกล่าว
ไม่สามารถรับงานในกรณีใดก็ตามให้คณะกรรมการเสนอผู้ให้บริการที่มีข้อกาหนดเหมาะสมรายถัดไป

๑๘๙
การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด
ข้อ ๙๗ การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด ได้แก่การว่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ที่ หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารของหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกาศเชิ ญ ชวนการว่ า จ้ า งและ
คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคั ดเลือกแบบจากั ดข้อกาหนดพิจารณาคัดเลือกผู้ ให้บริการที่เป็น
นิติบุคคล โดยคานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิ และประวัติการทางาน จานวนสถาปนิกและหรือ
วิศวกรที่ประจาและไม่ประจา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจนแนวความคิดในการ
ออกแบบ เพื่อดาเนินการจ้างต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
ตามโครงการหนึ่งๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๙๘ ในการดาเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจ้างแบบจากัด ข้อกาหนด
แต่ละครั้งให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง
และคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ คุณวุฒิหรือผู้ชานาญในคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด
หน้าที่ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด ให้นาความในข้อ
๙๔ ข้อ ๙๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙๙ คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด มีหน้าที่ดังนี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อ กาหนดมาครบองค์ประชุม
แล้ว จึงเปิดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้
(๒) พิจารณาข้อกาหนดต่าง ๆ ดังนี้
ก. ข้อกาหนดของผู้ให้บริการตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข. คุณวุฒิและประวัติการทางาน จานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจาและไม่
ประจา
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ
(๓) พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกาหนดเหมาะสมไว้เป็นจานวนไม่น้อยกว่า ๒ รายและ
แจ้งวิธีดาเนินการเสนองานตามความประสงค์ของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นแก่ผู้เสนองาน และอาจพิจารณากาหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าว ยื่นเสนอแบบร่างของงานก็ได้
อนึ่ง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้
สอยตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม และลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอ
งานเพื่อเป็นหลักฐาน
(๔) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้ ว เห็นสมควรดาเนินการต่อไปประการใด และสมควรเลือก
ผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด ให้รายงานต่อผู้สั่งจ้างผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยหลักฐาน

๑๙๐
การจ้างโดยวิธีพิเศษ
๗
ข้อ ๑๐๐ การจ้างโดยวิธีพิเศษ มี ๒ ลักษณะดังนี้
(๑) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน หากจะ
ดาเนินการว่าจ้างตามวิธีอื่นดังกล่าวมาแล้ว จะทาให้เกิดการล่าช้า เกิดความเสียหายแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าจ้างมีอานาจตกลงจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร
(๒) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่
เชิดชูคุณค่าทางศิลปกรรมหรือสถาปั ตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ หรืองานออกแบบอาคารที่มี
โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬา ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เสนอรายละเอียดเรื่องการจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๑๐๑ หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิบอกเลิกการ
คัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า ๒ ราย
(๒) ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของหั วหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือแจ้งผล
การตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทาสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว
การประกาศเชิญชวน
ข้อ ๑๐๓ การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทาได้ ๓ วิธี คือ
(๑) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
(๒) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง
(๓) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรือสานักงานที่ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว
การจะประกาศด้ว ยวิธีใดให้ พิจ ารณาตามความจาเป็นของกิจการและความเหมาะสมแห่ ง
ท้องถิ่นเป็นเรื่องๆ ไป
ข้อ ๑๐๔ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคารและขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(๒) กาหนดวัน เวลา สถานที่เปิดและปิดรับซองเสนองาน
(๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(๔) กาหนดให้ผู้เสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจานวนในข้อ ๑๓๔ และข้อ ๑๓๕
และให้มีเงื่อนไขว่า ถ้าผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม่ไปทาสัญญากับหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นภายในกาหนด หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะริบหลักประกันซองหรือ

๑๙๑
เรียกร้องจากธนาคารผู้ค้าประกัน และสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทาสัญญากับหน่วยการบริ หาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
(๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด
การเสนองาน
ข้อ ๑๐๕ ผู้ให้บริการที่เสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัด
ข้อกาหนด นอกจากจะต้องส่งข้อเสนองานให้กับหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นแล้ว ยังต้องยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้
(๑) ข้อกาหนดของผู้ให้บริการตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
(๒) คุณวุฒิและประวัติการทางาน จานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจาและไม่ประจา
(๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแล้ว
(๔) หลักประกันการเสนองาน
เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ ดังกล่าว คืนแก่
ผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
ข้อ ๑๐๖ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมและหรือวิศวกรรมสาหรับงานว่าจ้างตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจาหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็น
คนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
ผู้มีอานาจสั่งจ้าง
ข้อ ๑๐๗ การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้ งหนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งและ
ภายในวงเงิน ตามข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี ของระเบียบนี้
ข้อ ๑๐๘ หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอาจริบหลักประกัน
หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้าประกันการเสนองานที่ผู้ รับจ้างนามามอบไว้กับหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้ในกรณีดังนี้
(๑) ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทาสัญญาในระยะเวลาที่กาหนด
(๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทา
สัญญาได้ เนื่องจาก
ก. ผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ
ข.ในกรณี ที่เ ป็ น บุ ค คลธรรมดา บุ ค คลนั้ น ถู ก ระงั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม

๑๙๒
(๓) ผู้รับจ้างผิดสัญญา และหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้บอก
เลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว
การตรวจและรับมอบงาน
ข้อ ๑๐๙ ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครั้ งให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพื่อปฏิบัติการตามที่กาหนดไว้ใน
ส่วนนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดย
วิธีคัดเลือกตามข้อ ๙๔ วรรคสาม ของระเบียบนี้
คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจานวนไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมด จึงจะดาเนินการตามที่
กาหนดไว้ได้
ข้อ ๑๑๐ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารว่าถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทาใบรับรองผลการปฏิบัติงานโดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทาการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้
หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ
การควบคุมงาน
ข้อ ๑๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความชานาญงานการก่อสร้างให้
เหมาะสมกับสภาพงานการก่อสร้างนั้นๆ
ผู้รั บจ้ างจะต้องส่ งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ ตรวจการหรือผู้แทนให้ หัว หน้าฝ่ ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณี
ดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ค่าออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ ๑๑๒ การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้
(๑) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบ หรือค่า
คุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(๒) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับในส่วนที่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของ
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

๑๙๓
การจ่ายเงิน ค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าส ารวจและ
วิเคราะห์ดินฐานราก
ข้อ ๑๑๓ ในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
อื่นใดจะนาแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไปดาเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในสัญญา
ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานนั้นๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่
ผู้รับจ้างตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณากาหนดเป็นรายๆ ไป
ข้อ ๑๑๔ ห้ามผู้รับจ้างนาแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ได้ทาสัญญา
กับหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแล้วไปให้ผู้อื่นดาเนินการก่อสร้างอีก
๗
ข้อ ๑๑๕ ระหว่างดาเนินการตามสั ญญาจ้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นอาจขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ ในส่วนที่ไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างที่
สาคัญของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ น้าประปา ของงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบตามงวดงานใน
สัญญาแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
ในกรณีที่มีความจาเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างที่ส าคัญให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
ส่วนที่ ๕
การแลกเปลี่ยน
๙

ข้อ ๑๑๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุให้กระทาได้เฉพาะในกรณีที่จาเป็น และเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ประเภทหรือชนิดเดียวกัน ให้หัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์
ทีจ่ ะต้องจ่ายเงินเพิม่ ขึ้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น
ข้อ ๑๑๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยน
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนาไปแลกเปลี่ยน
(๓) ราคาที่ ซื้ อ หรื อ ได้ ม าของพั ส ดุ ที่ จ ะน าไปแลกเปลี่ ย นและราคาที่ จ ะแลกเปลี่ ย นได้ โ ดย
ประมาณ

๑๙๔
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการ หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้ ง เหตุผล โดยเสนอ
ให้นาวิธีการซื้อมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนาไปแลกครั้ งหนึ่ง ซึ่งมีราคาซื้อ
หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้
ข้อ ๑๑๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจาเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ
๒๘ และข้อ ๒๙ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น
สาหรับพัสดุประเภทที่ดิน ให้ยึดถือตามราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นเกณฑ์ด้วย
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่ เคยใช้งาน
มาก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้น จะเป็นความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่ทาให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์
(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมิน ตาม (๑) และ
ราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนซึ่งถือตามราคาในท้องตลาดโดยทั่วไป
(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(๕) เสนอความเห็นต่อผู้มีอานาจอนุมัติตามข้อ ๑๑๖ เพื่อพิจารณาสั่งการให้หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดาเนินการต่อไป
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๖๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑๙ การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ ที่จะตกลงกัน
ข้อ ๑๒๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณ ฑ์ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้แจ้งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์

๑๙๕
ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับเอกชน ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้
ส่งสาเนาหลักฐานการดาเนินการตามข้อ ๑๑๘ หรือข้อ ๑๑๙ ไปด้วย
ส่วนที่ ๖
การเช่า
ข้อ ๑๒๑ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
หมวดนี้ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการได้ตามความ
เหมาะสมและจาเป็นโดยสาหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นาข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
ให้กระทาได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การเช่าจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของค่าเช่าทัง้ สัญญา
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้ง สัญญา
การจ่ า ยเงิ น ค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า นอกเหนื อ จากหลั ก เกณฑ์ ข้ า งต้ น ให้ ข อท าความตกลงกั บ
ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อ ๑๒๒ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(๒)เช่าสถานที่เพื่อ ใช้เป็ น ที่ ทาการในกรณีที่ไ ม่มีส ถานที่ของหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอจะใช้เป็นที่ พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้
(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสาหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ
(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่มี
สถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา

๑๙๖
ข้อ ๑๒๓ ก่อนดาเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทารายงานเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องเช่า
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่ บริเวณที่ต้องการใช้
พร้อมทัง้ ภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี)
ข้อ ๑๒๔ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้ ง ค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะ
กาหนดไว้ในสัญญาไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ถ้าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดก่อน
ส่วนที่ ๗
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ข้อ ๑๒๕ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เป็นอานาจของหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และให้ทาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่างที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
การทาสั ญญารายใดถ้าจ าเป็ นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัว อย่างสั ญญาที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทาให้ทางหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียเปรียบก็ให้กระทาได้ เว้นแต่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้อัยการ
จังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ในกรณีที่ไม่อาจทาสัญญาตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดได้ และจาเป็นต้องร่าง
สัญญาขึ้นใหม่ต้องส่งร่างสัญญานั้นให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หัวหน้า ฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรทาสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณาของ
อัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทาได้

๑๙๗
สาหรับการเช่าซึ่งผู้เช่าจะต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจะมีปั ญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่าง
สัญญาให้อัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด แล้วแต่กรณีตรวจพิจารณาก่อน
ในกรณีจาเป็นต้องทาสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทาเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีคาแปล
ตัวสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา เฉพาะที่สาคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่เป็นการทาสัญญาตาม
ตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย
๓
ข้อ ๑๒๖ การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้จะทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ โดยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(๑) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา
(๒) การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทาการของทางราชการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๓) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษและการจัดหาจากส่วนราชการ
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๗ (๑) (๒) และ (๓)
(๕) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓)
(๖) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ้าง ซึ่งใช้
วิธีดาเนินการตามข้อ ๓๒ วรรคสอง จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
๓
ข้อ ๑๒๗ การทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัว
ระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสาเร็จของ
งานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐
ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท สาหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มี
ผลกระทบต่อการจราจร ให้กาหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น
การกาหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ในอัตราหรือเป็นจานวนเงินเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่ง
อาจมีผ ลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของหน่วยการบริหารราชการส่ วนท้องถิ่นหลี กเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาหรือกระทบต่อการจราจรแล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การโดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกาหนดตามสัญญา แต่ยังขาด

๑๙๘
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกาหนดสัญญาให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบ
สิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตัง้ หรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่า
กาหนดตามสัญญาเป็นจานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กาหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกาหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่ สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย
ข้อ ๑๒๘ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งสาเนาสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทาสัญญาหรือ
ข้อตกลง
๙
ข้อ ๑๒๙ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่
การแก้ไขนั้นจะเป็นความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่ทาให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว
จะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงด้วย โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ถ้างบประมาณดาเนินการตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อ ๕๗ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะอนุมัติแก้ไขสัญญานั้นได้
(๒) ถ้างบประมาณดาเนินการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กาหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วน ให้รายงานเหตุผลความจาเป็นเพื่อขอ
ทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงินให้รายงานเหตุผลความจาเป็นเสนอจังหวัด
เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน
(๓) ถ้างบประมาณดาเนินการตั้งจ่ายจาก เงินกู้ภายในประเทศ หรือเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้
ให้ปฏิบัติตาม (๑) เว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินนั้นๆ กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจาเป็นต้องเพิ่มหรือลด
วงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทางานให้ตกลงพร้อมกันไป และเมื่อ
ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวแล้วให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๒๘ ด้วย
สาหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่ นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถ

๑๙๙
รับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้ น แล้วแต่
กรณีด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงข้างต้นที่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงิน ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย
ข้อ ๑๓๐ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณา ใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหาร ราชการส่วน
ท้องถิ่นโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการที่จะปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
ข้อ ๑๓๑ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่า จ้างให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญา
จะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้
หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้
เท่าที่จาเป็น
ข้อ ๑๓๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้อยู่ในอานาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา
แต่ถ้าวงเงิน ในการสั่ งการให้ จั ดหาครั้ งนั้นเกินอ านาจของหั ว หน้าฝ่ ายบริ ห ารของหน่ว ยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหตุ
เกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญากาหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว
ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายใน
เวลาที่กาหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้
เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน้

๒๐๐
ข้อ ๑๓๓ ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกาหนดไว้เป็นการเฉพาะและเป็นความจาเป็น เพื่อประโยชน์แก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่จะใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อกฎหมาย
ให้อยู่ในดุลพินิจของกระทรวงมหาดไทยสั่งการได้ตามความจาเป็น
หลักประกัน
๓
ข้อ ๑๓๔ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษั ทเงิน ทุ นที่ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารที่กระทรวงมหาดไทย
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
สาหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มี
หลักฐานดี และหัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประเภทหนึ่ง
ข้อ ๑๓๕ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ ๑๓๔ ให้กาหนดมูลค่าเป็นจานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้ งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความสาคัญเป็นพิเศษ จะกาหนดอัตราสูง
กว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทาสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการ
ประกันเพื่อความชารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กาหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของ
ราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้าประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุงหลักประกันตาม
อัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและ
คู่สัญญาไม่นาหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจานวนภายใน ๑๕ วันก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น

๒๐๑
ให้หน่ วยการบริหารราชการส่ว นท้องถิ่นหักจากเงินค่าพัส ดุงวดสุดท้ายของปี นั้นที่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น
การกาหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและหรือในสัญญาด้วย
ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาหรื อ คู่สั ญญาวางหลั กประกัน ที่ มีมูล ค่าสู งกว่าที่กาหนดไว้ในระเบีย บ
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้อ ๑๓๖ ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
๓
ข้อ ๑๓๗ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญา
หรือผู้ค้าประกันตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้
พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด ไม่เกิน ๓ ราย
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้อง ไม่เกิน
๑๕ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดหาที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชารุดบกพร่อง ให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือ
ผู้ค้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้
จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้าประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญาไม่มารับ
ภายในกาหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้าประกันให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค้าประกันทราบด้วย
ส่วนที่ ๘
การลงโทษผู้ทิ้งงาน
๗

ข้อ ๑๓๘ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ย่อมไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด

๒๐๒
(๒) เมื่อคู่สัญญาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
(๓) พัสดุที่ซื้อหรือจ้างทา เกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลงและไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง
ไม่ได้มาตรฐานหรือวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงทาให้
งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ
(๔) สาหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจ้าง หรือใช้โดย
ผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้รับช่วงงานได้ มีข้อบกพร่อง หรือไม่ได้
มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตาม (๓)
ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทารายงานไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับคัดเลือก ผู้จาหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาหรือ ผู้รับจ้างช่วงที่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้รับช่วงงานได้ เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้ เสนอ
ความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นการ
กระทาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ งให้
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน แล้วส่งชื่อบุคคลนั้นไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งชื่อผู้ทิ้งงานดังกล่าว
ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี พิจารณาแจ้งเวียนให้ส่วนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้น
ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
ข้อ ๑๓๘/๑ เมื่อปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ
แล้ว ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบและห้ามหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงาน เว้นแต่จะได้รับการแจ้งเวียน เพิกถอนการ
เป็นผู้ทิ้งงาน
การห้ามหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้ง งานตามวรรคแรกให้ใช้
บังคับกับบุคคลตามข้อ ๑๓๘/๕ วรรคสอง และวรรคสามด้วย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ้งงานตามข้อกาหนด
ในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงานให้
หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตัดรายชื่ อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่ อ
ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือ ยกเลิก

๒๐๓
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทาก่อนการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด เว้นแต่ ในกรณีที่หัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะ
ไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคาหรือเสนองานหรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้าง ที่ได้ทาก่อนการ
สั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
ข้อ ๑๓๘ /๒ ในกรณีการจ้างที่ปรึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบ
แล้วปรากฏว่า ผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นทารายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้คู่สัญญานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
การพิจารณาสั่งให้คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในข้อ ๑๓๘ วรรคสอง และ
วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓๘/๓ ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ได้รับ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทาการโดย
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าว
สมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสงสั ยไปยัง
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาชี้แจงจากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูก
สงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทารายงานไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่
หากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัย ไม่ชี้แจงภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือมีการกระทา
โดยไม่สุจริต ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริห ารราชการส่วนท้องถิ่น เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมทัง้ เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

๒๐๔
การพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคสองและวรรคสาม ให้นา
ความในข้อ ๑๓๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓๘/๔ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ร่วมกระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทาการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าฝ่าย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือ
ผู้เสนองานรายนั้นได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอ
ความเห็นหรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓๘/๕ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๓๘ ข้อ ๑๓๘/๒ หรือข้อ
๑๓๘/๓ ถ้าการกระทาดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจใน
การดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๓๘ ข้อ ๑๓๘/๒ หรือข้อ ๑๓๘/๓
ให้คาสั่ งดังกล่ าวมีผลไปถึงนิติบุ คคลอื่ นที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่ว นผู้ จัดการการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคล
เดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๓๘ ข้อ ๑๓๘/๒ หรือ ข้อ ๑๓๘/๓
ให้คาสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
ข้อ ๑๓๘/๖ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
อันควรสงสัยว่ามีการกระทาตามข้อ ๑๓๘ ข้อ ๑๓๘/๒ หรือข้อ ๑๓๘/๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้
รับรายงานจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ
เรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จาหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีข้อเท็จจริง
อันควรสงสัยว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาการโดย
ไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงสัย
ไปยังบุคคลดังกล่าวพร้อมทั้ งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคาชี้แจงจากผู้ได้รับคัดเลือก ผู้จาหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาคาชี้แจง ดังกล่าว

๒๐๕
หากคาชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟั งได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานและ
ให้นาความ ในข้อ ๑๓๘ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จาหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัย
ตามวรรคหนึ่ง ไม่ชี้แจงภายในกาหนดเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กาหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทาโดยไม่สุจริต ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน และให้นาความในข้อ ๑๓๘ วรรคสามมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๓
การควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ
ส่วนที่ ๑
การยืม
ข้อ ๑๓๙ การให้ยืมหรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้
ข้อ ๑๔๐ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดง
เหตุผลและกาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการยืมจะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืม
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเดียวกัน จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๑๔๑ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไปให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซม ให้คงสภาพเดิมโดย
เสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและสภาพอย่างเดียวกันหรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๑๔๒ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ
ส่วนราชการ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการ
จัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้โดยไม่
เป็นการเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของตนและให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์

๒๐๖
อักษร ทั้งนี้โดยปกติผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน ส่งคืนให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืม
ข้อ ๑๔๓ เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป
คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกาหนด
ส่วนที่ ๒
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ข้อ ๑๔๔ พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ใน
ความควบคุมตามระเบียบนี้ เว้นแต่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกาหนดไว้ เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๔๕ เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดงรายการตาม
ตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สาหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน
การเบิก - จ่ายพัสดุ
ข้อ ๑๔๖ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้า
หน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔๗ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้ว
ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ข้อ ๑๔๘ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือ
หลายคนตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่ ๓๐
กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของ
เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

๒๐๗
หรือไม่ มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ
ต่อไปแล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้ งภายใน ๓๐ วันทาการ นับแต่วันเริ่ม
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งสาเนารายงานไปยังสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ๑ ชุด
ข้อ ๑๔๙ เมื่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานดังกล่าว
ตามข้อ ๑๔๘ และปรากฏว่ามีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นาความในข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ มาใช้
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ
ให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนที่ ๓
การจาหน่าย
ข้อ ๑๕๐ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มา
รวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา ๔๗(๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา
(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(๓) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา ๔๗(๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทัง้ นี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย

๒๐๘
(๔) แปรสภาพหรือทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าฝ่าย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการ
ข้อ ๑๕๑ เงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การงบประมาณหรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การจาหน่ายเป็นสูญ
ข้อ ๑๕๒ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้
ตามหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดทางแพ่ง หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดาเนินการตามข้อ ๑๕๐ ให้
จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ ๑๕๓ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๐ หรือข้อ ๑๕๒ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สาหรับ พัส ดุซึ่งต้องจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ให้ แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดด้วย
ข้อ ๑๕๔ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่ นเกิดการชารุด เสื่อมคุณภาพ
หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๑๔๘ และได้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์เรื่ องความรั บผิ ดทางแพ่ง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้ วแต่กรณีเสร็จสิ้ นแล้ ว
ถ้ า หลั ก เกณฑ์ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในทางแพ่ ง มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น
ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๐ ข้อ๑๕๒ และข้อ ๑๕๓ โดยอนุโลม

๒๐๙
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
๙

ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๑๕๖ ผู้เช่าพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ประสงค์จะนาสิทธิการเช่าพัสดุดังกล่าวไปก่อหนี้ผูกพันใดๆ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พิจารณา ดังนี้
(๑) เหตุผลความจาเป็นของผู้เช่า
(๒) การกระทาดังกล่าว หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมิได้เสียประโยชน์
เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้รายงานเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ ๑๕๗ การต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนส่วนใดส่วนหนึ่งในพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ประเภทอาคารหรือส่วนประกอบ ซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง
การสถาปัตยกรรม และการอานวยความสะดวกแก่การจราจร ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
๙

ข้อ ๑๕๘ (ยกเลิก)
ข้อ ๑๕๙ รายชื่อผู้ทิ้งงานที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบนี้ด้วย
สาหรับการพิจารณาลงโทษผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่กาหนด หรือคู่สัญญาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงนั้น
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับ ให้พิจารณาสั่งการ
ตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม
ข้อ ๑๖๐ การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนนั้น
และให้ถือว่าไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ สาหรับขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้

๒๑๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
พลตารวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒

แก้ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
๓
แก้ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๘ ง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑
๔
แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประการในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๖๑ ง ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑
๕
แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๗๖ ง ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑
๖
แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๓ ง ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๓
๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๖๐ ง ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕
๘
แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๙
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๐ ง ลงวันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
ระเบียบพัสดุฉบับ ๙

๒๑๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘)
-----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๙ เสียใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการส่ว นจังหวัด (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๑๙
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่น ในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
๖

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรี และนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

๒๑๒
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตาบล และให้หมายความรวมถึง นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสั่ งให้ไปปฏิบั ติราชการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กาหนดให้ เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“ภูมิลาเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่หรือได้รับบรรจุ
เป็นลูกจ้างหรือพนักงานจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทาง
ไปราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดาของผู้เดินทาง และหรือบิดามารดาของคู่สมรส
(๔) ผู้ติดตาม
[ความในข้อ ๔ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๓ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘]

ลักษณะ ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๕ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้นให้
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
วิธีการงบประมาณ ซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นถือปฏิบัติ
๕

ข้อ ๖ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการไว้เป็นอย่างอื่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดไว้ในสัญญา

๒๑๓
ผู้เดินทางไปราชการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือที่มิได้มีตาแหน่งกาหนดไว้ในระเบียบนี้
หรือไม่มีกฎหมายกาหนดตาแหน่งของผู้นั้นเทียบไว้กับตาแหน่งระดับของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีอานาจกาหนดเทียบตาแหน่งกับตาแหน่งระดับของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นกรณี ๆ ได้
[ความในข้อ ๖ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๔ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]
๖

ข้อ ๗ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยให้ผู้ที่มีอานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ ดังนี้
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น
การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ต้องขออนุมัติล่วงหน้าก่อนเดินทางไปราชการไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้ง หากพิจารณา
ไม่อนุมัติให้แจ้งเหตุผลการไม่อนุมัติด้วย และผู้บริหารท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่นสามารถอุทธรณ์
คาสั่งได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีที่กระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ให้ถือว่าได้รับอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการแล้ว โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีกเพียงแต่แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
กรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นการต่อเนื่องหรือเป็น
การปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม นอกเขตจังหวัด ภายใน ๑ วันทาการ ให้
สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยต้องมี
คารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
[ความในข้อ ๗ เดิม ถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘]

ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับสูงขึ้นภายหลังวันที่ได้เดินทาง
ไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับที่สูงขึ้นนับแต่
วันที่มีคาสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แม้คาสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออกเดินทางก็ตาม

๒๑๔
ข้อ ๙ เจ้าหน้ าที่ท้องถิ่นซึ่งเดินทางไปรักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทนให้ ได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปรักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทน ตามอัตราสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ตนดารงอยู่ แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการ
เดินทางกลับมาดารงตาแหน่งเดิม ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราสาหรับตาแหน่ง
ระดับที่ตนรักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทน
ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทนในตาแหน่งระดับที่
ต่ากว่า ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสาหรับตาแหน่งระดับที่ตนดารงอยู่
ข้อ ๑๐ การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
ข้อ ๑๑ ผู้เดิน ทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยเลี้ ยงประจา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตาม
ระเบียบนี้ได้ เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจา
ลักษณะ ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หมวด ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ข้อ ๑๒ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสานักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคาสั่ง
ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(๒) การไปศึกษา ฝึก อบรม หรือสัมมนาที่ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด หรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการ
เดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้จัดการศึกษา ฝึก อบรม หรือสัมมนาและวิทยากร หรือผู้บรรยายด้วย
(๓) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
(๔) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตาแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ข้อ ๑๔ เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในอัตราประเภท ก. แห่งบัญชี ๑ ท้ายระเบียบนี้
สาหรับการเดินทางในกรณีดังต่อไปนี้ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ในอัตราประเภท ข.
แห่งบัญชี ๑ ท้ายระเบียบนี้ คือ

๒๑๕
(๑) การเดินทางไปราชการในท้องที่ต่างอาเภอในจังหวัดเดียวกัน เว้นแต่อาเภอเมือง
หรืออาเภอที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
(๒) การเดินทางไปราชการในท้องที่อาเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการ
ปกติ
ข้อ ๑๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออกจาก
สถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแล้วแต่กรณี
เวลาเดินทางไปราชการ ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
ข้อ ๑๖ การเดินทางไปราชการที่จาต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรม
ในยานพาหนะหรือพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายได้ตาม
อัตราดังนี้
(๑) ในกรณีเดินทางไปราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ราชการส่วนท้องถิ่น
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทศบาล หรือสุขาภิบาล ให้เบิกได้ตามอัตราประเภท ก. แห่งบัญชี ๒ ท้ายระเบียบนี้
ให้กระทรวงมหาดไทยมีอานาจกาหนดอัตราค่าเช่าที่พักสาหรับการเดินทางไปราชการในเขต
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือเทศบาล เพิ่มขึ้นจากอัตรา
ประเภท ก. แห่งบัญชี ๒ ท้ายระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสมแก่สภาพท้องที่แต่อย่างสูงไม่เกินหนึ่งเท่า
ของอัตราประเภท ก. แห่งบัญชี ๒ ท้ายระเบียบนี้
(๒) ในกรณีเดินทางไปราชการนอกเขตท้องที่ตาม (๑) ให้เบิกได้ตามอัตราประเภท ข.
แห่งบัญชี ๒ ท้ายระเบียบนี้ แต่ถ้าผู้เดินทางมีความจาเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ก็
ให้เบิกได้ตามอัตราประเภท ก. แห่งบัญชี ๒ ท้ายระเบียบนี้
๕

ข้อ ๑๗ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสาหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ในสถานที่
ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันออกเดินทาง
ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
[ความในข้อ ๑๗ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๕ แห่ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]

ข้อ ๑๘ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึก อบรม หรือสัมมนาซึ่งมิใช่คา่ ใช้จ่ายในการเดินทาง ตามข้อ ๑๔
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๑๙ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับ
ระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างไปราชการได้เพียงระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

๒๑๖
ผู้เดินทางตามวรรคหนึ่งให้เบิกค่าเช่าที่พักตามข้อ ๑๖ ได้ไม่เกินสามสิบวัน ถ้าเกินให้เบิกค่าเช่า
ที่พักในลักษณะเหมาจ่ายได้ในอัตราประเภท ข. แห่งบัญชี ๒ ท้ายระเบียบนี้
[ความในข้อ ๑๙ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๖ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วย และจาเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาลให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง และค่าเช่าที่พักสาหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบวันภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่
ผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีทจี่ าเป็น การเจ็บป่วย
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่ไม่มีแพทย์ที่ทางราชการรับรองอยู่ใน
ท้องที่ที่เกิดการเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ
๕

ข้อ ๒๑ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้
โดยประหยัด
ในกรณีไม่มียานพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ราชการให้
ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในรายงานการเดินทางหรือหลักฐาน
การขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น
ผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศมนตรี หรือผู้ดารง
ตาแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้สาหรับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ
ประจาทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยั งสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกัน
ถ้าการเดินทางดังกล่าวตาม (๑) ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่
จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสาม ถ้าต้องนาสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของเครื่องใช้
ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะ
รับจ้างได้
การเดินทางไปศึกษา ฝึก อบรม หรือสัมมนา การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก
ผู้เดินทางจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม (๒) ไม่ได้
[ความในข้อ ๒๑ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๗ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]

๒๑๗
ข้อ ๒๒ การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจาทาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
ข้อ ๒๓ ในท้องที่จังหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดกาหนดไว้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาหนดอัตราค่าพาหนะดังกล่าวขึ้นไว้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบเมื่อกาหนด
แล้วให้แจ้งกระทรวงมหาดไทย
ข้อ ๒๔ การใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่า พาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับเป็นค่าพาหนะ
ส่วนตัวได้
ข้อ ๒๕ เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามข้อ ๒๔ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
๕

ข้อ ๒๖ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศมนตรี หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เทียบเท่า ให้เดินทางไปโดยเครื่องบินได้ทุกกรณี
(๒) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นอกจาก (๑) ให้เดินทางได้เฉพาะกรณีที่จาเป็นรีบด่วน เพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการ
(๓) การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้
[ความในข้อ ๒๖ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๘ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]
๕

ข้อ ๒๗ ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่ดารงตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี ให้เบิกค่าเช่าที่พัก
และค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก
[ความในข้อ ๒๗ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๘ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]

ข้อ ๒๘ ผู้เดินทางไปราชการเพื่อทาหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศจะเบิก
ค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสาหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้
ข้อ ๒๙ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องนาสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย ให้เบิกค่าพาหนะ
สาหรับสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด
ข้อ ๓๐ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด

๒๑๘
หมวด ๒
การเดินทางไปราชการประจา
ข้อ ๓๑ การเดินทางไปราชการประจา ได้แก่การเดินทางไปประจาต่างสานักงานไปรักษาการใน
ตาแหน่งหรือรักษาราชการแทน เพื่อดารงตาแหน่งใหม่ ณ สานักงานแห่งใหม่
ข้อ ๓๒ ผู้เดินทางไปราชการประจาให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามข้อ ๑๓ และให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของ
ส่วนตัวในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามอัตราในบัญชี ๓ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๓๓ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา ในกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในหมวดนี้
ให้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในลักษณะ ๒ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๔ การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออกจาก
สถานที่อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่
ข้อ ๓๕ ผู้เดินทางไปราชการประจา จะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสาหรับบุคคลในครอบครัว
ได้โดยประหยัด
การเบิกค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะสาหรับผู้ติดตาม ให้เบิกได้ดังนี้
(๑) หนึ่งคนสาหรับผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ไม่เกินสองคนสาหรับผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
๕
ข้อ ๓๖ ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ สาหรับบุคคลในครอบครัว ตามข้อ ๔ (๑) (๒) และ (๓) ให้
เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทางตามข้อ ๓๒ สาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ในอัตราขั้นต่าสุด
ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่ ถ้าไม่อาจเข้าพักอาศัยที่ทางราชการจัดให้
หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้อนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พักสาหรับตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ไปถึงท้องที่ที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรี สาหรับเทศบาล
(๓) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สาหรับสุขาภิบาล
ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวัน ต้องได้รับความตกลงจากผู้ว่าราชการจังหวัด
[ความในข้อ ๓๖ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๙ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]
๕

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปประจาต่างสานักงาน เดินทางโดยเครื่องบินตามข้อ ๒๖ หากมี
ความประสงค์จะให้บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินด้วย ให้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
[ความในข้อ ๓๗ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๙ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]

๒๑๙
๒

ข้อ ๓๘ ในกรณีจาเป็น ซึ่งไม่อาจนาบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทาง
เดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลความจาเป็น และกาหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้ขอก่อนที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้นจะเดินทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร แต่
ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ปรากฏในคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
[ความในข้อ ๓๘ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘]

ข้อ ๓๙ ผู้เดินทางไปราชการประจาซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว ถ้าไม่ได้
เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้นาเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที
ข้อ ๔๐ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจาสานักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิก
จากสังกัดเดิม
หมวด ๓
การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
ข้อ ๔๑ การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของ
ผู้เดินทางไปราชการประจาในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
ข้อ ๔๒ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเลิกจ้าง
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พักค่าพาหนะ
และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น ตามอัตราสาหรับตาแหน่ง
ระดับครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่
ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะถึงแก่ความตาย หรือมีทายาทแต่ไม่สามารถ
จัดการได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วย ถ้าทายาท
ผู้นั้นต้องเดินทางไปจัดการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสาหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทาง
กลับ
การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของตามข้อนี้ ให้กระทาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ออกจากราชการ เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงมหาดไทย
ข้อ ๔๓ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งพักการจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับ
ตนเองและบุ คคลในครอบครัว เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าขนย้ายสิ่ งของส่ วนตัว เพื่อกลั บ
ภูมิลาเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้

๒๒๐
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ตามข้อ ๔๒ และ ๔๓
จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องถิ่นอื่น ซึ่งมิใช่ภูมิลาเนา โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไม่สูงกว่า ให้กระทาได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๔๕ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ในกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในหมวดนี้
ให้นาบทกาหนดในลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ลักษณะ ๓
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
๖

ข้อ ๔๖ การเดิน ทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งจะเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้ห มายถึง
การเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ผู้ที่จะเดินทางไปจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจตามข้อ ๗
แล้วแต่กรณี
เวลาที่เดินทางอยู่นอกราชอาณาจักร หมายถึง เวลาตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทาง
ออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย
[ความในข้อ ๔๖ เดิม ถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๕ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘]

ข้อ ๔๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงพลังงานสาหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(๔) ค่ารับรอง
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ข้อ ๔๘ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้เบิกในลักษณะ
เหมาจ่ายตามอัตราในบัญชี ๔ ท้ายระเบียบนี้
การเดินทางในวันใดที่ไม่จาเป็นต้องพักแรม หรือโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะหรือในที่ซึ่ง
จัดไว้ให้เป็นทางการ ผู้เดินทางจะนาวันดังกล่าวไปรวมในการคานวณค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย
ตามวรรคหนึ่งไม่ได้
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจาเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาลให้นาความในข้อ ๒๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๙ การนับเวลาเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่
เวลาออกเดินทางจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย

๒๒๑
เวลาเดินทางไปราชการ ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน
๕

ข้อ ๕๐ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ ในกรณีจาเป็นอาจเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงโดยมี
ใบสาคัญคู่จ่ายได้ ถ้าได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
[ความในข้อ ๕๐ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๑๑ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]

ข้อ ๕๑ ค่าพาหนะสาหรับผูเ้ ดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงส่วนการเดินทาง
ภายในของต่างประเทศ จะเบิกค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนดก็ได้
๕

ข้อ ๕๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือ
จากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางไปต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ชั้นหนึ่ง สาหรับผู้ดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี
(๒) ชั้นต่าสุด สาหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นอกจากกล่าวใน (๑)
[ความในข้อ ๕๒ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๑๒ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]
๒

ข้อ ๕๓ ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการให้เบิกในลักษณะ
เหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ และวงเงินที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามวรรคหนึ่ง หากเป็น
ค่าใช้จ่ายที่มีอัตรากาหนดไว้แน่นอน เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
[ความในข้อ ๕๓ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘]

ข้อ ๕๔ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว ถ้า
ไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้นาเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที

๒๒๒
ลักษณะ ๔
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๕๕ ผู้เดินทางไปราชการท้องถิ่นอาจเบิกเงินล่วงหน้าได้ตามสมควร โดยยื่นบัญชีรายการ
ประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามแบบหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕๖ การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทางตามแบบหมายเลข ๒
ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยใบสาคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (หากมี) ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เจ้าสังกัดภายในสิบห้าวัน นับแต่วันกลับหรือวันเดินทางไปถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
แล้วแต่กรณี
การเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ เมื่อผู้ยื่นรายงานการเดินทางลงนามรับเงินไว้ในท้ายรายการจ่าย
ในแบบหมายเลข ๒ แล้ว ให้แนบใบสาคัญคู่จ่ายเงิน เพื่อประกอบการตรวจจ่ายด้วยเว้นแต่การจ่ายเงิน
เป็นค่ารถ หรือเรือรับจ้าง ค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจาทาง หรือเรือยนต์ประจาทาง ให้ผู้จ่ายทา
ใบรับรองการจ่ายเงินแทนการใช้ใบสาคัญคู่จ่ายเงินได้
สาหรับรายงานการเดินทางของลูกจ้างท้องถิ่น ให้ระบุเงินเดือนของผู้ยื่นรายงานที่ได้รับอยู่จริง
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายด้วย
ข้อ ๕๗ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กาหนดหลักเกณฑ์และกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
[ความในข้อ ๕๗ เดิม ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดย ข้อ ๑๓ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]

๒๒๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๘ การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกัน ในระหว่างการใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๙ กับระเบียบนี้สาหรับสิทธิที่
จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๑๙
ข้อ ๕๙ การเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับกับวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้
ให้ผู้เดินทางยังคงมีสิทธิจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๙ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิที่จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามระเบียบนี้ สาหรับส่วนที่เกินจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
(สิทธิ จิรโรจน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๒๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้การ
บริหารงานด้านการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตาบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบีย บ ข้อบั งคับ คาสั่ง และหนังสื อสั่งการอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ” หมายความว่า องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตาบล และให้หมายความรวมถึง นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เลขานุการและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้
กาหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๒๕
“หน่วยงานผู้จัด” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นที่มิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจจัดหรือจัดร่วมกัน
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือที่เรียกชื่อ
อย่ างอื่ น ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลั กสู ต รและช่ วงเวลาจัดที่ แน่น อนที่ มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาบุ คคลหรือเพิ่ ม ประสิทธิภ าพในการปฏิบั ติงาน โดยไม่มีการรับปริญ ญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“การอบรม” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยายและการตอบปัญหาจากวิทยากรเพียง
ฝ่ายเดียว
“การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยาย
เช่นเดียวกับการอบรม แต่เป็นการให้ความรู้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งและอาจกาหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้
“การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ” หมายความว่า การประชุมในลักษณะเป็นการระดม
ความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อนาข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และอาจกาหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้
“การบรรยายพิเศษ” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยายในเรื่องที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเห็นสมควรให้ความรู้พิเศษเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
“การฝึกศึกษา” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติ
“การดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ซึ่งได้
กาหนดไว้ในหลักสูตรหรือโครงการให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมและหมายความ
รวมถึงหลักสูตรหรือโครงการที่กาหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น
“การฝึกงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ ด้วยการปฏิบัติงานซึ่งกาหนด
ในหลักสูตรหรือโครงการ และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามด้วย
“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการจัดขึ้น
“วิทยากร” หมายความว่า ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งทาหน้าที่ให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร และให้รวมถึงผู้ดาเนินการสัมมนา
“การฝึกอบรมระดับต้น ” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๑ และระดับ ๒ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
“การฝึกอบรมระดับกลาง” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
“การฝึกอบรมระดับสูง” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
ตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่
มิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

๒๒๖
“ค่าอาหาร” หมายความว่า ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
“การประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมเป็นผู้ติดต่อจัดอาหาร ที่พัก และหรือยานพาหนะ แต่ไม่ออกค่าใช้จ่ายให้
และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และผู้สังเกตการณ์
“ช่วงระหว่างการฝึกอบรม” หมายความว่า ช่วงเวลาตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการลงทะเบียนหรือเวลา
เริ่มพิธีเปิดการฝึกอบรมจนถึงเวลาสิ้นสุดการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการ
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กาหนด
ในวรรคแรก ให้ขอทาความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอานาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้
หมวด ๑
ทั่วไป
ข้อ ๖ หลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาถึงความเป็นมาตรฐานของหลักสูตร ควรมุ่งเน้นถึงการสร้างประสิทธิภาพและการเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ ตลอดจนความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม
การฝึกอบรมที่จัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจ
ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานอื่น ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมและเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๗ การจัดฝึกอบรม การเดินทางไปจัดและเข้ารับการฝึกอบรม การเดินทางไปดูงานทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ ตามที่กาหนดในหลักสูตร ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามจานวนที่เห็นสมควรและภายใน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ข้อ ๘ กรณีการฝึกอบรมที่กาหนดให้มีการลงทะเบียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม
จะกาหนดให้มีการลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการได้ไม่เกินกว่าหนึ่งวัน
ข้อ ๙ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการพนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะหรือบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และอัตราเช่นเดียวกับการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามระเบียบนี้

๒๒๗
ข้อ ๑๐ การฝึกอบรมที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ
ทั้งหมดไม่ว่าเป็นเงิน บริการ หรือสิ่งของ ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
กรณีได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศบางส่วน หากจาเป็น
ต้องเบิกค่าใช้จ่ายสมทบ ให้เบิกค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนี้
เว้นแต่การฝึกอบรมในต่างประเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียวให้เ บิก
ค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(๒) ค่าที่พัก ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจานวนที่ได้จ่ายจริงโดยอนุโลม ตามหลักเกณฑ์
และอัตราแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ซึ่งเมื่อรวมกับค่าที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๓) ค่าเบี้ ยเลี้ยงเดิน ทาง ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดได้ ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับ
ความช่วยเหลือจะต้องไม่เกินอัตราตามสิทธิที่พึงได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารครบทุกมื้อ ให้งด
เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หากจัดเลี้ยงอาหารไม่ครบทุกมื้อให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบส่วนที่ไม่ได้จัดเลี้ยง
ตามหลักเกณฑ์และอัตราของระเบียบนี้
(๔) ค่าเครื่องแต่งตัว กรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับให้เบิกค่า
เครื่องแต่งตัวสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเครื่องแต่งตัวที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่
เกินสิทธิที่พึงได้รับ
ข้อ ๑๑ บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเปิดปิดการฝึกอบรม และผู้ติดตาม
(๒) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม
(๓) วิทยากร
(๔) แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
(๕) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๖) ผู้สังเกตการณ์
ค่าใช้จ่ายของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เบิกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคคล (๓) ให้เบิกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ
ต้นสังกัดได้เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมร้องขอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม
บุคคลตาม (๔) จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมก็ได้

๒๒๘
ข้อ ๑๒ การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
(๑) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ละประเภทให้เป็นไปตามระดับตาแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยอนุโลม
(๒) ลูกจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งลูกจ้างในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๑๓ การเทียบตาแหน่งบุคคลตามข้อ ๑๑ ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมเทียบตาแหน่งได้ ดังนี้
(๑) บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเทียบเท่าข้าราชการ ระดับ ๑
(๒) บุคคลที่เคยรับราชการมาแล้ว ให้เทียบตามระดับตาแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออก
จากราชการ
(๓) บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอเทียบระดับตาแหน่งกับกระทรวงมหาดไทยไว้แล้ว
(๔) วิทยากรที่บรรยายในหลักสูตรระดับต้นหรือระดับกลาง ให้เทียบเท่าข้าราชการ ระดับ ๘
กรณีบรรยายในหลักสูตรระดับสูงให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๑๐ เว้นแต่บุคคลตาม (๒) ที่มีระดับตาแหน่ง
ชั้นยศสูงกว่า ให้ใช้ชั้นยศที่สูงกว่านั้นได้
(๕) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรเทียบระดับตาแหน่งนอกเหนือจาก (๑) ถึง (๔)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอเทียบระดับตาแหน่งกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยแจ้งรายละเอียดตาม
แบบบัญชีหมายเลข ๑
หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมที่จัดในประเทศ
ข้อ ๑๔ การพิจารณาหาสถานที่เพื่อจัดฝึกอบรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(๔) ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์
(๖) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(๗) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(๘) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดฝึกอบรม
(๙) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๐) ค่ากระเป๋าเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๑๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร

๒๒๙
(๑๓) ค่าอาหาร
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก
(๑๕) ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัดเพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๑) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๒
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีวิทยากรสังกัดหน่วยงานเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม
(ก) ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งซึ่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งกาหนดให้มีหน้าที่เป็น
วิทยากรในการฝึกอบรมประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัด
(ข) ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งซึ่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งกาหนดให้มีหน้าที่
ฝึกอบรม ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในตาแหน่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลาดับรองลงมาหรือ
เป็นการให้ความรู้ในลักษณะการปฐมนิเทศแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัด
(ค) กรณีที่มาตรฐานกาหนดตาแหน่งมิได้กาหนดให้มีหน้าที่เป็นวิทยากรประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัด แต่ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเป็นปกติประจา จะต้องทาหน้าที่เป็นวิทยากรใน
การฝึกอบรม
(๒) กรณีเป็นวิทยากรต่างสังกัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม ไม่อยู่ในบังคับตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ (๑)
(๓) หลักเกณฑ์การจ่าย
(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
ได้ไม่เกิน ๑ คน
(ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายเป็นคณะ หรือสัมมนาให้จ่าย
ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน ๕ คน โดยรวมถึงผู้ดาเนินการอภิปรายหรือสัมมนาด้วย
(ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือ
แบ่งกลุ่มทากิจกรรม ซึ่งได้กาหนดไว้ในหลักสูตรหรือโครงการแล้ว และจาเป็นต้องมีวิทยากรประจากลุ่ม
ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
(ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจานวนที่กาหนดไว้ข้างต้น ให้เฉลี่ยจ่ายค่า
สมนาคุณภายในจานวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์
การนับเวลาชั่วโมงการฝึกอบรมในแต่ละหัวข้ อวิชาให้นับหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ถึงหก
สิบนาทีหรือเกินหกสิบนาทีและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินหกสิบนาทีนั้น นับได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบนาทีให้ถือเป็น
หนึ่งชั่วโมง แต่ถ้าส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินหกสิบนาทีนั้น นับได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาทีแต่ไม่ถึงห้าสิบนาทีให้
เบิกจ่ายค่าสมนาคุณได้กึ่งหนึ่ง

๒๓๐
(๔) อัตราการจ่าย
(ก) วิทยากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ให้เบิกจ่ายได้ตามระดับการฝึกอบรม ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๓
(ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้จ่ายเพิ่มได้อีกไม่เกินหนึ่งเท่าของแต่ละระดับการ
ฝึกอบรม
(ค) การฝึ ก อบรมระดับ กลางและระดับสู ง ที่จาเป็ นต้ องใช้วิทยากรที่ มีความรู้
ความสามารถเป็นพิเศษและจะเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
(ง) การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ถ้าวิทยากร
ได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้งดเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๑๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมจัดอาหารให้และออกค่าใช้จ่ายให้
สาหรับบุคคลตามข้อ ๑๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัดอาหารให้จัดในช่วงระหว่างการฝึกอบรม
(๒) กรณีการฝึกอบรมที่บุคคลตามข้อ ๑๑ เดินทางไป - กลับ ในแต่ละวัน ห้ามมิให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ผู้ จั ดฝึ กอบรมจั ดอาหารให้ ก่ อนเวลาเริ่ม การฝึ ก อบรมหรือหลั งเวลาสิ้ นสุ ด
การฝึกอบรมในแต่ละวัน
(๓) กรณี การฝึ ก อบรมที่บุ ค คลตามข้ อ ๑๑ ส่ ว นใหญ่จาเป็นต้ องพัก แรมในช่ว งระหว่าง
การฝึกอบรม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมจัดอาหารให้แก่ผู้ที่จาเป็นต้องพักแรมได้
(๔) กรณีท่ีมีความจาเป็นจะต้องจัดอาหารให้ เฉพาะวิทยากรโดยไม่จัดให้แก่บุคคลอื่นให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมพิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสม
(๕) ให้เบิกค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริงตามระดับการฝึกอบรมไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๔
ข้อ ๑๘ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมจั ดให้พักแรมร่วมกันและออกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าที่พักสาหรับบุคคลตามข้อ ๑๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมพิจารณาจัดให้
เฉพาะผู้ที่จาเป็นต้องพักแรมในช่วงระหว่างการฝึกอบรมและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีสถานที่พักแรมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้จัดฝึกอบรมพิจารณาจัดที่พักสาหรับบุคคลตามข้อ ๑๑ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(๒) กรณีสถานที่พักแรมของเอกชน
(ก) การจัดที่พักสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับต้นและการฝึกอบรมระดับกลาง
ผู้สังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม ซึ่งมีระดับตาแหน่ง
หรือชั้นยศไม่สูงกว่าระดับ ๘ หรือเทียบเท่า ให้พักร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้องเว้นแต่ เป็น
กรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็น ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้
(ข) การจัดที่พักสาหรับบุคคลที่นอกเหนือ (ก) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม
พิจารณาตามความเหมาะสม

๒๓๑
(๓) อัตราค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่าย ดังนี้
(ก) กรณีพักแรมร่วมกันในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ให้เบิกจ่ายตามอัตราที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเรียกเก็บ
(ข) กรณีพักแรมร่วมกันในสถานที่ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามระดับ
การฝึกอบรม ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักตามบัญชีหมายเลข ๕
กรณีพักแรมร่วมกันในสถานที่ของเอกชนโดยเหมารวมห้องพัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาได้
เท่าที่จ่ายจริง โดยไม่เกินวงเงินที่คานวณได้ตามหลักเกณฑ์ตาม (๒) และไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตาม
บัญชีหมายเลข ๕
ข้อ ๑๙ ค่ายานพาหนะ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมจัดยานพาหนะก่อนช่วง
ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมและออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับบุคคล ตามข้อ ๑๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) กรณีใช้ยานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะ
จากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นให้เบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) กรณีใช้ยานพาหนะอื่นนอกเหนือจาก (๑) ให้จัดยานพาหนะโดยอนุโลมตามสิทธิของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ดังนี้
(ก) การฝึกอบรมระดับต้น ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการระดับ ๒ หรือ
เทียบเท่า
(ข) การฝึกอบรมระดับกลาง ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการระดับ ๖ หรือ
เทียบเท่า
(ค) การฝึกอบรมระดับสูง ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการระดับ ๑๐ หรือ
เทียบเท่า เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ กรณีที่ไม่สามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจให้
เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
สาหรับอัตราค่ายานพาหนะ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นและประหยัด โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม
ข้อ ๒๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมประสานงานเรื่องอาหาร ที่พักและหรือ
ยานพาหนะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้จัดฝึกอบรมคานวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนแต่ละระดับการฝึกอบรม แล้วแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือส่วนราชการที่ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ทราบ เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม และผู้สังเกตการณ์ต่อไป

๒๓๒
ข้อ ๒๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก และหรือยานพาหนะ
หรือมิได้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางในส่วนที่มิได้ดาเนินการ สาหรับบุคคลตามข้อ ๑๑ (๑) ถึง (๔) โดยอนุโลมตามหลักเกณฑ์และ
อัตราแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เว้นแต่
(๑) การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) การฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารทุกมื้อ ให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(ข) การฝึกอบรมที่มีการจัดอาหาร ๒ มื้อ ให้เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
(ค) การฝึกอบรมที่มีการจัดอาหาร ๑ มื้อ ให้เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
(ง) การนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในข้อ ๒๔ (๔)
(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก ที่ปฏิบัติราชการ กับสถานที่จัดฝึกอบรม
ห้ามเบิกค่าพาหนะรับจ้าง (รถแท็กซี)่
หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์
ข้อ ๒๒ ค่าใช้จ่ ายในการจัดฝึกอบรมตามข้อ ๑๕ ที่หน่ว ยงานผู้จัดฝึกอบรมเรี ยกเก็บเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจ่ายได้ ดังนี้
(๑) การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญ ญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ที่จัดหรือร่วมกันจัดตาม
หลักสูตรหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตรา
ที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
(๒) การฝึกอบรมที่จัดโดยส่วนราชการที่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม (๑) หรือหน่วยงานอื่นที่
ไม่มีสิทธิเบิกได้ตาม (๑) ให้เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๖
การเบิกค่าลงทะเบียนตาม (๒) ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวัน เกินกว่า ๓ ชั่วโมงครึ่ง
ขึ้นไป หากระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวันไม่เกิน ๓ ชั่วโมงครึ่ง ให้เบิกค่าลงทะเบียนได้กึ่งหนึ่ง
ข้อ ๒๓ กรณีหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ
ให้ทั้งหมด หรือกรณีที่ค่าลงทะเบียนตามข้อ ๒๒ ได้รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหารค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ
ไว้ทั้งหมด ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว

๒๓๓
ข้อ ๒๔ กรณีหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าที่พัก และหรือค่ายานพาหนะ
บางส่วน หรือกรณีที่ค่าลงทะเบียนได้รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก และหรือค่ายานพาหนะบางส่วนให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ เบิ กค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปฝึกอบรมเฉพาะส่วนที่หน่วยงานผู้ จัด
ฝึกอบรมมิได้ออกให้โดยอนุ โลม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เว้นแต่การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารทุกมื้อให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) การฝึกอบรมที่มีการจัดอาหาร ๒ มื้อ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตรา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
(๓) การฝึกอบรมที่มีการจัดอาหาร ๑ มื้อ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของอัตรา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
(๔) การนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีระหว่างการฝึกอบรมมีการจัดอาหาร
(ก) กรณีหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมมิได้กาหนดให้มีการลงทะเบียน ให้นับเวลา
เดินทางตั้งแต่เวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการถึงเวลาเริ่มการฝึกอบรม
(ข) กรณีหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมกาหนดให้มีการลงทะเบียน ให้นับเวลาเดินทาง
ตั้งแต่เวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ จนถึงเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน
เว้นแต่กรณีกาหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่เริ่มการฝึกอบรม และให้มีการจัดเลี้ยงอาหาร
หรือประสานงานเรื่องอาหาร ให้นับเวลาเดินทางจนถึงเวลาเริ่มการฝึกอบรม
(ค) การเดินทางกลับจากฝึกอบรม ให้นับเวลาในการเดินทางตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการฝึกอบรม
ตามที่กาหนดในหลักสูตรหรือโครงการ จนถึงเวลาเดินทางกลับถึงสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการ
(ง) น าเวลาการเดินทางไปฝึกอบรมตาม (ก) หรือ (ข) และการเดินทางกลับจากฝึกอบรม
ตาม (ค) คานวณรวมกันเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
กรณีหลั กสู ตรหรื อโครงการฝึกอบรมมีระยะเวลาเกินกว่า ๖๐ วัน และคาบเกี่ยวระหว่า ง
ปีงบประมาณ ให้นาเวลาการเดินทางไปฝึกอบรมตาม (ก) หรือ (ข) และการเดินทางกลับจากฝึกอบรม
ตาม (ค) คานวณรวมกันเมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้น โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
ข้อ ๒๕ กรณีหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมที่เป็นส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประสานงานเรื่องอาหาร ที่พักและยานพาหนะตามข้อ ๒๐ ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ตามจานวนเงินต่อคนตามที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมแจ้ง
สาหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมมิได้ประสานงานให้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมโดยอนุโลม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ ๒๔

๒๓๔
ข้อ ๒๖ กรณีหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมไม่ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ
หรือไม่ประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก และยานพาหนะ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมโดยอนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ข้อ ๒๗ การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก ที่ปฏิบัติราชการ กับสถานที่จัดฝึกอบรม
ห้ามเบิกค่าพาหนะรับจ้าง (รถแท็กซี)่
หมวด ๔
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่จัดในต่างประเทศ
ข้อ ๒๘ ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมที่จัดในต่างประเทศซึ่งได้รับอนุมัติ
จากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด ๒ เว้น
(๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗
(๒) ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗
(๓) ค่าที่พัก ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๘
ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ ในการเดินทางไปฝึกอบรม
ต่างประเทศที่หน่วยงานผู้จัดในประเทศจัด หรือหน่วยงานของต่างประเทศจัด ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ในหมวด ๓ เว้นแต่
(๑) ค่าลงทะเบียน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
(๒) กรณีหน่วยงานผู้จัดประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก และหรือยานพาหนะ ให้เบิกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวตามจานวนเงินต่อคนที่หน่วยงานผู้จัดแจ้งตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗
(ข) ค่าที่พัก ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๘
(ค) ค่ายานพาหนะตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๙
หมวด ๕
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ข้อ ๓๐ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมภายในประเทศเท่านั้น
ข้อ ๓๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้เทียบเท่าการฝึกอบรมระดับต้น โดยให้
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ในหมวด ๒ เว้นแต่
(๑) ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๙
(๒) ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๑๐

๒๓๕
สาหรับบุคคลตามข้อ ๑๑ (๑) ถึง (๔) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมใช้ดุลยพินิจ
พิจารณา หากประสงค์จะจัดที่พักให้ในอัตราสูงกว่าที่กาหนดก็ให้เบิกจ่า ยได้ แต่อัตราที่พักต้องไม่เกิน
สิทธิที่พึงได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
ข้อ ๓๒ กรณีบุคคลภายนอกผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ได้มีการเทียบตาแหน่งไว้แล้วเทียบเท่า
ตาแหน่งข้าราชการระดับ ๓ ขึ้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเทียบเท่า
การฝึกอบรมระดับกลาง
ข้อ ๓๓ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พักและหรือยานพาหนะ
ให้เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคคลภายนอกในส่วนที่มิได้จัดให้ ดังนี้
(๑) ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมาย ๑๑
(๒) ค่ายานพาหนะ ให้เบิกจ่ายได้โดยอนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทียบเท่ากับข้าราชการระดับ ๑
(๓) ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๑๐
(๔) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักกับสถานที่ฝึกอบรม ห้ามเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
(รถแท็กซี)่
ข้อ ๓๔ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ในหมวด ๓
หมวด ๖
การเบิกจ่ายเงินและการรายงาน
ข้อ ๓๕ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าที่พัก
และหรือค่ายานพาหนะ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแนบบัญชี
ลายมือชื่อจานวนบุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ยกเว้น ประธานในพิธีเปิดปิด การฝึกอบรม
วิทยากร แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม
ข้อ ๓๖ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก และ
หรือยานพาหนะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้คานวณเงินค่าอาหาร ค่าที่พัก และหรือค่ายานพาหนะ โดยเฉลี่ยต่อคนตามจานวนบุคคล
ตามข้อ ๑๑ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือ
ผู้สังเกตการณ์ทราบก่อนกาหนดการฝึกอบรม
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์
เบิกจ่ายเงินยืมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการตาม (๑)
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรม

๒๓๖
กรณีหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรม มีระยะเวลาเกินกว่า ๖๐ วัน ให้เบิกจ่ายเงินยืมให้แก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เป็นงวด งวดละไม่เกิน ๖๐ วัน
(๓) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมได้รับใบเสร็จรับเงินเป็นค่าอาหาร ค่าที่พักและ
หรือค่ายานพาหนะที่ออกให้ แก่ ผู้เข้ารั บ การฝึ กอบรมหรือผู้สั งเกตการณ์เป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์นาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวเป็นหลักฐานในการชดใช้เงินยืมต่อไป
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมได้รับใบเสร็จรับเงินเป็นค่าอาหาร ค่าที่พักและ
หรือค่ายานพาหนะที่ออกในนามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมเป็นยอดรวม ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
ท้ายระเบียบ พร้อมแนบสาเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผู้บริหารท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมมอบหมาย
เป็นผู้รับรองสาเนา และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หรือผู้สังเกตการณ์ทราบอย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทาการ นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม ทั้งนี้ จะแจ้งรวมหรือ
เป็นรายบุคคลก็ได้
กรณีหลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลาเกินกว่า ๖๐ วัน ให้จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นงวด
งวดละไม่เกิน ๖๐ วัน
(๔) หลักเกณฑ์ตาม (๒) - (๓) ให้ใช้บังคับกรณีการเบิกค่าใช้จ่าย สาหรับบุคคลตามข้อ ๑๑ (๑)
ถึง (๔) ด้วย
ข้อ ๓๗ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมโดยอนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สาหรับวิทยากรที่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จากต้นสังกัด และสาหรับบุคคลตามข้อ ๑๑ (๒) (๕) และ (๖) ที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือ
ลูกจ้างของทางราชการ ให้แนบโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและหลักฐานการอนุมัติให้ เดินทางไป
ฝึกอบรมเพื่อประกอบการขอเบิกเงิน
ข้อ ๓๘ การเบิกค่าใช้จ่ายสมทบกรณีได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้จัดทารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือท้ายระเบียบ พร้อมแนบสาเนาหนังสือ
ของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและกรณีหน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้ให้คานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือโดยอิงอัตรา
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
ข้อ ๓๙ การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลภายนอก ตามข้อ ๓๓ ให้ใช้แบบใบสาคัญรับเงินค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาฝึกอบรมสาหรับบุคคลภายนอก พร้อมแนบโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
ประกอบการเบิกจ่าย
ข้อ ๔๐ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทุกกรณี ไม่ต้องมีเอกสารประกอบฎีกา
เพียงแต่หมายเหตุหลังฎีกาว่าเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตรใด จานวนเงินเท่าใด
ตามสัญญาเงินยืมเลขที่เท่าใด

๒๓๗
ข้อ ๔๑ กรณีที่ระเบียบกาหนดให้แนบบัญชีลายมือชื่อจานวนบุคคลเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้สังเกตการณ์ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการจัดฝึกอบรมไม่สามารถเข้าร่วมในการฝึกอบรมได้ เนื่องจากมีเหตุจาเป็น เจ็บป่วย มีราชการสาคัญ
เร่งด่วน เป็นต้น ทาให้จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกไม่ตรงกับจานวนลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว
ข้อ ๔๒ หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายกรณีอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๔๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้จัดฝึกอบรมภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
ให้จัดทารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอผู้บริหารท้องถิ่นต้นสังกัดภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วัน
เดินทางกลับจากการฝึกอบรมถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ
ข้อ ๔๔ การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทาความ
ตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อน
ข้อ ๔๕ การปรับปรุงบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นอานาจของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อ ๔๖ การดาเนินการใดที่อยู่ในระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อารีย์ วงศ์อารยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๓๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกาหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการส่ว นจังหวัด (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ พระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๓๒ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑
มาตรา ๙๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกาหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้มีสิทธิรับบานาญปกติ หรือผู้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ตามกฎหมายบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่ากว่าเดือนละสี่พันบาทให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “ช.ค.บ.” ในอัตราเดือนละสองร้อยบาท
ผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้มีสิทธิได้รับบานาญปกติหรือบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาม
กฎหมายบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่เดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่พันสองร้อย
บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละสองร้อยบาท แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบานาญแล้วให้ได้รับไม่เกิน
เดือนละสี่พันสองร้อยบาท
๒ข้อ ๔ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญพิเศษหรือบานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ
หรือผู้อยู่ในอุปการะ ต่ากว่าเดือนละสี่พันบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท
ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญพิเศษหรือบานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ หรือ
ผู้อยู่ในอุปการะ ตั้งแต่เดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่พันหนึ่งร้อยบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ.ในอัตราเดือนละ
หนึ่งร้อยบาท แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบานาญแล้วให้ได้รับไม่เกินเดือนละสี่พันหนึ่งร้อยบาท

๒๓๙
๓ข้อ

๔ ทวิ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บานาญ
พิเศษหรือบานาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๓ และยังคงได้รับ หรือมีสิทธิได้รับอยู่ในวันที่
๑ มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละต่ากว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของ
ข้าราชการพลเรือนให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละสามสิบเก้าของจานวนบานาญที่ได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับ แต่ทั้งนี้เมื่อรวม ช.ค.บ. ตามข้อนี้กับบานาญและเงินเพิ่มจากบานาญในอัตราร้อยละ
ยี่สิบห้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
หมวด ๑๐ เงินเพิ่มจากเงินบานาญข้อ ๓๓ แล้ว ให้ได้รับไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอั ตรา
เงินเดือนหมายเลข ๓ ของข้าราชการพลเรือน
ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บานาญพิเศษหรือบานาญ
ตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วัน ที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๓ เป็นต้นมา และยังคงได้รับหรือมีสิ ทธิได้รับอยู่ในวันที่
๑ มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละต่ากว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของ
ข้าราชการพลเรือน ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละสิบหกของจานวนบานาญที่ได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับ แต่ทั้งนี้เมื่อรวม ช.ค.บ. ตามข้อนี้กับบานาญและเงินเพิ่มจากบานาญในอัตราร้อยละ
ยี่สิบห้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
หมวด ๑๐ เงินเพิ่มจากเงินบานาญข้อ ๓๓ แล้ว ให้ได้รับไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตรา
เงินเดือนหมายเลข ๓ ของข้าราชการพลเรือน
สาหรับผู้มีสิทธิได้รับบานาญพิเศษ หรือบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ หรือ
ผู้อยู่ในอุปการะ ให้ถือบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของผู้ที่ก่อให้เกิดสิทธิในบานาญพิเศษ หรือ
บานาญตกทอดนั้น
การคานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
๔ข้อ ๔ ตรี ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บานาญพิเศษ
หรือบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้ได้รับ ช.ค.บ.ในอัตราดังนี้
(๑) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญ และ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๔ ทวิ แล้วแต่กรณี
อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละหกของจานวนบานาญ และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือ
มีสิทธิได้รับ
(๒) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละหกของ
จานวนบานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
การคานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง

๒๔๐
๕ข้อ

๔ จัตวา ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบานาญ
พิเศษหรือบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ใ นอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้ว ย
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน
อัตราดังนี้
(๑) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญ และ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๔ ทวิ หรือข้อ ๔ ตรี แล้วแต่
กรณีอยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิม่ อีกในอัตราเดือนละร้อยละสิบของจานวนบานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับ
(๒) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสิบของ
จานวนบานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
การคานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
๖ข้อ ๔ เบญจ ผู้ได้รับบานาญปกติที่มีเวลาราชการรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และ
ได้รับ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ทวิ ข้อ ๔ ตรี หรือข้อ ๔ จัตวา แล้วแต่กรณีอยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน
อัตรา ดังนี้
(๑) ถ้าผู้ที่ได้รับบานาญปกติมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงแปดสิบปีบริบูรณ์และ
ได้รับบานาญปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไม่ถึงสามพันบาทให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละ
เท่ากับส่วนต่างของเงินจานวนสามพันบาทหักด้วยบานาญปกติและ ช.ค.บ ที่ได้รับอยู่
(๒) ถ้าผู้ที่ได้รับบานาญปกติมีอายุตั้งแต่แปดสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงเก้าสิบปีบริบูรณ์และได้
บานาญปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไม่ถึงห้าพันบาทให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละเท่ากับ
ส่วนต่างของเงินจานวนห้าพันบาทหักด้วยบานาญปกติและ ช.ค.บ ที่ได้รับอยู่
(๓) ถ้าผู้ที่ได้รับบานาญปกติมีอายุตั้งแต่เก้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้รับบานาญปกติรวมกับ ช.ค.บ.
เดือนละไม่ถึงหกพันบาทให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของเงินจานวน
หกพันบาทหักด้วยบานาญปกติและ ช.ค.บ ที่ได้รับอยู่
๗ข้อ ๔ ฉ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บานาญพิเศษ
หรือบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว และยังคงได้รับหรือมีสิทธิได้รับอยู่ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้
(๑) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญก่อนวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้ได้รับ ช.ค.บ.
ในอัตราเดือนละร้อยละสี่สิบของจานวนบานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
(๒) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละยี่สิบของจานวนบานาญ และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมี
สิทธิได้รับ

๒๔๑
(๓) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึงวันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสิบสองของจานวนบานาญและ ช.ค.บ. ทีไ่ ด้รับหรือ
มีสิทธิได้รับ
การคานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
๘ข้อ ๔ สัตต ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบานาญ
พิเศษหรือบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ให้ได้รับ ช.ค.บ.ในอัตราดังนี้
(๑) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละ
ร้อยละสิบเอ็ดของจานวนบานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
(๒) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสิบเอ็ดของ
จานวนบานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
การคานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
๙ข้อ ๔ อัฎฐ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บานาญ
พิเศษหรือบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมาย ว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้
(๑) ผู้ได้รับหรือสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราเดือนละร้อยละสามของจานวนเบี้ยหวัดหรือบานาญและ ช.ค.บ.ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
(๒) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละ
สามของจานวนเบี้ยหวัดหรือบานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
การคานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
๑๓ข้อ ๔ นว ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ บานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบานาญ
พิเศษ หรือบ านาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้ อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าได้รับบานาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ.แล้วต่า
กว่าเดือนละหกพันบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจานวนเงิน
หกพันบาทหักด้วยจานวนบานาญ ทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
๑๑ข้อ ๔ ทศ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บานาญ
พิเศษหรือบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ได้รับ ช.ค.บ. อัตราดังนี้
(๑) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา
เดือนละร้อยละห้าของจานวนบานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
(๒) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละ
ห้าของจานวนบานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ

๒๔๒
การคานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง”
๑๒ข้อ ๔ เอกาทศ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
บานาญพิเศษหรือบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ได้รับ ช.ค.บ.
ในอัตราดังนี้
(๑) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา
เดือนละร้อยละสี่ของจานวนบานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
(๒) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสี่ของจานวน
บานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
การคานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
๑๔ข้อ ๔ ทวาทศ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
บานาญพิเศษ หรือบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตรา
ดังนี้
(๑) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา
เดือนละร้อยละห้าของจานวนบานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
(๒) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจานวน
บานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
การคานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
๗ข้อ ๕ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญ ไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ถ้าเข้ารับ
ราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทางานหรือกลั บเข้าทางานสังกัดราชการ ส่วนกลางราชการส่วน
ภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๖ การจ่าย ช.ค.บ. ให้นากฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ และเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย ให้จ่าย ช.ค.บ.
เพียงวันที่ถึงแก่ความตาย
๑๑กรณีที่ผู้รับบานาญเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่
ผู้รับบานาญออกจากราชการเป็นผู้เบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๗ ให้เบิกจ่าย ช.ค.บ. จากงบประมาณรายจ่าย งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ข้อ ๘ การเบิกจ่าย ช.ค.บ. ไม่ต้องแสดงรายการหักภาษีเงินได้ แต่ให้นาไปคานวณหักจากเงินบานาญ
ในฎีกาเบิกเงินบานาญ

๒๔๓
ข้อ ๙ ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กระทรวงมหาดไทย
จะเป็นผู้วินิจฉัยและกาหนดวิธีปฏิบัติตามความจาเป็น
ข้อ ๑๐ การปฏิบัตินอกเหนือไปจากระเบียบนี้ ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เล็ก แนวมาลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๔๔

๒ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นไป
๓ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นไป
๔ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นไป
๕ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นไป
๖ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นไป
๗ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป
๘ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นไป
๙ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นไป
๑๐ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
๑๑ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
๑๒ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
๑๓ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
๑๔ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๒๔๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการจ่ายค่าเบี้ย ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ เสียใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗๗
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล

๒๔๖
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่ งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิส ามัญ และคณะกรรมการ
สามัญประจาสภาเทศบาล ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม
ครั้งละสองร้อยห้าสิบบาท สาหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว
การประชุ ม ของคณะกรรมการในวั น เดี ย วกั น มากกว่ า หนึ่ ง ครั้ ง ให้ ป ระธานกรรมการ
และกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว
ข้ อ ๖ ให้ น ายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ได้ รั บ เงิ น เดื อ น เงิ น ค่ า ตอบแทน
ประจาตาแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่วันเลื อกตั้งหรือวันได้รับแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล
ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในตาแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลแล้วแต่กรณี
เมื่อประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับตาแหน่งนั้นแล้ว
ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลอีก
ให้เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ตั้งแต่วันได้รับแต่งตั้ง
ข้อ ๗ กรณีบุคคลตามข้อ ๖ ได้รับเลือกตั้ง ได้รับเลือก หรือได้รับแต่งตั้ง ในระหว่างเดือน
หรือพ้นจากตาแหน่งก่อนสิ้นเดือน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งและ
เงินค่าตอบแทนพิเศษของเดือนนั้นตามส่วนของจานวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว
ข้อ ๘ ให้จ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นให้แก่นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๔๗
รายได้ของ
เทศบาล

เงินเดือน

(ล้านบาท)
เกิน ๓๐๐
เกิน ๑๐๐-๓๐๐
เกิน ๕๐-๑๐๐
เกิน ๒๕-๕๐
เกิน ๑๐-๒๕
เกิน ๙-๑๐
เกิน ๗-๙
เกิน ๕-๗
เกิน ๓-๕
เกิน ๑-๓
ไม่เกิน ๑

(บาท/เดือน)
๕๕,๕๓๐
๔๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๘,๘๐๐
๒๗,๖๐๐
๑๙,๘๐๐
๑๗,๔๐๐
๑๕,๖๐๐
๑๓,๘๐๐
๑๑,๕๒๐
๑๐,๐๘๐

นายกเทศมนตรี
เงินค่า
เงินค่า
ตอบแทน
ตอบแทน
ประจาตาแหน่ง
พิเศษ
(บาท/เดือน) (บาท/เดือน)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๘๐๐
๒,๘๐๐
๒,๖๕๐
๒,๖๕๐
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
๒,๓๐๐
๒,๓๐๐
๒,๑๐๐
๒,๑๐๐

รวม

เงินเดือน

(บาท/เดือน)
๗๕,๕๓๐
๖๓,๐๐๐
๔๖,๐๐๐
๔๐,๘๐๐
๓๕,๖๐๐
๒๕,๘๐๐
๒๓,๐๐๐
๒๐,๙๐๐
๑๘,๘๐๐
๑๖,๑๒๐
๑๔,๒๘๐

(บาท/เดือน)
๓๐,๕๔๐
๒๔,๗๒๐
๑๖,๕๐๐
๑๕,๘๔๐
๑๕,๑๘๐
๑๐,๘๘๐
๙,๖๐๐
๘,๕๘๐
๗,๕๖๐
๖,๓๖๐
๕,๕๒๐

รองนายกเทศมนตรี
เงินค่า
เงินค่า
ตอบแทน
ตอบแทน
ประจาตาแหน่ง
พิเศษ
(บาท/เดือน) (บาท/เดือน)
๗,๕๐๐
๗,๕๐๐
๖,๗๕๐
๖,๗๕๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๓๐๐
๒,๓๐๐
๒,๑๐๐
๒,๑๐๐
๑,๙๙๐
๑,๙๙๐
๑,๘๗๕
๑,๘๗๕
๑,๗๒๕
๑,๗๒๕
๑,๕๗๕
๑,๕๗๕

รวม

(บาท/เดือน)
๔๕,๕๔๐
๓๘,๒๒๐
๒๘,๕๐๐
๒๔,๘๔๐
๒๑,๑๘๐
๑๕,๔๘๐
๑๓,๘๐๐
๑๒,๕๖๐
๑๑,๓๑๐
๙,๘๑๐
๘,๖๗๐

บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
รายได้ของ
เทศบาล
(ล้านบาท)
เกิน ๓๐๐
เกิน ๑๐๐-๓๐๐
เกิน ๕๐-๑๐๐
เกิน ๒๕-๕๐
เกิน ๑๐-๒๕
เกิน ๙-๑๐
เกิน ๗-๙
เกิน ๕-๗
เกิน ๓-๕
เกิน ๑-๓
ไม่เกิน ๑

ประธานสภา
เทศบาล

รองประธาน
สภาเทศบาล

๓๐,๕๔๐
๒๔,๗๒๐
๑๖,๕๐๐
๑๕,๘๔๐
๑๕,๑๘๐
๑๐,๘๘๐
๙,๖๐๐
๘,๕๘๐
๗,๕๖๐
๖,๓๖๐
๕,๕๒๐

๒๔,๙๙๐
๒๐,๒๕๐
๑๓,๕๐๐
๑๒,๙๖๐
๑๒,๔๒๐
๘,๙๐๐
๗,๘๖๐
๗,๐๒๐
๖,๒๐๐
๕,๑๘๐
๔,๕๓๐

เงินค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
สมาชิก
สภาเทศบาล
๑๙,๔๔๐
๑๕,๗๕๐
๑๐,๕๐๐
๑๐,๐๘๐
๙,๖๖๐
๗,๐๘๐
๖,๐๘๐
๕,๔๖๐
๔,๘๒๐
๔,๐๓๐
๓,๕๒๐

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

๑๙,๔๔๐
๑๕,๗๕๐
๑๐,๕๐๐
๑๐,๐๘๐
๙,๖๖๐
๗,๐๘๐
๖,๐๘๐
๕,๘๒๐
๕,๘๒๐
๕,๘๒๐
๕,๘๒๐

๑๓,๘๘๐
๑๑,๒๕๐
๗,๕๐๐
๗,๒๐๐
๖,๙๐๐
๔,๙๕๐
๔,๓๔๐
๓,๙๐๐
๓,๔๔๐
๒,๘๘๐
๒,๕๒๐

หมายเหตุ ๑. รายได้ของเทศบาล หมายถึงรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒. เทศบาลจะต้องมีงบพัฒนาในปีถัด ๆ ไปไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

๒๔๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่ส มควรปรั บ ปรุ งระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยเงินทุนส่ งเสริ มกิจ การเทศบาล
เพื่อให้ การบริ ห ารเงิน ทุ น ส่ งเสริ มกิจ การเทศบาลเหมาะสมกับสภาพการณ์ใ นปัจจุบัน และมีส่ ว น
ช่ ว ยเหลื อ เทศบาลและเมื อ งพั ท ยาได้ มี โ อกาสกู้ เ งิ น ไปทะนุ บารุ ง ท้ อ งถิ่ น ได้ ก ว้ า งขวาง และเป็ น
ประโยชน์ แ ก่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่นยิ่ง ขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เรียกว่า “ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่ งเสริมกิจการเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา
“นายกเทศมนตรี” หมายความรวมถึง นายกเมืองพัทยา
“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับของงบทั่วไป ตามงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณหลังจากที่ได้หักทุนสารอง เงินสะสมและลูกหนี้ที่เกิดจาก
รายได้ค้างชาระประจาปีไว้แล้ว
“เงินทุน” หมายความว่า เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

๒๔๙
ข้อ ๕ ให้ ป ระธานคณะกรรมการเงิน ทุนส่ ง เสริม กิจ การเทศบาลรั กษาการตามระเบียบนี้
และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เรียกโดยย่อว่า “ก.ส.ท.”
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกคน เป็นกรรมการ
(๕) นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลทัว่ ราชอาณาจักร จานวนสิบคนเป็น
กรรมการ
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น
คนหนึ่งเป็นกรรมการ
(๗) ผู้ อานวยการสานั ก บริห ารการคลั ง ท้ องถิ่น กรมส่ ง เสริมการปกครองท้ องถิ่น
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๘) ผู้อานวยการส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๕) ให้นายกเทศมนตรีเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ส.ท. กาหนด
และให้อยู่ในตาแหน่งตลอดวาระการดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี
ในระหว่างที่กรรมการตาม (๕) พ้นจากตาแหน่ง ให้ ก.ส.ท. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ข้อ ๗ ให้ ก.ส.ท. มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) อานวยการทั่วไป กาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดาเนินกิจการ การ
บริหารเงินทุน และควบคุมการดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
(๒) พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลกู้ยืมเงิน เพื่อดาเนินกิจการอันเป็นการลงทุนตาม
อานาจหน้าที่ของเทศบาล
(๓) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

๒๕๐
(๔) ให้ความเห็นชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การคลัง
การงบประมาณ การรักษาประโยชน์ทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุ การก่อหนี้ผูกพัน การอนุมัติการจ่าย
เงินทุน เงินรายได้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ข้อ ๘ ให้มีคณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เรียกโดยย่อว่า “อ.ส.ท.”
ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกคน เป็นอนุกรรมการ
(๓) พนักงานเทศบาลที่มีความรู้ทางด้านช่างตามที่ ก.ส.ท. แต่งตั้ง จานวนสามคน
เป็นอนุกรรมการ
(๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นอนุกรรมการ
(๕) ผู้ อานวยการสานั ก กฎหมายและระเบี ย บท้ อ งถิ่ น กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่นเป็นอนุกรรมการ
(๖) ผู้อานวยการส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ
(๗) ผู้ อานวยการสานั ก บริ ห ารการคลั ง ท้ อ งถิ่ น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(๘) ผู้อานวยการส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๙) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการกองทุนท้องถิ่น ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นสานักบริหาร
การคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๙ ให้ อ.ส.ท. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองโครงการขอกู้เงินและเสนอความเห็นให้ ก.ส.ท. พิจารณา
(๒) พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อเสนอ ก.ส.ท. พิจารณาอนุมัติ
(๓) รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่ควรเสนอต่อที่ประชุม ก.ส.ท. เพื่อพิจารณา
(๔) ดาเนินการอื่นใดตามที่ ก.ส.ท. มอบหมาย
ให้ประธาน อ.ส.ท. ในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอานาจในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารงาน
บุคคลของสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ส.ท. กาหนด

๒๕๑
ข้อ ๑๐ การประชุมของ ก.ส.ท. ตามข้อ ๖ ให้ประธานเป็นผู้กาหนดและเรียกประชุมเป็นครั้ง
คราวตามความจาเป็น และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่จึง
เป็นองค์ประชุม การลงมติใด ๆ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้กับการประชุมของ อ.ส.ท. โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ให้ สานั ก งานเงิ น ทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การเทศบาล สั ง กั ด สานั ก บริ ห ารการคลั ง ท้ อ งถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมวด ๒
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ข้อ ๑๒ เงินทุนประกอบด้วย
(๑) เงินทุนตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) เงินสะสมของเทศบาลตามข้อ ๑๓
(๓) ดอกผลของเงินทุน
(๔) เงินอื่น ๆ ที่มีผู้อุทิศให้แก่เงินทุน
ข้อ ๑๓ ให้เทศบาลทุกแห่งจัดส่งเงินจานวนร้อยละสิบของเงินสะสมเป็นประจาปีทุกปีไปยังประธาน
อ.ส.ท. โดยให้จัดส่งถึงประธาน อ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ ๑๔ เงินทุนตามข้อ ๑๒ ให้ อ.ส.ท. นาฝากไว้กับธนาคารโดยไม่ขัดกับมติของคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๑๕ การถอนเงินจากธนาคารให้ประธาน อ.ส.ท. หรืออนุกรรมการ อ.ส.ท. ผู้ซึ่งประธาน อ.ส.ท.
มอบหมายร่วมกับเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ อ.ส.ท. อีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
หมวด ๓
การจ่ายเงินทุนและการคิดดอกเบี้ย
ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินทุนให้จ่ายได้เฉพาะกรณีดังนี้
(๑) ให้เทศบาลกู้ไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยชาระเงินต้นคืน พร้อมดอกเบี้ย
ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าปี
(๒) เพื่อใช้ในการลงทุนของสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล รวมแล้วต้องไม่
เกินร้อยละห้าสิบของรายได้สะสมทั้งหมดของเงินทุน
(๓) เพื่อใช้จ่ายในการบริหารงานของสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ข้อ ๑๗ เทศบาลซึ่งมีสิทธิที่จะกู้เงินทุนได้ จะต้องเป็นเทศบาลซึ่งได้ฝากเงินกับเงินทุน ตามข้อ ๑๒
และให้กู้ได้ไม่เกินสิบเท่าของจานวนเงินที่เทศบาลนั้นได้ส่งฝากไว้กับเงินทุน ทั้งนี้เป็นไปตามฐานะการคลัง
ของเทศบาลนั้น ๆ เว้นแต่ ก.ส.ท. จะได้พิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น

๒๕๒
ข้อ ๑๘ เงินที่จ่ายให้เทศบาลกู้ตามความในข้อ ๑๖ (๑) ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่ ก.ส.ท.
กาหนดแต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดต่อปี
ข้อ ๑๙ ให้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่เทศบาลที่ส่ งเงินฝากเงินทุนในอัตราตามที่ ก.ส.ท. กาหนด
แต่ต้องไม่เกินร้อยละสี่ต่อปี
ข้อ ๒๐ ให้ประธาน อ.ส.ท. ในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรืออนุกรรมการ
อ.ส.ท. ที่ประธาน อ.ส.ท. มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในสัญญาให้กู้
ข้อ ๒๑ การให้ กู้เงิน ทุน เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนและเพื่ อเพิ่ มทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับ กิจการ
สถานธนานุบาล ให้ ก.ส.ท. พิจารณาอนุมัติ การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวอาจทาเป็นมติเวียนได้
ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการก่อหนี้ผูกพันของสานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล กาหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินไว้ ดังนี้
(๑) จานวนเงินที่จ่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นอานาจ
ของเลขานุการ อ.ส.ท.
(๒) จานวนเงินที่จ่ายครั้งหนึ่งเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้ าแสนบาทถ้ว น) แต่ไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เป็นอานาจของอนุกรรมการ อ.ส.ท. ซึ่งประธาน อ.ส.ท.มอบหมาย
(๓) จานวนเงินที่จ่ายครั้งหนึ่งเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เป็นอานาจ
ของประธาน อ.ส.ท.
ข้อ ๒๓ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อใช้จ่ายตามข้อ ๒๒ ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้
ไม่เกินร้อยละยี่สิบของเงินรายได้ของปีที่ผ่านมาแล้วหลังหักจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่เทศบาล ตามข้อ ๑๙
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ ให้เงินทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงินทุนตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๕ ให้บรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ รายได้ และผู้ปฏิบัติงานของ
สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นของสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๖ ให้กรรมการและอนุกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่อยู่ในตาแหน่งในวันที่ระเบียบนี้ มีผลใช้บังคับ เป็น
กรรมการและอนุกรรมการตามระเบียบนี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการขึ้นใหม่ตาม
ระเบียบนี้

๒๕๓
ข้อ ๒๗ หลักเกณฑ์หรื อแนวปฏิบัติที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยเงินทุน
ส่งเสริมกิจ การเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับ ได้ต่อไป เพีย งเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีการวางหลักเกณฑ์
หรือแนวปฏิบัติขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๕๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยที่เป็ น การสมควร ปรั บ ปรุ ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงินบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๐
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร
“เงิ น เดื อ น” หมายความว่ า เงิ น เดื อ นและเงิ น อื่ น ที่ มี กาหนดจ่ า ยเป็ น รายเดื อ นจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน

๒๕๕
“บาเหน็จบานาญ” ถ้ามิได้ว่าไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องใด ให้หมายถึง บาเหน็จปกติ บานาญปกติ
บานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ บาเหน็จตกทอดและหรือบานาญพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย
และบาเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบานาญส่วนท้องถิ่นตาย
“กองทุน” หมายถึง กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนจังหวัด กองทุนบาเหน็จบานาญ
พนักงานเทศบาล กองทุนบาเหน็จบานาญพนักงานส่วนตาบล หรือกองทุนบาเหน็จบานาญราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนด
ข้อ ๕ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามความในพระราชบัญญัติบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้มี สานักงานกลางตั้งอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ข้อ ๖ ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการ ตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความหรือวินิ จฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรยกเว้นการปฏิบัติตามความใน
ระเบียบนี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ขอทาความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เป็นกรณีๆ ไป
หมวด ๑
การตั้งงบประมาณและการนาส่งเงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๗ เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นได้หักไว้
จากเงิ น งบประมาณทั่ ว ไปตามความในกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ข องราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ ในรายจ่ า ยงบกลางประเภทรายจ่ า ยตามข้ อ ผู ก พั น หรื อ
หมวดรายจ่ายอื่น แล้วแต่กรณี โดยให้เรียกชื่อว่า “เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น” และให้ตั้งจ่ายเฉพาะราชการส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
ข้อ ๘ เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้หักและตั้งจ่ายไว้ตามข้อ ๗
เมื่อได้หักไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จบานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะได้รับตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ บาเหน็ จ บานาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ และเงินเพิ่มบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในหมวด ๗ แห่งระเบียบนี้แล้ว ส่วนที่เหลือเท่าใด ให้หัวหน้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จัดการเบิกถอนนาส่งสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเช็คหรือ
ดราฟต์ขีดคร่อมในนามกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับภายในเดือนธันวาคมของ
ปี ง บประมาณและให้ ร ะบุ ไ ว้ โ ดยชั ด เจนว่ า เป็ น เงิ น สมทบกองทุ น บาเหน็ จ บานาญข้ า ราชการส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ของราชการส่วนท้องถิ่นใด เป็นเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ใด งบประมาณตั้งจ่ายเท่าใด หัก

๒๕๖
จ่ายเป็นบาเหน็จหรือบานาญรายใดแต่ละรายเป็นเงินเท่าใด รวมเงินหักจ่ายบาเหน็จบานาญเท่าใด
แล้วรายงานให้จังหวัดทราบทุกครั้งที่มีการนาส่งเงินด้วย
ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีเงินงบประมาณสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นไม่พอจ่ายตลอดปี หรือมีรายจ่ายเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ส่งเงินไปสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ รายงานจังหวัดเพื่อแจ้งไปยังสานักงาน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอคณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มให้ต่อไป และใน
กรณีที่ว งเงิน ที่ได้หักไว้จ่ ายตามความในวรรคหนึ่งเหลื อจ่ายเมื่อวันสิ้ นปีเป็นจานวนเท่าใดให้นาส่ ง
สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แล้วรายงานจังหวัดทราบอีกส่วนหนึ่งต่างหาก
เช่นเดียวกัน
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มีชื่อเรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ท.”
ให้คณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการและ
เลือกผู้ที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๐ ก.บ.ท. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาจ่ายเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปเพิ่มให้แก่ราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยที่มีวงเงินไม่พอจ่ายเป็นบาเหน็จบานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดหน่วยงานนั้น
หรือจะมอบอานาจการจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ประธาน ก.บ.ท. ก็ได้
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ราชการส่วนท้องถิ่น
หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการส่ ว นจั ง หวั ด จากั ด
สหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดกู้ไปดาเนินกิจการต่างๆ ภายในกาหนดเวลากู้ไม่เกินสิบห้าปี ดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ
สิบเก้าต่อปี
(๓) พิจ ารณากาหนดวงเงิน ค่าใช้จ่ ายประจาปี ข องกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่ ว น
ท้องถิ่นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบแห่งยอดเงินรายได้ประจาปี
วงเงินค่าใช้จ่ายประจาปีให้จัดทาเป็น ประมาณการรายจ่ายประจาปีตามระเบียบที่
คณะอนุกรรมการดาเนิน การกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ.บ.ท.) กาหนด
(๔) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทดังกล่าว
ไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒๕๗
(ก) ในกรณีท่ีเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจากราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามความในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ในปีใดไม่พอที่จะโอนไปเพิ่มจ่ายให้กับราชการส่วนท้องถิ่น
ตามความในข้อ ๘ วรรคสอง
(ข) ในกิจการซึ่งคณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเป็นประโยชน์กับกิจการของกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นงานเร่งด่วนและ
ประมาณการรายจ่ายที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อ ๑๐ (๓) ไม่พอจ่ายหรือไม่ได้ตั้งจ่ายไว้
๑ข้อ

๑๑ ให้มีอนุกรรมการดาเนินการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการดาเนินการ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชาการส่วนท้องถิ่น ” เรียกโดยย่อว่า “อ.บ.ท.” ประกอบด้วย อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนหนึ่งที่ ประธาน
ก.บ.ท.เห็นชอบเป็นรองประธาน ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น และผู้แทนราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นกรรมการ ก.บ.ท.ที่ประธาน ก.บ.ท.แต่งตั้งไม่เกินสามคนเป็นอนุกรรมการและอนุกรรมการ
อื่นซึ่งประธาน ก.บ.ท.จะพิจารณาแต่งตั้งได้ไม่เกินสี่คน
ให้ผู้อานวยการส่วนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ สานักบริหารการคลังท้องถิ่นเป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ส่วนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๒ อ.บ.ท. มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินทุ น เฉพาะการจ่ายเงินทุนจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก
ก.บ.ท. แล้วเท่านั้ น และให้ ประธาน อ.บ.ท. หรือรองประธาน อ.บ.ท. ในกรณีที่ประธาน อ.บ.ท.
ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่าย
(๒) พิจารณากาหนดระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ปฏิบัติในการจัดดาเนินกิจการกองทุน
(๓) พิจารณากาหนดแบบบัญชีกองทุน และควบคุมบัญชีการเงินของกองทุน
(๔) เก็บรักษาเอกสารต่างๆ
(๕) พิจารณากาหนดตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดาเนินกิจการต่างๆ ของกองทุน
(๖) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีการเงินของกองทุน และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีพร้อมด้วย
งบดุล งบรายได้และรายจ่าย และรายงานกิจการประจาปีของกองทุนให้ประธาน ก.บ.ท. ทราบและจัดส่ง
งบดุลแสดงฐานะการเงินของกองทุนแต่ละปีให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยทราบภายในปีงบประมาณถัดไป
๑

แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

๒๕๘
(๗) รวบรวมเรื่องต่างๆ ที่ควรเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ท.
(๘) ดาเนินกิจการใดๆ ตามที่ ก.บ.ท. มอบหมาย
ข้อ ๑๓ การประชุมของ ก.บ.ท. ตามความในข้อ ๑๒ (๗) แห่งระเบียบนี้ให้ประธาน ก.บ.ท. เป็น
ผู้กาหนดและเรียกประชุมเป็นครั้งคราวตามความจาเป็นและการประชุมของคณะกรรมการ ก.บ.ท. และ
คณะอนุกรรมการ อ.บ.ท. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจานวนจึงเป็นองค์ประชุมการลงมติใดๆ
ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดจะครบเกษียณอายุการทาราชการจากราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ต้องรายงานผ่านจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งให้ ก.บ.ท. ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยสามเดือนก่อนครบเกษียณอายุ เมื่อครบกาหนดเกษียณอายุและราชการส่วนท้องถิ่นได้สั่งให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นออกจากราชการแล้ว ให้รายงานผ่านจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
แจ้ง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ข้อ ๑๕ ราชการส่วนท้องถิ่นใดจะสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จ
บานาญปกติหรือบานาญพิเศษ ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๐๘ ต้องระบุไว้ในคาสั่งให้ชัดแจ้งว่าให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญด้วยเหตุอย่างใด
มาตราใดและให้ส่งสาเนาคาสั่งนั้นๆ ไปยังจังหวัดเพื่อรายงานสานักงานกองทุนบาเหน็จ บานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทราบทุกราย
หมวด ๒
การขอรับบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑
บาเหน็จบานาญปกติ
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับบาเหน็จบานาญปกติ ยื่นเรื่องตามแบบ บ.ท. ๑ และแบบ
บ.ท. ๒ พร้อมทั้งสาเนาคาสั่งบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยที่ตนสังกัดครั้งสุดท้าย รวมสามชุดและให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับบาเหน็จบานาญ
รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สมุดประวัติหรือบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี) และเวลาทวีคูณระหว่างประจาปฏิบัติ
หน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามแบบ บ.ท. ๓

๒๕๙
(๓) สาเนาคาสั่ งเลื่ อนเงินเดือนในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ออกจากราชการส่ว นท้องถิ่น
สาหรับผู้ที่ครบเกษียณอายุ
(๔) สาเนาคาสั่งที่ให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
(๕) ต้นฉบับหรือสาเนาภาพถ่ายใบแสดงความเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งตรวจและ
ให้ความเห็นว่า ไม่สามารถจะรับราชการในหน้าที่ได้ต่อไปสาหรับผู้ที่ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ
(๖) หลักฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการของกรมการเงินกลาโหมกระทรวงกลาโหม
สาหรับผู้ที่เคยรับราชการทหารกองประจาการก่อนหรือภายหลังที่เข้ารับราชการแล้ว
(๗) หลักฐานเกี่ยวกับการถูกสั่งพักราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ออกปลดออก หรือไล่ออก
และหลักฐานการรับเงินเดือนระหว่างนั้น สาหรับผู้ที่เคยถูกสั่งพัก หรือออกจากราชการในลักษณะดังกล่าว
เว้นแต่ได้บันทึกไว้ในสมุดประวัติโดยชัดแจ้งแล้ว
(๘) หลักฐานการอนุมัติของ ก.พ. หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี สาหรับ
ผู้ที่มีสิทธิได้นับเวลาอุดมศึกษาในต่างประเทศ
(๙) หลักฐานเกี่ยวกับการที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปทาการใดๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งได้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ สาหรับผู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานดังกล่าว ดังนี้
(ก) คาสั่งให้ออกจากราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อไปทาการนั้นๆ
(ข) คาสั่ งให้กลับเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตามเดิม หรือหลั กฐานการแสดงเจตนาขอรับ
บาเหน็จบานาญ หรือหลักฐานการออกจากงานทางหน่วยที่ไปปฏิบัตินั้นๆ แล้วแต่กรณี
(๑๐) หลั กฐานการมีสิ ทธิ ได้นับเวลาทวีคูณสาหรับผู้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนดในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือการปราบจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างที่สั่งให้เป็นนักดาเรือดาน้า ซึ่งรับรองโดยกรมการเงินกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
(๑๑) หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสาหรับผู้ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ ซึ่งรับรองโดยกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
(๑๒) หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสาหรับผู้ปฏิบัติราชการลับหรือปฏิบัติราชการตาม
แผนป้องกันประเทศ หรือปฏิบัติราชการกรณีอื่น ตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอทาความตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย หรือตามที่แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว
(๑๓) หลักฐานการพิจารณาขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. หรือ
ก.ท.จ. หรื อ ก.อบต. จั งหวัด หรื อ ก.เมืองพัทยา) สาหรับผู้ที่มีกรณีถูกกล่ า วหาว่ากระทาผิ ดวินัย
อย่ างร้ายแรงก่อนออกจากราชการหรือถูกสั่ งให้ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือบกพร่องในหน้าที่หรือมีมลทินมัวหมอง หรือกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒๖๐
ซึ่งมีร ะเบียบให้ส่ว นราชการเจ้าสั งกัดรายงานผลการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้ องค์กรกลางบริห าร
งานบุคคลของข้าราชการนั้ นๆ ทราบ หรือหลั กฐานการประกันด้ว ยบุคคลหรือทรัพย์สิ นสาหรับผู้ที่
เจ้าสังกัดยังไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติ หรือรายงานแล้วแต่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลนั้นๆ ยังพิจารณา
หรือดาเนินการในเรื่องดังกล่าวไม่เสร็จสิ้น
(๑๔) หลักฐานการชดใช้เงินคืนกรณีลาศึกษาหรือดูงานแล้วกลับมาปฏิบัติราชการ ชดใช้ไม่ครบ
ตามสัญญา
(๑๕) แบบคานวณการตรวจสอบบาเหน็จบานาญ (แบบ บ.ท. ๔)
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง
ส่วนที่ ๒
บานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
ข้อ ๑๗ กรณีที่ผู้ออกจากราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในข่ายมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษ ให้ผู้มีสิทธิ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๑๖ และให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คาสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ
(๒) รายงานหรื อ รายละเอีย ดการปฏิบัติห น้ าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ ถูก ประทุษร้า ยหรือ
ได้รับอันตราย
(๓) รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี)
(๔) รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจในกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายนั้น
เกิดจากการกระทาผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใด หรือสาเนาคาพิพากษาคดีนั้น
(๕) หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่งผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้ง
ขึ้นสอบสวนว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิด หรือความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่ ในกรณีที่ไม่อาจแนบหลักฐานตาม (๔) หรือหลักฐานตาม (๔) ไม่ปรากฏ
ชัดว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผู้นั้นเองหรือไม่
(๖) ใบรับรองของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจและให้ความเห็นว่าผู้นั้นได้รับอันตราย
เสียแขน ขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด หรือได้รับการป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับราชการ
ต่อไปได้
(๗) คาสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง

๒๖๑
ส่วนที่ ๓
บานาญพิเศษ
ข้อ ๑๘ การขอรับบานาญพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการโดยได้รับ
บาเหน็จหรือบานาญปกติไปแล้ว ป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพ อันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
ที่ผู้นั้นรับราชการ ภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการนอกจากจะต้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
(๑) หลักฐานการสอบสวนของราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยสังกัดว่าการป่วยเจ็บเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่
(๒) หลักฐานแสดงว่าการป่วยเจ็บได้เกิดขึ้นภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการ
(๓) หลักฐานแสดงวันเดือนปีที่เจ้าตัวได้ยื่นขอรับบานาญพิเศษ
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง
ส่วนที่ ๔
บาเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย
ข้อ ๑๙ การขอรับบาเหน็จตกทอดให้ทายาทผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้แสดง
เจตนาไว้ แล้วแต่กรณี ยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จตกทอดด้วยตนเองตามแบบ บ.ท. ๑ แบบ บ.ท. ๒ และ
แบบ บ.ท. ๕ ต่อราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายสังกัดอยู่ครั้งสุดท้าย พร้อมด้วย
สาเนามรณบัตร รวม ๓ ชุด และให้คารับรองว่าจะชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ
คืนแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๖ หรือแบบหนังสือรับรองการชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ
(สาหรับผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ลงชื่อแทนหรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี) เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่อง
ขอรับบาเหน็จตกทอดจากผู้ยื่นแล้ว ให้สอบสวนบันทึกปากคาของผู้ยื่นในหัวข้อรายละเอียด ดังนี้
(๑) ผู้ตายได้ตายด้วยเหตุใด
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบิดาและมารดาของผู้ตายชื่ออะไรและยังมีชีวิตหรือถึงแก่กรรมไปแล้ว
ตั้งแต่เมื่อใด
(๓) ผู้ตายมีสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้ามี ชื่อตัวชื่อสกุลอะไร และให้มีหลักฐาน
ใบสาคัญการสมรสประกอบด้วย หากไม่มีหลักฐานให้ชี้แจงเหตุผลโดยชัดแจ้ง

๒๖๒
(๔) ผู้ตายมีบุ ตรกี่คน ชื่ออะไร เกิดวันเดือนปีใด ถ้าเป็นบุตรเกิดก่อนสมรสขอให้ส อบสวน
โดยละเอียดต่อไปด้วยว่าต่อมาบิดามารดาได้สมรสกัน หรือได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษา
ว่าเป็นบุตรหรือไม่ ทั้งนี้ ให้ส่งหลักฐานต่างๆ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบสาคัญการสมรส สาเนา
ทะเบียนการรับรองบุตร หรือคาพิพากษาของศาล และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดประกอบการพิจารณาด้วย
ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๖ และแนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
(๑) หลักฐานเกีย่ วกับการตาย
(ก) สาเนามรณบัตร กรณีตายโดยเหตุปกติ หรือสาเนามรณบัตรประกอบหลักฐานการ
สอบสวนของเจ้ า หน้ า ที่ ตารวจ เช่ น รายงานการชั น สู ต รพลิ ก ศพ รายงานประจาวั น เกี่ ย วกั บ คดี
รายงานการสอบสวนฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ
(ข) สาเนาคาสั่งศาลสาหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
(ค) หลักฐานการสอบสวน พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งเพื่อสอบสวนพฤติก ารณ์และกรณี แวดล้ อ มทั่ว ๆ ไป สาหรับผู้ ที่ ไม่ ทราบแน่ชั ดว่าการตายมี
สาเหตุ เนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองหรือไม่
(ง) หลั กฐานการวินิจฉัยขององค์กรกลางบริห ารงานบุคคลราชการส่ว นท้องถิ่น
(ก.จ.จ. หรื อ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสี ยก่อน
จะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกจากราชการหรือไม่ สาหรับผู้ตายที่มีกรณีหรือต้องหาว่ากระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทาผิดนั้น
(๒) หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
(ก) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา กรณียังมีชีวิตอยู่หรือสาเนามรณบัตร หรือหนังสือ
รับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ (เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง) กรณีที่ตาย
ไปก่อนแล้ว
(ข) หลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายได้แก่
๑. สาเนาทะเบียนสมรสหรือใบสาคัญการสมรสของบิดามารดาหรือสาเนาทะเบียน
ฐานะของภริยา (มารดาของผู้ตาย) หรือ
๒. หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ ที่รับรองว่าบิดามารดาสมรสก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตายซึ่งเกิด
ภายในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือก่อนนั้น

๒๖๓
(๓) หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรส
(ก) สาเนาทะเบียนสมรสหรือใบสาคัญการสมรส
(ข) สาเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สาเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้กรณีที่คู่สมรสตาย
ไปก่อน
(ง) สาเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสาคัญการหย่าหรือคาสั่งศาลกรณีที่มีการหย่า
(จ) สาเนาคาพิพากษา หรือคาสั่ งที่แสดงว่าคู่ส มรสคนใดเป็นคู่ส มรสที่ช อบด้วย
กฎหมาย กรณีที่มีการสมรสซ้อน
(๔) หลักฐานเกี่ยวกับบุตร
(ก) สาเนาทะเบียนสมรสหรือใบสาคัญการสมรสของผู้ตายกับมารดาของบุตร หรือ
สาเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสาเนาคาพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
(ข) บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี)
(ค) สาเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้กรณีที่บุตรตาย
(ง) สาเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม
(๕) หลักฐานการเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
ซึ่งลงชื่อให้ความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบาเหน็จตกทอดแทนผู้มีสิทธิ ได้แก่สาเนาทะเบียน
การรับรองบุตร สาเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสาเนาคาสั่งศาลตั้งผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือ
ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง
ส่วนที่ ๕
บานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย
ข้อ ๒๐ การขอรับบานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย นอกจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งต้องแนบตามข้อ ๑๗ (๑) ถึงข้อ ๑๗ (๕) และข้อ ๑๙ แล้วให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) ใบแสดงความเห็นหรือรายงานของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งแสดงว่าการป่วยเจ็บถึง
ตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่

๒๖๔
(๒) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการในระยะก่อนตายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์สาหรับ
ผู้ที่ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะตรากตราเร่งรัดหรือ
เคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดา
(๓) หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายว่าสูญหายตั้งแต่เมื่อใด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ า
ผู้นั้นได้รับอันตรายถึงตายหรือไม่
(๔) คาสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง
ข้อ ๒๑ การขอรับบานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่ว นท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการโดยได้รับ
บาเหน็จหรือบานาญปกติไปแล้ว ป่วยเจ็บถึงตายอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ผู้นั้น
รับราชการภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการ นอกจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องแนบตามข้อ ๑๙ แล้ว
ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) หลักฐานการสอบสวนของราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยสังกัดว่าการป่วยเจ็บถึงตายเกิดขึ้น
เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่
(๒) หลักฐานซึ่งแสดงว่า การป่วยเจ็บถึงตายได้เกิดขึ้นภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการ
(๓) หลักฐานซึ่งแสดงวันเดือนปีที่ทายาทได้ยื่นขอรับบานาญพิเศษ
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง
ส่วนที่ ๖
บาเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบานาญตาย
ข้อ ๒๒ เมื่อผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย ให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับบาเหน็จตกทอดแจ้งให้
ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกจ่ายบานาญทราบ และให้ผู้เบิกจ่ายบานาญแจ้งการหมดสิทธิรับบานาญของ
ผู้นั้นให้สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
โดยเร็ว
ข้อ ๒๓ ให้ทายาทผู้มีสิทธิของผู้รับบานาญซึ่งถึงแก่ความตายหรือผู้ที่ผู้รับบานาญซึ่งถึงแก่ความตาย
ได้แสดงเจตนาไว้ให้มีสิทธิยื่นคาขอรับบาเหน็จตกทอดพร้อมทั้งให้คารับรองว่าจะชดใช้เงินที่ได้รับไปโดย
ไม่ มีสิ ทธิตลอดจนค่ าเสี ย หายต่ างๆ คืน แก่ร าชการส่ ว นท้อ งถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๖ (สาหรับผู้ เยาว์
คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถหรื อ คนไร้ ค วามสามารถ ให้ ผู้ ป กครองในฐานะผู้ แ ทนโดยชอบธรรม
หรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ลงชื่อแทนหรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี) ยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่
ผู้ตายรับบานาญครั้งสุดท้าย และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตายตามข้อ ๑๙ แนบแบบคาขอ

๒๖๕
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง
หมวด ๓
การสั่งจ่ายเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๒๔ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับเรื่องการขอรับบาเหน็จบานาญจากผู้ขอและผู้ยื่นตาม
ความในหมวด ๒ แห่งระเบียบนี้แล้ว ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่ได้รับเรื่องแล้วตรวจสอบและสอบสวน
หลักฐานต่างๆ เพื่อนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในกาหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันรับเรื่อง
ข้อ ๒๕ ให้ ข้ าราชการส่ ว นท้องถิ่นใช้ส มุดประวัติ ที่มี การรับรองโดยถู กต้ องเป็นหลั ก ฐาน
ในการตรวจสอบเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้เว้นแต่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จะไม่มีสมุดประวัติหรือมีแต่สมุดประวัติไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือในกรณี
ที่ ห ลั ก ฐานต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ เวลาราชการขั ด แย้ ง หรื อ ไม่ ต รงกั น ก็ ใ ห้ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ รั บ เรื่ อ ง
ขอรั บ บาเหน็จบานาญสอบไปยังหน่วยราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเคย
รับราชการอยู่ เพื่อรับรองเวลาราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเป็นหลักฐานก่อน เมื่อได้รับหลักฐาน
ดังกล่าวแล้ว ให้รีบดาเนินการรวบรวมเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญหรือบาเหน็จตกทอดพร้อมด้วยหลักฐาน
ต่างๆ โดยเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าสมควรจ่ายเงินบาเหน็จ บานาญ หรือบาเหน็จ
ตกทอดหรือไม่ประการใดให้แก่ใคร เป็นจานวนเท่าใดหรือเดือนละเท่าใด ตั้งแต่เมื่อใด
ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญและเอกสารต่างๆ จากราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามความในข้อ ๒๕ แห่ งระเบียบนี้ แล้ว ให้บันทึกวัน เดือนปี ที่ได้รับไว้เป็นหลักฐาน
แล้วรีบพิจารณาสั่งจ่ายภายในกาหนดเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันได้รับเรื่องการสั่งจ่ายเงินบาเหน็จบานาญ
ให้ทาคาสั่งเป็นสามฉบับโดยระบุให้ชัดแจ้งว่าจ่ายเป็นบาเหน็จหรือบานาญหรือบาเหน็จตกทอดให้แก่ใคร
จานวนเท่าใดหรือเดือนละเท่าใด จ่ายตั้งแต่เมื่อใดแล้วส่งคาสั่งและเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เสนอเรื่องเพื่อถือจ่ายหนึ่งชุด เก็บรักษาไว้ที่จังหวัดหนึ่งชุดและส่งไปยังสานักงาน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นหนึ่งชุด
บาเหน็จหรือบานาญปกติ หรือบานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพให้สั่งจ่ายได้ตั้งแต่วันขาดจากอัตรา
เงินเดือนเป็นต้นไป
บาเหน็จตกทอด หรือบานาญพิเศษในกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ซึ่งจ่ายแก่ทายาทหรือ
ผู้มีสิ ทธินั้น ให้สั่ งจ่ ายได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ถึงแก่ความตาย หรือวันถัดจากวันที่สันนิษฐานว่าถึง
แก่ความตายตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่มีการลดหรืองดบานาญในระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหม่และต่อมา
ออกจากราชการครั้งหลังโดยไม่มีสิทธิได้รับบานาญ การสั่งจ่ายบานาญที่เคยได้รับอยู่เดิมตั้งแต่วันออก
จากราชการครั้งหลัง จะจ่ายได้ต่อเมื่อผู้รับบานาญได้ยื่นขอรับบานาญเดิมต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่เคย

๒๖๖
ได้รับ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นเดิมจ่ายบานาญต่อไป ทั้งนี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นรายงานผ่าน
จังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้ง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งไม่อนุมัติการจ่ายบาเหน็จบานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่นเสนอขอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องรายงานเหตุผลไปยังกระทรวงมหาดไทย
สาหรับอัตราบานาญพิเศษซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กาหนดให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามสมควรแก่เ หตุก ารณ์ ประกอบกับ ความพิ การทุ พพลภาพของผู้ นั้นตามความในมาตรา ๓๘
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บาเหน็ จ บานาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๐๐ และมาตรา ๔๕
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บาเหน็ จ บานาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๐๐ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เสนอกระทรวงมหาดไทยเป็นรายๆไป
หมวด ๔
การเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญ
ข้อ ๒๗ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วต้อง
แจ้งแก่ผู้ยื่นเรื่องรับทราบไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ไว้ในคาสั่ง
จ่ายของผู้ว่าราชการจังหวัดกับให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ในทะเบียนที่จัดทาไว้โดยเฉพาะด้วย ส่วนผู้ที่อยู่
ไกลหรื ออยู่ต่างจั งหวัดไม่ส ะดวกแก่การติดต่อให้ มาลงนามทราบได้ก็ให้ แจ้งให้ ทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนและหมายเหตุในทะเบียนด้วยว่าได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือลงทะเบียน วัน เดือน ปีใด
ข้อ ๒๘ การเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญประจาเดือนหนึ่งๆ ให้ใช้ฎีกาค่าตอบแทนโดยกรอก
จานวนเงินบาเหน็จบานาญ รวมทั้งเงินเพิ่มในประเภทเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ให้เขียนใบแทรกแสดงรายชื่อจานวนเงินที่ขอเป็นรายบุคคลลงในแบบ บ.ท.๗ แล้วรวมยอดทั้งสิ้นให้ตรง
กับจานวนที่ขอเบิกแนบไว้กับฎีกา
ข้อ ๒๙ การจ่ ายเงินบาเหน็จบานาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากบานาญแก่ข้า ราชการส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นหน้าที่ของสมุห์บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบและ
ปฎิบัติการเบิกจ่ายตามระเบียบ โดยให้ลงจ่ายในทะเบียนจ่ายเงินบาเหน็จบานาญเล่มหนึ่งต่างหาก
โดยใช้แบบ บ.ท.๘ และให้กรอกรายชื่อจานวนเงินบาเหน็จบานาญเรียงตามลาดับใบแทรกฎีกาค่าตอบแทน
และรวมยอดทั้งสิ้นไว้ตอนท้าย พร้อมทั้งหมายเหตุว่าเบิกโดยฎีกาค่าตอบแทนที่เท่าใด วัน เดือน ปีใด
การจ่ายในวันหนึ่งๆรวมกี่ราย เป็นเงินเท่าใดต้องแสดงไว้ในช่องหมายเหตุ
การขอรั บ บาเหน็ จ บานาญผ่ า นทางธนาคาร ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด

๒๖๗
การจ่ายบานาญประจาเดือน ให้จ่ายในวันทาการก่อนวันทาการสุดท้ายของเดือนสองวันทาการ
สาหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร หรือผู้มีสิทธิรับบานาญได้รับบานาญทางธนาคาร ให้จ่ายในวันทา
การก่อนวันทาการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นสองวันทาการ แต่ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะกาหนด
วันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้
บานาญที่ค้างเบิกหรือที่ผู้รับตายหรือหมดสิทธิลงในระหว่างเดือนให้เริ่มจ่ายได้ทันที
ในกรณีที่ผู้รับบานาญลงชื่อรับเงินไม่ได้ ก็ให้ผู้รับพิมพ์ลายนิ้วมือแทนและให้ผู้จ่ายเงินหมายเหตุ
ด้วยว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือของใคร
ในกรณีที่ผู้รับบาเหน็จบานาญไม่สามารถจะมารับด้วยตนเองได้ต้องทาหนังสือมอบฉันทะตาม
แบบ บ.ท. ๙
ข้อ ๓๐ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบานาญถึงแก่ความตายให้จ่ายบานาญ
รวมทั้งเงินเพิ่มจากบานาญ (ถ้ามี) ให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายนอกจากนี้ให้จ่า ยเงินช่วยพิเศษจานวน
เท่ากับบานาญ เงินเพิ่มจากบานาญ (ถ้ามี) รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ถ้ามี) สามเดือนโดย
(๑) กรณีผู้รับบานาญราชการส่วนท้องถิ่นตาแหน่งครู ให้จ่ายเงินบานาญและเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบานาญ (ถ้ามี) จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนเงินเพิ่มจากบานาญ (ถ้ามี) ให้จ่ายจากเงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) กรณีผู้รับบานาญราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากตาแหน่งครู ให้จ่ายเงินบานาญและเงินเพิ่ม
จากบานาญ(ถ้ามี) จากเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบานาญ (ถ้ามี) ให้จ่ายจากเงินงบประมาณของราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิรับบานาญที่ถึงแก่ความตายเป็นผู้รับบานาญตกทอดหรือบานาญพิเศษในฐานะทายาท
ไม่ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายแสดงเจตนาโดย
ทาเป็นหนังสือยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท.๑๐
ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสามหรือบุคคล ซึ่งข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้ตายแสดงเจตนาไว้ตายก่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายหรือก่อนมีการจ่ายเงินก็ให้จ่ายแก่
บุคคลตามลาดับ ดังนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลาดับก่อนตามวรรคสี่มีชีวิตอยู่ บุคคลในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยพิเศษ

๒๖๘
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคสี่ในลาดับเดียวกันมีหลายคนให้จ่ายให้แก่ผู้ซึ่ง
บุคคลในลาดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ
ข้อ ๓๑ การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระทาภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบานาญถึงแก่ความตาย
กรณีที่ผู้มีสิทธิรับบานาญถึงแก่ความตายก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งจ่ายบานาญให้นับระยะเวลา
เพื่อขอรับเงินช่วยพิเศษตามวรรคในวรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งจ่ายบานาญ
ในกรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ตาย
เพราะไม่มีผู้ ใดเข้าจั ดการในเวลาอันสมควร ให้ ทางราชการส่วนท้องถิ่นหั กค่าใช้จ่ายจากเงินพิเศษ
ได้เท่าที่จ่ายจริง แล้วมอบส่วนที่เหลือถ้ามีให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ ๓๐
ข้อ ๓๒ เพื่อเป็ นหลั กฐานการตรวจสอบจ่ายบาเหน็จบานาญ ให้ ราชการส่วนท้องถิ่นจัดทา
ทะเบียนตรวจจ่ายบาเหน็จบานาญไว้เล่มหนึ่งตามแบบ บ.ท.๑๑ และให้มีข้อความดังนี้ ชื่อผู้รับ จานวนเงิน
แต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนรวม ๑๒ เดือน ในช่องหมายเหตุให้หมายเหตุว่าได้รับคาสั่งจ่ายบาเหน็จ
หรือบานาญตั้งแต่เมื่อใด เดือนละเท่าใด
การลงทะเบียนตรวจจ่ายต้องแยกประเภท ดังนี้
(๑) บาเหน็จบานาญปกติ
(ก) เหตุทดแทน
(ข) เหตุทุพพลภาพ
(ค) เหตุสูงอายุ
(ง) เหตุรับราชการนาน
(๒) บานาญพิเศษ
(๓) บาเหน็จตกทอด
ข้อ ๓๓ การเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญสมุห์บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังของราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินบานาญบานาญจะต้องเก็บเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญหลักฐานการเบิกจ่าย
ตลอดจนเอกสารประกอบการจ่ายไว้ประกอบการตรวจสอบบัญชีการเงินเช่นเดียวกับใบสาคัญการ
จ่ายเงินประเภทอื่นของราชการส่วนท้องถิ่น

๒๖๙
หมวด ๕
การแสดงการดารงชีวิตอยู่ของผู้รับบานาญส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๓๔ ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปี ให้ผู้รับบานาญแสดงการดารงชีวิตอยู่
ต่อราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะแสดงด้วยตนเอง หรือให้มีการรับรองของนายอาเภอ หรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นที่ผู้รับบานาญมีภูมิลาเนาอยู่ในปัจจุบันหรือข้าราชการประจาไม่ต่ากว่าระดับ ๕ เป็นผู้รับรอง
ตามแบบ บ.ท.๑๒ ซึ่งรับรองว่าผู้รับบานาญยังดารงชีวิตอยู่ เพื่อประกอบเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายบานาญจัดทาสมุดไว้เล่ มหนึ่งเพื่อใช้ในการแสดงรายชื่อและตาบลที่อยู่ของ
ผู้รับบานาญ และให้ผู้รับบานาญลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีที่แสดงการดารงชีวิตอยู่ไว้เป็นหลักฐาน
กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทนให้ปฏิบัติตามความในวรรคก่อนโดยอนุโลม
ข้ อ ๓๕ ในกรณี ที่ ผู้ รั บ บานาญพิ เ ศษเป็ น บุ ต รซึ่ ง กาลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น เตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา
หรือชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที่ราชการรับรองให้เทียบเท่า ถ้ามีความประสงค์จะขอรับบานาญพิเศษ
ต่อไปอีกหลังจากที่มีอายุครบยี่สิบปี่บริบูรณ์แล้วให้ยื่นใบรับรองของสถานศึกษานั้นๆ และหลังจากนั้นให้
ยื่นใบรับรองเช่นว่านี้ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปี
ข้อ ๓๖ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้รับหลักฐานการดารงชีวิตอยู่ดังกล่าวในข้อ ๓๔ หรือใบรับรอง
ของสถานศึกษาดังกล่าวในข้อ ๓๕ แล้ว ให้บันทึกไว้ในทะเบียนจ่ายเงินบานาญ และทะเบียนตรวจ
จ่ายเงินบานาญว่า ผู้รับบานาญรายใดได้แสดงการดารงชีวิตอยู่แต่วันเดือนปีใด หรือผู้รับบานาญพิเศษ
รายใดมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วตั้งแต่วันเดือนปีใด และได้ยื่นใบรับรองของสถานศึกษาใดตั้งแต่
วันเดือนปีใด แล้ว แต่กรณี เพื่อเป็นหลั กฐานการจ่ายบานาญต่อไป ส่ว นหลั กฐานการดารงชีวิตอยู่
หรือใบรับรองของสถานศึกษาให้ราชการส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
บัญชีการเงินต่อไปด้วย
ข้อ ๓๗ ถ้าปรากฏว่าผู้รับบานาญขาดสิทธิที่จะได้รับบานาญต่อไปแล้ว หรือผู้รับบานาญไม่
แสดงการดารงชีวิต อยู่ หรื อ ไม่ยื่ น ใบรั บ รองของสถานศึ กษาตามที่ร ะบุ ไว้ในข้ อ ๓๔ และข้อ ๓๕
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นระงับ การจ่ายบานาญไว้จนกว่าผู้รับบานาญจะแสดงหลักฐานการดารงชีวิต
อยู่หรือส่งใบรับรองของสถานศึกษาให้ถูกต้อง

๒๗๐
หมวด ๖
การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
ข้อ ๓๘ ผู้รับบานาญที่ย้ายภูมิลาเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบานาญไปรับทางราชการ
ส่วนท้องถิ่นรูปเดียวกันในท้องที่ที่ย้ ายไปอยู่ใหม่ ให้ผู้รับบานาญยื่นเรื่องต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่จ่าย
บานาญให้เดิมและให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นส่งเรื่องและหนังสือสาคัญจ่ายเงินบานาญครั้งสุดท้าย
ตามแบบ บ.ท.๑๓ ไปยังจังหวัดและให้จังหวัดรายงานเพื่อขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย
หมวด ๗
เงินเพิ่มจากเงินบานาญ
ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบานาญ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติดังนี้
(๑) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกหรือพ้นจากราชการก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ และได้รับ
หรือมีสิ ทธิได้รับบานาญปกติ หรื อบานาญพิเศษ หรือบานาญตกทอดตามความในพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายให้ตามอัตราที่เคย
เบิกจ่ายอยู่เดิมก่อนใช้บังคับระเบียบนี้
(๒) นับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ เป็นต้นไป ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกหรือพ้น
จากราชการ และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ หรือบานาญพิเศษหรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับบานาญพิเศษ
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ บาเหน็ จ บานาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๐๐ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบานาญปกติ หรือเงินบานาญพิเศษ
แล้วแต่กรณี ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของเงินบานาญปกติ หรือเงินบานาญพิเศษ ซึ่งจะพึงได้รับตามความ
ในพระราชบั ญญั ติบาเหน็จ บานาญข้าราชการส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ แก้ไ ขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก โดยเบิกจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและให้รวมจ่ายพร้อมกับเงินบานาญปกติหรือ บานาญพิเศษที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้มีสิทธิจะพึงได้รับเมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวกับเงินบานาญปกติ หรือเงินบานาญพิเศษเข้าด้วยกันแล้ว
จะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนสุดท้ายที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอยู่ก่อนออกหรือพ้นจากทางราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(๓) ข้าราชการซึ่งได้โอนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีสิทธิได้นับเวลา
ราชการสาหรับ คานวณบาเหน็จบานาญติดต่อกันในการคานวณเงินเพิ่มจากเงินบานาญปกติ หรือ
เงินบานาญพิเศษเพื่อจ่ายแก่ข้าราชการซึ่งได้โ อนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น
หรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับบานาญพิเศษตามความในพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๒๗๑
พ.ศ.๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ ให้คานวณโดยตั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของ
เงินบานาญปกติหรื อเงินบานาญพิเศษ ซึ่งจะพึงได้รับตามความในพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ แล้วแต่กรณี คูณด้วยจานวนปี
อันเป็นเวลาราชการที่ข้าราชการผู้นั้นรับราชการส่วนท้องถิ่นหารด้วยจานวนปีอันเป็นเวลาราชการ
ที่ข้าราชการผู้นั้นรับราชการอยู่ทางสังกัดเดิมและทางราชการส่วนท้องถิ่นรวมกัน ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินเพิ่ม
ดังกล่าวกับเงินบานาญปกติ หรือเงินบานาญพิเศษ ซึ่งจะพึงได้รับเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากเข้าด้วยกันแล้ว
จะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนสุดท้ายที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกหรือพ้นจากราชการทางราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(๔) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕
เป็นต้น ไป เมื่อ ออกหรือพ้น จากราชการ และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติหรือบานาญพิเศษ
หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษตามความในพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบานาญ
ปกติหรือเงินบานาญพิเศษ
หมวด ๘
การหักบานาญพิเศษและบาเหน็จ
ตกทอดจากผู้ที่ได้รับสิทธิหรือไม่มีสิทธิ
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ได้เบิกจ่ายบานาญพิเศษและหรือบาเหน็จตกทอดให้แก่ผู้มีสิทธิตามคาสั่งจ่าย
ของจังหวัดแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้ ต ายตามเงื่ อ นไขที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยบาเหน็ จ บานาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น กาหนดเพิ่ ม ขึ้ น
ให้ จังหวัดสั่งจ่ายเงินรายนั้นใหม่โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกหักเงินบานาญพิเศษของผู้ซึ่งรับเกินไป
ตั้งแต่วันเกิดสิทธิคืนให้แก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิที่บุตรผู้นั้นจะได้รับทุกเดือนจนกว่ายอดเงินที่หักจะ
ครบจานวนที่ผู้นั้นรับเกินไป
ในกรณีที่หักเงินบานาญพิเศษได้ไม่ครบจานวนที่รับเกินไป หรือไม่มีเงินบานาญพิเศษที่จะหัก
ชดใช้ได้ ให้จังหวัดสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกเรียกเงินจากผู้ที่ได้รับเกินไปหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
คืน เพื่ อจ่ ายให้ แ ก่บุ ตรดัง กล่ าวตามสิ ทธิที่บุ ตรผู้ นั้นจะได้ รับหากเรีย กคืน ไม่ ได้ ห รือ เรี ยกได้ ไม่ ครบ
ให้ ผู้ เบิกแจ้งให้บุตรผู้นั้นเรียกร้องเอาจากผู้ที่ได้รับเกินไปหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิต่อไป

๒๗๒
หมวด ๙
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๔๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ ใดประสงค์จะออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสื อขอลาออก
จากราชการส่วนท้องถิ่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัด ตามแบบ บ.ท. ๑๔
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ย่ืนคาขอรับบาเหน็จหรือ
บานาญต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัดล่วงหน้าได้เป็นเวลา ๕ เดือนก่อนวันครบเกษียณอายุตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๔๒ เพื่อให้ได้ทราบถึงฐานะการเงิน และสถิติของกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็นประจา กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีการจ่ายเงินบาเหน็จบานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในเดือนใด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจัดทางบเดือนแสดงการรับ -จ่ายเงินตามแบบ บ.ท. ๑๕ ส่งไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนใหม่ทุกเดือน
ข้อ ๔๓ บรรดาแบบพิมพ์ที่ใช้ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด

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

๒๗๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินบาเหน็จลูกจ้าง
ของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ และมาตรา
๘๘ แห่ง พระราชบัญ ญัติส ภาตาบลและองค์ก ารบริ ห ารส่ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยบาเหน็จลูกจ้างของหน่ว ย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖
บรรดาระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบาเหน็จลูกจ้างอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กาหนดหลักเกณฑ์และกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้

๒๗๔
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ลูกจ้างประจา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงซึ่งหน่วยการบริหารราชการ
ส่ว นท้องถิ่น จ้างไว้ป ฏิ บัติงานที่มีลักษณะประจาไม่มีกาหนดเวลาตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้
โดยจ่ายค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้าง หรือหมวดค่าจ้างประจาของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
(๑) ลูกจ้างประจาที่มีสัญญาจ้าง
(๒) ลูกจ้างที่จ้างให้ปฏิบัติงานของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างไว้ปฏิบั ติงานที่มีลักษณะงานชั่วคราวและหรือโดยมีกาหนดเวลาจ้าง โดยจ่าย
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
“ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างอัตราปกติ ตามอัตราที่กาหนดจ่ายให้สาหรับการทางานใน
ระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย
“ค่าจ้างเดือนสุดท้าย” หมายความว่า ค่าจ้างทั้งเดือนที่ลูกจ้างควรจะได้รับในเดือนสุดท้ายก่อน
ออกจากงาน ถ้าหากลูกจ้างผู้นั้นมาทางานเต็มตามเวลาที่กาหนด
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน ประเภทที่ทางานมีวันหยุดประจาสัปดาห์หนึ่งวัน ให้คิดค่าจ้าง
ยี่สิบเจ็ดวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน สาหรับประเภทที่ทางานมีวันหยุดประจาสัปดาห์สองวัน ให้คิดค่าจ้าง
ยี่สิบสามวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน
สาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายชั่วโมง ให้คิดค่าจ้างเจ็ดชั่วโมงเป็นค่าจ้างหนึ่งวัน เว้นแต่ลูกจ้าง
ที่ได้กาหนดเวลาทางานสาหรับหนึ่งวันเป็นอย่างอื่น ก็ให้คิดค่าจ้างตามจานวนชั่วโมงที่ได้กาหนดนั้นเป็น
ค่าจ้างหนึ่งวัน แล้วคิดเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือนตามวรรคก่อน
๓“บาเหน็จปกติ” หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจาที่ออกจากงานเนื่องจากทางาน
มานานซึ่งจ่ายครั้งเดียว
๓“บาเหน็จรายเดือน” หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจาที่ออกจากงานเนื่องจากทางาน
มานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
๓“บาเหน็จพิเศษ” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับ
อันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่
ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลยซึ่งจ่ายครั้งเดียว
๓“บาเหน็จพิเศษรายเดือน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจาที่ได้รับอันตรายหรือ
ป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ซึ่งแพทย์

๒๗๕
ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลยซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน”
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หมวด ๒
บาเหน็จปกติ
ข้อ ๖ ลูกจ้างประจาจะได้รับบาเหน็จปกติ เมื่อต้องออกจากงานด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) ลาออกโดยไม่มีความผิด และได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือผู้ได้รับ
มอบหมายแล้ว
(๒) กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ
(๓) ป่วยเจ็บไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานของตนโดยสม่าเสมอ หรือโดยมีใบตรวจแพทย์ ซึ่งทาง
ราชการรับรองว่าไม่สามารถหรือไม่สมควรทางานต่อไป
(๔) ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติ
(๕) ขาดคุณ สมบัติเ นื่อ งจากไม่เป็น ผู้เ ลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๖) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๗) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๘) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๙) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากตกเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเลิกตาแหน่งหรือยุบตาแหน่ง
(๑๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติห น้ าที่ การงานของตน ให้ มีประสิ ทธิภ าพหรื อ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่การงาน หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใด
(๑๓) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่ องจากมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทาความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษปลดออก หรือไล่ออกได้ แต่มีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซึ่งถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ

๒๗๖
(๑๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากรับโทษจาคุกโดยคาสั่งศาล หรือต้องรับโทษจาคุกโดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(๑๕) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๑๖) ขาดคุณสมบัติในการทางานเป็นลูกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ในกรณี (๑) และ (๒) ต้องทางานเป็นลูกจ้างประจามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีบริบูรณ์
ในกรณี (๓) ถึง (๑๖) ต้องทางานเป็นลูกจ้างประจามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์
ข้อ ๗ บาเหน็จปกติที่จะจ่ายตามความในข้อ ๖ ถ้าลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิได้รับตายเสียก่อนได้รับ
เงินบาเหน็จปกติ เงินดังกล่าวย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ ๘ ลูกจ้างประจาผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ถ้าลูกจ้างประจาผู้นั้นได้ทางานเป็นลูกจ้างประจา
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์ และความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ของตนเอง ให้จ่ายเงินบาเหน็จปกติเป็นจานวนตามเกณฑ์คานวณในข้อ ๑๗ แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม
เงินบาเหน็จปกติตามวรรคหนึ่ง ให้แบ่งจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามสัดส่วนของเงินมรดกโดยมิต้องกัน
ส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นสินสมรส
ข้อ ๙ ลูกจ้างประจาผู้ใด มีกรณีหรือต้องหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา
หรืออยู่ในระหว่างถูกพักงาน ถ้ าถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทาผิดวินัยหรือก่อน
คดีอาญาถึงที่สุด ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาวินิจฉัยว่าถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความความตายเสียก่อน
จะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออก ทายาทของลูกจ้างประจาผู้
นั้นไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จปกติตามข้อ ๘
๓หมวด

๒/๑
บาเหน็จรายเดือน
๓ข้อ

๙/๑ ลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิรับบาเหน็จปกติ ซึ่งมีเวลาทางานตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป
จะแสดงความประสงค์ขอรับเป็นบาเหน็จรายเดือนแทนก็ได้
ในกรณีที่ลูกจ้างประจาได้รับบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือนจากหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้เบิกไปแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์อีกไม่ได้
๓ข้อ ๙/๒ สิทธิในบาเหน็จรายเดือนให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจาออกจากงาน จนกระทั่งถึงแก่
ความตาย โดยคานวณตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗/๑

๒๗๗
หมวด ๓
บาเหน็จพิเศษ
ข้อ ๑๐ ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้ใดได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุ ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและ
แสดงว่า ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไปได้อีกเลย นอกจากจะได้บาเหน็จปกติตามที่กาหนดไว้ใน
หมวด ๒ แล้ว ให้ได้รับ บาเหน็จ พิเศษอีก ด้ว ย เว้นแต่ อันตรายที่ได้รับหรือการป่วยเจ็บนั้นเกิดขึ้นจาก
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตัวเอง
สาหรับลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จปกติตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๒
ข้อ ๑๑ การกาหนดอัตราบาเหน็จพิเศษ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กาหนดตามสมควรแก่
เหตุการณ์ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผู้นั้น ตามอัตราดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติให้มีอัตราตั้งแต่หกถึงยี่สิบสี่เท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
(๒) ปฏิ บัติห น้ า ที่ต ามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดในระหว่างเวลาที่มีการรบ การสงคราม
การปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ให้มีอัตราตั้งแต่สามสิบหกถึงสี่สิบสองเท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว ให้ได้รับบาเหน็จพิเศษสามส่วนในสี่ส่วนของลูกจ้างประจา
ข้อ ๑๒ ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว ผู้ได้รับอันตรายดังกล่าวในข้อ ๑๐ ถ้าถึงแก่ความตาย
เพราะเหตุนั้นก่อนได้รับบาเหน็จพิเศษไป ให้จ่ายบาเหน็จพิเศษแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลมตามอัตราดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติ เป็นจานวนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายสามสิบเดือน
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาดังกล่าวในข้อ ๑๑ (๒) เป็นจานวนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
สี่สิบแปดเดือน
เงินบาเหน็จพิเศษตามวรรคหนึ่ ง ให้แบ่งจ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิ ตามสัดส่วนของเงินมรดกโดย
มิต้องกันส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นสินสมรส
ในกรณีลูกจ้างชั่วคราวตาย ให้ได้รับบาเหน็จพิเศษสามส่วนในสี่ส่วนของลูกจ้างประจา
ข้อ ๑๓ ในกรณีลูกจ้างประจา หรือลูกจ้างชั่วคราวได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บตามข้อ ๑๐ หรือ
ถึงแก่ความตายตามข้อ ๑๒ ถ้าลูกจ้างผู้นั้นหรือทายาทแล้วแต่กรณี มีสิทธิได้รับทั้งบาเหน็จพิเศษตาม
ระเบียบนี้ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่ของมนุษย์ธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบาเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่หน่วยการบริห ารราชการส่วน
ท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก

๒๗๘
๓หมวด

๓/๑
บาเหน็จพิเศษรายเดือน
๓ ข้อ

๑๓/๑ ลูกจ้างประจาผู้ มีสิทธิรับบาเหน็จพิเศษจะแสดงความประสงค์ขอรับเป็น
บาเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้
ในกรณีที่ลูกจ้างประจาได้รับบาเหน็จพิเศษหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนจากหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกไปแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์อีกไม่ได้
๓ ข้ อ ๑๓/๒ สิ ท ธิ ใ นบาเหน็ จ พิ เ ศษรายเดื อ นให้ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ ลู ก จ้ า งประจาออกจากงาน
จนกระทั่งถึงแก่ความตาย โดยคานวณตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗/๒ หรือข้อ ๑๗/๓ แล้วแต่กรณี
๓ข้อ ๑๓/๓ ในกรณีที่ลูกจ้างประจาผู้ใดได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บตามข้อ ๑๐ ถ้าลูกจ้างประจา
ผู้นั้นมีสิทธิรับทั้งบาเหน็จพิเศษรายเดือนตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
หน้าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ
หรือจากหน่วยงานอื่นที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงาน ให้เลือกรับได้เพียง
ทางเดียว
หมวด ๔
การนับเวลาทางานของลูกจ้างประจาสาหรับคานวณจ่ายบาเหน็จปกติ
ข้อ ๑๔ การนับเวลาสาหรับคานวณจ่ายบาเหน็จปกตินั้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มเข้าปฏิบัติงาน
โดยได้รับค่าจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์จนถึงวันก่อนออกจากงาน หรือก่อนวันพ้น
จากหน้าทีห่ รือจนถึงวันที่ถึงแก่ความตายแล้วแต่กรณี
ลูกจ้างประจาผู้ใดไม่ได้รับค่าจ้างเพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ให้ตัดเวลาทางานสาหรับคานวณ
บาเหน็จปกติลงตามส่วนแห่งวันที่ไม่ได้รับค่าจ้างนั้น
ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกตัดอัตรามาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญโดยไม่ได้รับเงินทดแทนให้
นั บ เวลาราชการตอนเป็ น ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นวิส ามัญ มารวมกับ เวลาตอนเป็น ลู กจ้างประจาเพื่ อ
ประโยชน์ในการคานวณจ่ายบาเหน็จปกติได้
ลูกจ้างประจาที่ไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมิได้รับบาเหน็จเมื่อ
ออกจากกองประจาการหรือได้รับการลาพักเพื่อรอการปลดโดยไม่มีความเสียหายแล้วกลับเข้าทางาน
เป็นลูกจ้างประจาในสังกัดเดิม ภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ก็ให้นับเวลาตอนก่อนไปรับราชการ

๒๗๙
ทหารกองประจาการและเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจาการรวมเป็นเวลาทางานส าหรับ
คานวณจ่ายบาเหน็จปกติได้
การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารดังกล่าวในวรรคก่อนนั้น ให้นับตั้งแต่วันที่ได้เข้าประจาการ
จนถึงวันออกจากกองประจาการ หรือวันที่ได้รับลาพักเพื่อรอการปลด แต่ไม่รวมถึงเวลาที่ต้องอยู่ชดใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
การนั บ เวลาท างานส าหรับ คานวณบาเหน็ จปกติของลู กจ้างประจาที่โอนมาจากหน่ว ยงาน
ราชการ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่ว นท้องถิ่น ให้ นับเวลาทางานส าหรับคานวณ
บาเหน็จปกติตามระเบียบว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของราชการหรือระเบียบว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้อยู่ในวันโอนรวมเป็นเวลาทางานสาหรับคานวณบาเหน็จปกติด้วย
การนับเวลาทางานสาหรับคานวณบาเหน็จปกติของลูกจ้างประจาที่ โอนมาจากลูกจ้างประจา
ซึ่งรับค้ าจ้างจากเงิน นอกงบประมาณของทางราชการส่ วนท้องถิ่นให้ นับเวลาทางานส าหรับคานวณ
บาเหน็จปกติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่ง ที่ใช้อยู่ในวันโอน รวมเป็นเวลาทางานสาหรับคานวณ
บาเหน็จปกติด้วย
ข้อ ๑๕ ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกสั่งให้ปฏิ บัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดในระหว่างที่มี
การรบ การสงคราม การปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ให้นับเวลาทางานที่ปฏิบัติการตามสั่งนั้นเป็นทวีคูณได้
ในกรณีที่ลูกจ้างประจามีเวลาทางาน ซึ่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการให้
นับเวลาระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดียว
๒ลูกจ้างประจาผู้ใดประจาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้กาหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งประจาปฏิบัติห น้าที่อยู่ในเขตนั้น นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ลูกจ้างประจาผู้นั้นได้นับเวลาทางานที่
ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างนั้นเป็นทวีคูณด้วย
๓หมวด

๕
วิธีคานวณบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน และบาเหน็จพิเศษรายเดือน
๓ข้อ

๑๖ การนับเวลาทางานสาหรับคานวณจ่ายบาเหน็จปกติ และบาเหน็จรายเดือนให้นับเป็น
จานวนเดือน สาหรับเวลาทางานถ้ามีหลายระยะ ให้นับเวลาทางานรวมกันโดยคิดสามสิบวันเป็นหนึ่ง
เดือน เศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าไม่ถึงสิบห้าวันให้ปัดทิ้ง
๓ ข้ อ ๑๗ การค านวณบ าเหน็ จปกติ ให้ ค านวณจากค่ าจ้ างเดื อนสุ ดท้ าย คู ณ ด้ วยจ านวนเดื อนที่
ทางานแล้วหารด้วยสิบสอง
๓ข้อ ๑๗/๑ การค านวณบ าเหน็จ รายเดือ น ให้ค านวณจากค่า จ้า งเดือ นสุด ท้า ย คูณ ด้ว ย
จานวนเดือนที่ทางานหารด้วยสิบสอง แล้วหารด้วยห้าสิบ

๒๘๐
๓ข้อ ๑๗/๒ การคานวณบาเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติให้หน่วยการบริหาร

ราชการส่ว นท้องถิ่นเจ้าสังกัดเป็นผู้ กาหนดตามจานวนที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความร้ายแรงของ
เหตุการณ์ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจา โดยกาหนดไม่น้อยกว่าหกเท่าของ
ค่าจ้างเดือนสุดท้ายแต่ไม่เกินยี่สิบสี่เท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยห้าสิบ
๓ข้อ ๑๗/๓ การคานวณบาเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ในระหว่างเวลาที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเป็นผู้กาหนดตาม
จานวนที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพ
ของลูกจ้างประจาโดยกาหนดไม่น้อยกว่าสามสิบหกเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายแต่ไม่เกินสี่สิบสองเท่า
ของค่าจ้างเดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยห้าสิบ
๓ข้อ ๑๗/๔ บาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ และบาเหน็จพิเศษรายเดือนของ
ลูกจ้างประจา ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
๓ ข้อ ๑๘ การยื่น เรื่องราวขอรั บ บาเหน็ จลู กจ้ า ง ให้ ทาตามแบบและวิ ธีการที่ กรมส่ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นกาหนด
๓หมวด

๖
การสั่งจ่ายบาเหน็จ
๓ข้อ ๑๙ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี

หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอานาจพิจารณาสั่งจ่ายเงินบาเหน็จตามระเบียบนี้
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ การสั่งให้ ลูกจ้างประจาของหน่วยการบริ ห ารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดไปปฏิ บัติงาน
ระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้นับเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานนั้นเป็นเวลาสาหรับคานวณ
จ่ายเป็นบาเหน็จปกติได้
ข้อ ๒๑ ลูกจ้างประจาผู้ใดทางหน่วยการบริห ารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิ บัติงานเป็นการ
ชั่วคราวในส่ว นราชการอื่น หรือรัฐ วิส าหกิจก่อนวันใช้ระเบียบนี้โ ดยไม่ได้รับค่าจ้างทางสังกัดเดิม ให้
นับเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานนั้นเป็นเวลาสาหรับคานวณจ่ายบาเหน็จปกติได้

๒๘๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ชานิ ศักดิเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๔

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๖๑ง หน้า ๗ ลงวันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๔๔ บังคับใช้ตั้งแต่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
๓แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗ง หน้า ๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ บังคับใช้ตั้งแต่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

๒๘๒
ข้อ ๘ ให้ลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิได้รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนซึ่งทางานถึง
วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ซึ่งได้ยื่นขอรับเงินบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จพิเศษไว้ แต่ยัง
ไม่ได้รั บ เงิน ในวัน ที่ระเบี ย บนี้ ใช้บั งคับ และยังไม่ได้รับเงินบาเหน็จปกติห รือบาเหน็จพิ เศษ จากทาง
ราชการในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ สามารถแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จ
พิเศษเป็นบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณีแทนได้
ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๘๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบาเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบาเหน็จข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์และเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่กลับ
เข้ารับราชการใหม่ และประสงค์จะคืนบาเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาใน
การคืนบาเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ซึ่งประสงค์จะคืนบาเหน็จที่ ได้รับไปแล้ว เพื่อนับเวลาราชการ
ต่อเนื่องให้คืนบาเหน็จที่ได้รับแล้วพร้อมดอกเบี้ยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๔ ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการ โดยได้รับบาเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบ านาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณีไปแล้วหากภายหลังกลับ
เข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ และประสงค์จะคืนบาเหน็จที่ได้รับไปแล้วเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกัน ให้คืนบาเหน็จที่
ได้รับไปตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ แล้วแต่กรณี พร้อมดอกเบี้ย ต่อราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่รับราชการอยู่ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการใหม่
ข้อ ๕ สิทธิในการนับเวลาราชการต่อเนื่อง จะมีผลต่อเมื่อราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่แจ้ง
ความประสงค์จะคืนบาเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องได้รับเงินบาเหน็จพร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว
เท่านั้น กรณีที่ยังไม่ทราบวันรับเงินบาเหน็จที่แท้จริง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่รับราชการ อยู่ตรวจสอบ
วันรับเงินบาเหน็จจากหลักฐานการรับเงิน (ฎีกาขอเบิกเงิน) จากราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเดิม หรือ
กรมบัญชีกลาง หรือสานักงานคลังจังหวัด หรือสานักงานคลังจังหวัด ณ อาเภอ แล้วแต่กรณี และให้นับต่อ

๒๘๔
จากวันรับฎีกาจากราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเดิมหรือคลังไปอีกสิบห้าวันทาการโดยให้ถือวันถัดจากวันที่
ครบสิบห้าวันทาการ เป็นวันรับบาเหน็จเพื่อคานวณดอกเบี้ยตามวิธีการในข้อ ๖
หากดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ปรากฏหลักฐานว่าวันใดเป็นวันรับเงินบาเหน็จ ให้ถือเอาวันที่
พ้นกาหนดเวลาห้าสิบเอ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่บุคคลนั้นลาออกจากราชการเป็นวันรับเงินบาเหน็จ
เพื่อใช้ในการคานวณดอกเบี้ย
ข้อ ๖ การคานวณดอกเบี้ย ให้เริ่มคิดตั้งแต่วันที่ได้รับบาเหน็จเป็นต้นไป โดยคิดตามอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจาหนึ่งปีของธนาคารออมสินที่คิดให้แก่บุคคลทั่วไปในปีนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องนาดอกเบี้ย
มาทบต้น
ข้อ ๗ กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้แจ้งความประสงค์จะคืนบาเหน็จภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถคืนบาเหน็จพร้อมดอกเบี้ยได้ภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขอผ่อนผันระยะเวลาต่อราชการส่วนท้องถิ่น
ต้นสังกัดเป็นราย ๆ ไป โดยข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ในต้นเงินบาเหน็จพร้อมดอกเบี้ยสาหรับระยะเวลาที่เกินเก้าสิบวัน
การขอผ่อนผันระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
ก่อนพ้นระยะเวลาเก้าสิบวัน
ความในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้ใช้บังคับกับผู้ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ เนื่องจากการสอบ
เข้ารับราชการด้วย
ข้อ ๘ กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงค์จะคืนบาเหน็จแต่ได้ล่วงพ้นระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คืนบาเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องได้ แม้จะพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ
โดยให้คืนบาเหน็จ พร้อมดอกเบี้ยภายในเก้าสิ บวันนับแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก
ราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด โดยวิธีการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
(๑) กรณีการคืนบาเหน็จล่าช้าเกิดจากความบกพร่องของราชการส่วนท้องถิ่น ให้เริ่มคิดดอกเบี้ย
ตั้งแต่วันที่ได้รับบาเหน็จจนถึงวันก่อนวันที่กลับเข้ารับราชการ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาหนึ่งปีของ
ธนาคารออมสินที่คิดให้แก่บุคคลทั่วไปในปีนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องนาดอกเบี้ยมาทบต้นและภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดแล้วว่าการคืนบาเหน็จ
ล่าช้าเกิดจากความบกพร่องของราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่คิดดอกเบี้ย หากพ้นกาหนระยะเวลาดังกล่าว
แล้ว ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินบาเหน็จพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ต้นสังกัดที่แจ้งความประสงค์จะคืนบาเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องได้รับเงินบาเหน็จคืนพร้อมดอกเบี้ย
(๒) กรณีการคืนบาเหน็จล่าช้าเกิดจากความบกพร่องของตัวข้าราชการส่วนท้องถิ่นเองให้เริ่มคิด
ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับบาเหน็จจนถึงวันก่อนวันที่กลับเข้ารับราชการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา
หนึ่งปีของธนาคารออมสินที่คิดให้แก่บุคคลทั่วไปในปีนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องนาดอกเบี้ยมาทบต้น

๒๘๕
และตั้งแต่วันที่กลับเข้ารับราชการจนถึงวันที่ราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่แจ้งความประสงค์จะคืนบาเหน็จ
เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องได้รับเงินบาเหน็จคืนพร้อมดอกเบี้ย ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปี ในต้นเงินบาเหน็จพร้อมดอกเบี้ย
ข้อ ๙ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่แจ้งความประสงค์จะคืนบาเหน็จเพื่อนับเวลาราชการ
ต่อเนื่องได้รับเงินบาเหน็จคืนพร้อมดอกเบี้ยแล้วให้บันทึกไว้ในสมุดหรือแฟ้มประวัติให้ชัดเจนแล้วแจ้งให้
กระทรวงมหาดไทยทราบและให้นาเงินบาเหน็จพร้อมดอกเบี้ ยส่งกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นทันที
ข้อ ๑๐ กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย
เป็นราย ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๘๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ
การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการรวบรวมและปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ
การจัดขึ้น ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อให้
ส่วนราชการผู้ ขอและเจ้าหน้ าที่มีหลั กเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน อันนาไปสู่การดาเนินการที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ
การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดิน
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๓/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๑ เรื่อง ระเบียบการ
จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๓) หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๕๔๘๗/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๓ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
(๔) หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นมาก ที่ มท ๐๕๑๑.๒/ว ๑๘๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๔๖ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดิน
ของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๕) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๒๓/ว ๓๑๐๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

๒๘๗
(๖) หนั งสื อกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๓๘๘๔๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการ
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การถอนสภาพ” หมายความว่า การดาเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) หรือ
(๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีผลทาให้ที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่ดินที่ได้มีการหวงห้าม
หรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองซึ่งมิได้ตกเป็นที่ราชพัสดุ เปลี่ยนสถานะหรื อพ้นสภาพ
จากการเป็นที่ดินนั้น ๆ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
“การจั ดขึ้น ทะเบี ยน” หมายความว่า การดาเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ ทวิ แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการนาที่ดินของรัฐไปดาเนินการให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการของ
หน่วยงานนั้นๆ โดยมิได้มีการจัดหรือแสวงหารายได้สาหรับรัฐหรือบารุงท้องถิ่น
“การจัดหาผลประโยชน์” หมายความว่า การดาเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ หรือ ๑๑
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการนาที่ดินของรัฐไปจัดหรือแสวงหารายได้สาหรับรัฐหรือบารุงท้องถิ่น
ด้วยวิธีการจัดทาให้ที่ดิน ใช้ประโยชน์ได้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อ
“ทบวงการเมือง” หมายถึง หน่วยราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่ว นกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกากับการใช้ดินของรัฐ
“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดซึ่งที่ดินตั้งอยู่ และให้หมายรวมถึงกรมที่ดิน กรณีที่ดินตั้งอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครด้วย
“อาเภอ” หมายความว่า อาเภอ กิ่งอาเภอ หรือเขต ซึ่งที่ดินตั้งอยู่
“สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนตาบล สภาเทศบาล
สภาเมืองพัทยา หรือสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ดินตั้งอยู่
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมที่ดิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข้อ ๕ การขอดาเนิน การขอถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์
ตามระเบียบนี้ ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมือง และที่ดินที่ขอต้องเป็นที่ดินของรัฐที่อยู่ในพื้นที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง และอยู่ในโซนหรือแผนการใช้ทดี่ นิ (Zoning) ตามที่จังหวัดกาหนดไว้เท่านั้น
ข้อ ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

๒๘๘
หมวด ๑
คณะกรรมการ
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการกากับการใช้ที่ดินของรัฐทุกจังหวัด ดังนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้ว ย อธิบดี เป็นประธาน ผู้แทนกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมธนารักษ์
ผู้อานวยการเขตท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ ผู้อานวยการสานักจัดการที่ดินของรัฐ เป็นกรรมการ เจ้าพนักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน สานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ โยธาธิการและ
ผั งเมื องจั งหวัด ปฎิรู ป ที่ดิน จั งหวัด ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มจังหวัด ธนารัก ษ์พื้นที่
นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ เป็นกรรมการ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน สานักงานที่ดินจังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองและกากับการใช้ที่ดินของรัฐในเรื่องของการถอนสภาพ การจัดขึน้ ทะเบียน
และการจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐ โดยคานึงการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และการอนุรักษ์ที่ดินไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
(๒) พิจารณาขนาด จานวนเนื้อที่ ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และแผนผัง
การใช้ที่ดินหรือไม่ ที่ดินที่ขออยู่ในโซนหรือแผนการใช้ที่ดินตามที่จังหวัดกาหนดไว้ มีข้อขัดข้องทางด้าน
ผังเมืองหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนเสนอแนะ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการนาที่ดินของรัฐไปดาเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๓) พิจารณาแก้ไข ปัญหา ข้อขัดข้องในการดาเนินการตามระเบียบนี้
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็น หรือให้ส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา เพื่อดาเนินการตามระเบียบนี้
(๕) ปฏิบัติการอื่น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามนัยระเบียบนี้
ข้อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนน
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๒๘๙
หมวด ๒
การถอนสภาพ
ส่วนที่ ๑
ลักษณะที่ดินและการยื่นคาขอ
ข้อ ๑๐ ที่ดินที่จะถอนสภาพได้ต้องเป็นที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ ๑๑ ทบวงการเมืองใดประสงค์นาที่ดินของรัฐดังกล่าวไปขึ้นทะเบียน จัดหาผลประโยชน์หรือ
นาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ให้ทบวงการเมืองนั้น ๆ ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอถอนสภาพต่อ
อธิบดี สาหรับที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) แผนงาน/โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจาเป็น กาหนดวัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ
(๒) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอ สถานที่สาคัญ และเส้นทางคมนาคม บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบ พร้อมภาพถ่ายรอบแปลงที่ดิน
(๓) สาเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ลาดับชุด L7017 ของกรมแผนที่ทหารทั้ง
แผ่น หมายสีแสดงตาแหน่งที่ตั้งของที่ดิน
ส่วนที่ ๒
การดาเนินการถอนสภาพ
ข้อ ๑๒ ให้จังหวัดพิจารณาตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวได้ถูกถอนสภาพตามกฎหมายอื่นแล้ ว
หรือไม่ หากยังมิได้ถูกถอนสภาพให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้อาเภอสอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดิน และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาว่า
ควรให้มีการถอนสภาพหรือไม่ อย่างไร
(๒) ให้ผู้ขอจัดทาแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ และจัดทาแผนผัง
การใช้ที่ดิน
(๓) ให้ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอความเห็ นจากที่ประชุม สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงความคิดเห็น
(๔) ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น
เขตปฏิรูปที่ดิน เขตป่าไม้ หรือไม่ หากเป็นที่ทับซ้อนดังกล่าว ให้ขอความเห็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
นั้น ๆ ประกอบการพิจารณา

๒๙๐
(๕) ให้ผู้ขอพิจารณาจัดหาที่ดินแปลงอื่นให้ใช้ร่วมกันแทน หากปรากฏว่าเป็นที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน และพลเมืองยังใช้ร่วมกันอยู่ และชี้แจงให้ทราบว่า
ที่ดินที่จัดให้ใช้แทนนั้น มีสภาพและอาณาเขตอย่างไร จานวนเนื้อที่เท่าใด อยู่ห่างจากที่ดินแปลงเดิมมาก
น้อยเพียงใด พร้อมประสานขอความเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตพื้นที่ประกอบการพิจารณา
(๖) ส่งเรื่องราวให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็น
ข้อ ๑๓ การสอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดินตามความในข้อ ๑๒ (๑)
(๑) กรณีเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน การสอบสวนต้องได้ความ
ดังนี้
(ก) มีการสงวนหวงห้ามให้เป็นที่ดินสาหรับใช้เป็นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากมีการสงวน
หวงห้าม เป็นการสงวนหวงห้ามตามบทกฎหมายใด หวงห้ามไว้เพื่อการใด ตั้งแต่เมื่อใด
(ข) สภาพที่ดินโดยปกติทั่วไป หรือโดยธรรมชาติ มีสภาพเป็นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางบก
ทางน้า ที่ห้วย ที่หนอง ที่ชายทะเล ที่ชายตลิ่ง หรือไม่ หากโดยสภาพของที่ดินเป็นที่ใช้ร่วมกัน สภาพทางบก
หรือทางน้าดังกล่าว เริ่มต้นจากที่ใด และไปสิ้นสุดที่ใด ทางน้า ห้วย หนอง ที่ชายทะเล ที่ชายตลิ่ง ปัจจุบันมี
สภาพอย่างไร มีการตื้นเขินหรือไม่ หากมีการตื้นเขิน เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยประการอื่น หากเป็น
ที่ชายทะเล หรือที่ชายตลิ่ง น้าท่วมถึงอย่างไร หรือไม่
(ค) เป็นที่ดินซึ่งมีผู้อุทิศหรือบริจาคให้เป็นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากมีผู้อุทิศหรือบริจาค
โดยบุคคลใด อุทิศให้ใช้ร่วมกันเพื่อการใด ตั้งแต่เมื่อใด มีหลักฐานการอุทิศหรือไม่ อย่างไร
(ง) เคยมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนหรือไม่ หากเคยมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อน ใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด
(จ) ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือเลิกใช้แล้ว หากเลิกใช้แล้ว เลิกใช้ตั้งแต่เมื่อใด เป็น
การเลิกใช้ทั้งแปลงหรือเลิกใช้บางส่วน หากเลิกใช้บางส่วน เลิกใช้ส่วนใด
(๒) กรณีเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด การสอบสวน
ต้องได้ความว่า เป็นการสงวนหวงห้ามตามบทกฎหมายใด ของหน่วยงานใด สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อ
การใด หน่วยงานนั้น ๆ ได้เคยใช้ประโยชน์ ตามที่สงวนหวงห้ามไว้หรือไม่ อย่างไร ปัจจุบันพึงมีการใช้
ประโยชน์หรือเลิกใช้แล้วหรือไม่ อย่างไร
ข้อ ๑๔ การจัดทาแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินตามความใน
ข้อ ๑๒ (๒) ให้ผู้ขอประสานหน่วยงานผู้มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาเพื่อยื่นเรื่องราวขอรังวัดจัดทาแผนที่ต่อ
สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขาหรือสานักงานที่ดินส่วนแยก แล้วแต่กรณี
การจัดทาให้ดาเนินการตามหลักวิชาการแผนที่ โดยมีกรอบแนวทางดังนี้
(๑) มาตราส่วนและการจัดวางรูปแผนที่ ให้ใช้มาตราส่วนหลัก ๑:๔,๐๐๐ หรือ ๑:๕๐,๐๐๐ หรือ
๑:๒๕๐,๐๐๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขนาดเนื้อที่ควบคู่กับการจัดวางรูป
แผนที่ ให้อยู่ภายในกรอบขนาดกระดาษ A ๔ เว้นแต่กรณีที่ดินที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไปจะใช้
มาตราส่วนอื่น และ/หรือจะใช้กรอบแผนที่ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ก็ได้

๒๙๑
(๒) รูปแผนที่และรายละเอียดในแผนที่ ให้แสดงแนวเขตที่ดินที่ขอถอนสภาพจานวนเนื้อที่ที่ขอ
ถอนสภาพ และแสดงเขตข้างเคียงติดต่อให้ชัดเจน ดังนี้
(ก) กรณีขอถอนสภาพที่ดินบางส่วนให้แสดงแนวเขตที่ดินที่ขอถอนสภาพที่ดินส่วนคงเหลือและ
เนื้อที่คงเหลือให้ชัดเจน
(ข) กรณีที่ดินติดที่ดินของเอกชน ให้ระบุว่า “ที่ดินที่มีการครอบครอง” แต่หากติดที่ดินของรัฐ
ให้ร ะบุว่า “ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ หรือที่รกร้างว่างเปล่า ” แล้ว แต่กรณี พร้อมชื่อเรียก
และหนังสือสาคัญ (ถ้ามี)
(ค) กรณีที่ดินติดทางบกหรือทางน้า ให้แสดงเส้นทางดังกล่าวให้จดกรอบแผนที่หากเส้นทาง
ดังกล่าวเป็นทางแยกหรือทางตัน ให้แสดงให้ปรากฏในแผนที่ด้วย
(ง) กรณีที่ดินติดทางสาธารณะ ให้ระบุว่าเป็นทางลาดยางหรือลูกรัง หากมีชื่อเฉพาะให้ระบุชื่อ
เฉพาะให้ปรากฏด้วย และให้ระบุเพิ่มเติมว่า เส้นทางนั้น ๆ ไปชื่อบ้าน หรือตาบล หรืออาเภออะไรที่อยู่
ถัดไปจากท้องที่ที่ขอถอนสภาพ
(จ) กรณีที่ดินติดทางหลวงแผ่น ดินหรือทางหลวงชนบท ให้ ระบุชื่อ และหมายเลขทางหลวง
กากับเส้นทางดังกล่าว และให้ระบุเพิ่มเติมว่าเส้นทางนั้น ๆ ไปอาเภอใดที่อยู่ถัดไปจากอาเภอที่ขอถอน
สภาพ หากเส้นทางนั้นไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทเส้นอื่นก่อนถึงอาเภอที่อยู่ถัดไป
ให้ระบุว่าไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทชื่อใด หมายเลขใด
(ฉ) ในกรอบแผนที่ภายใต้มาตราส่วนที่กาหนดไว้ หากมีสถานที่สาคัญ เช่น วัด โรงเรียน สถานที่
ราชการ ฯลฯ ให้แสดงที่ตั้งสถานที่พร้อมระบุชื่อ และแสดงสัญลักษณ์ให้ปรากฏในแผนที่
(ช) ให้แสดงค่าพิกัดที่ตั้งของที่ดินที่ขอถอนสภาพที่ขอบแผนที่ด้วยค่าพิกัดระบบใดระบบหนึ่ง
คือ ระบบภูมิศาสตร์หรือระบบพิกัดฉาก UTM
(ซ) จัดทาสาเนาต้นร่างแผนที่ รายการรังวัด (ร.ว. ๖๗) และรายการคานวณ
(๓) กรณีขอถอนสภาพบางส่วน และที่ดินที่ขอถอนสภาพมีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงแล้วให้
หมายสีแสดงแนวเขต ระบุจานวนเนื้อที่ที่ขอถอนสภาพและเนื้ อที่คงเหลือ ให้ปรากฏในสาเนาแผนที่
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
ข้อ ๑๕ การจัดทาแผนผังการใช้ที่ดินตามความในข้อ ๑๒ (๒) ให้ผู้ขอพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับแผนงาน / โครงการ ที่ปรากฏตามคาขอ โดยยึดเนื้อที่และรูปแผนที่ตามข้อ ๑๔ เป็นกรอบ
ในการจัดวางผัง กาหนดมาตราส่วนตามความเหมาะสม แสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ และการ
ใช้พื้นที่ในแต่ละกิจกรรมที่ปรากฏในแผนงาน / โครงการ โดยหมายสีและแสดงเนื้อที่ให้เห็นขอบเขตการ
ใช้พื้นที่ให้ชัดเจน

๒๙๒
กรณี ข อถอนสภาพเพื่ อนาที่ ดิน ไปใช้ส ร้างศูนย์ร าชการส่ ว นภูมิภ าค ให้นาแผนผั งการใช้
ที่ดิน ดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการเสียก่อน
ข้อ ๑๖ การขอความเห็น จากที่ประชุมสภาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และจัดให้ราษฎร
ผู้เคยใช้ประโยชน์ ร่วมแสดงความเห็นว่าสมควรให้มีการถอนสภาพหรือไม่ อย่างไร ตามข้อ ๑๒ (๓)
ให้นาแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนรายละเอียดอื่น เช่น ขนาด จานวนเนื้อที่ที่ขอเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระบวนการรับฟังความเห็นของราษฎรด้วย เมื่อที่
ประชุมมีมติ และความเห็นของราษฎรได้ข้อสรุปอย่างไร ให้จัดทารายงานแสดงให้ปรากฏชัดเจนด้วย
ข้อ ๑๗ เมื่อได้ดาเนินการตามความในข้อ ๑๒ แล้ว ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องโดยสรุป
ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน และเสนอความเห็น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกรมที่ดิน
ข้อ ๑๘ เมื่อกรมที่ดินได้รับเรื่องราวตามความในข้อ ๑๗ แล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้ ส อบถามกรมการปกครองเพื่ อตรวจสอบความถู กต้อ งของที่ตั้ งที่ดิน และสอบถาม
กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่ามีข้อขัดข้องด้านผังเมืองหรือไม่
(๒) กรณีที่ดินที่ขอถอนสภาพตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีกาหนดให้เป็นเมืองหลักตาม
บัญชีท้ายระเบียบหมายเลข ๑ และการใช้ที่ดินมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วยราชการระดับจังหวัด
ระดับภาค หรือศูนย์ แต่ไม่รวมถึงการใช้ที่ดินของหน่วยราชการระดับท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ทุก
ระดั บ สถานพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องกั บ ความมั่ น คง ให้ ส่ งเรื่อ งให้
สานัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็น
(๓) กรณีที่ดินที่ขอถอนสภาพเป็นที่ดินสงวนหวงห้าม ตามความในมาตรา ๒๐ (๔) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิ น หรือ เป็ น สาธารณสมบั ติของแผ่ น ดิ นส าหรับพลเมือ งใช้ร่วมกัน ซึ่ งการถอนสภาพ มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาไปจัดให้ประชาชนหรือนาไปจัดหาผลประโยชน์ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น
(๔) กรณีที่ดินที่ขอถอนสภาพเป็นที่สาธารณะประจาตาบลและหมู่บ้าน ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๗๓/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๘๖ ให้ส่งเรื่องให้กรมการปกครองพิจารณาให้
ความเห็น
ข้อ ๑๙ เมื่อได้รับแจ้งยืนยัน และไม่ขัดข้องจากหน่วยงานตามข้อ ๑๘ ดังกล่าวแล้วให้กรมที่ดิน
พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ เสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนี้
(๑) กรณีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่เมื่อ
ได้จัดหาที่ดินให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพให้กระทาโดยพระราชบัญญัติ

๒๙๓
(๒) กรณีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าพลเมืองเลิกใช้ร่วมกัน
แล้ว หรือเปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด
ตามกฎหมายอื่น การถอนสภาพให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
(๓) กรณีเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ซึ่งมิได้
ตกเป็นที่ราชพัสดุ ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการสงวนหวงห้ามต่อไป การถอนสภาพให้
กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
ส่วนที่ ๓
การดาเนินการเมื่อได้รับการถอนสภาพแล้ว
ข้อ ๒๐ เมื่อได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้กรมที่ดินแจ้งผู้ขอและจังหวัดทราบ หากเป็นการถอนสภาพเพื่อให้ทบวงการเมือง ใช้
ประโยชน์ในราชการให้แจ้งกรมธนารักษ์ทราบด้วย
(๒) ให้กรมที่ดินและจังหวัดจัดทาทะเบียนที่ดินที่ถูกถอนสภาพ ทะเบียนทบวงการเมือง ผู้ได้รับ
การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ หรือทะเบียนทบวงการเมืองผู้ได้รับการจัดหา
ผลประโยชน์ ในที่ดิน ของรัฐ ตามแบบท้ายระเบียบหมายเลข ๒ หมายเลข ๓ และหมายเลข ๔
แล้วแต่กรณี และลงรายการทะเบียนแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง
(๓) ให้จังหวัดนารูปแผนที่แนบท้ายการถอนสภาพ ลงระวางให้ปรากฏในระวางแผนที่หรื อ
ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ หรือระวางภาพถ่ายทางอากาศให้ครบถ้วน
(๔) ให้จังหวัดปิดประกาศการถอนสภาพที่ดินในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดิน ที่ว่าการอาเภอ
หรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละ ๑ ฉบับ
(๕) ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการจาหน่ายทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ทุกแห่งและ
คืนหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (ถ้ามี) ให้แก่สานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อดาเนินการดังนี้
(ก) กรณีมีทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ให้หมายเหตุในทะเบียนว่า ได้ถอนสภาพทั้งแปลง หรือ
บางส่วน โดยระบุเนื้อที่ที่ถอนสภาพแล้ว
(ข) กรณีมีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง หากเป็นการถอนสภาพทั้งแปลงเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในราชการ ให้จังหวัดแจ้งทบวงการเมืองผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินประสานงานกับธนารักษ์พื้นที่ ขอเปลี่ยน
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงใหม่เพื่อให้ตรงกับสภาพการใช้ที่ดิน และให้ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่
หลวงใหม่ได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการนั้น
(ค) กรณีมีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง หากเป็นการถอนสภาพทั้งแปลง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
อย่างอื่น ให้ดาเนินการหมายเหตุ และจาหน่ายหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กรมที่ดินว่าด้วยการนั้น
(ง) กรณีมีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง หากเป็นการถอนสภาพบางส่วนให้ดาเนินการแก้ไข
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการนั้น

๒๙๔
หมวด ๓
การจัดขึ้นทะเบียน
ส่วนที่ ๑
ลักษณะที่ดิน และการยื่นคาขอ
ข้อ ๒๑ ที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนต้องเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา ๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ ๒๒ ทบวงการเมืองใดประสงค์จะนาที่ดินของรัฐตามความในข้อ ๒๑ ไปจัดขึ้นทะเบียน ให้
ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ต่ออธิบดี สาหรับที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามความในหมวด ๒ ข้อ ๑๑ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ ที่ดินตามความในข้อ ๑๐ เมื่อได้ดาเนินการถอนสภาพเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์
ในราชการ ตามความต้องการของทบวงการเมืองนั้น ๆ แล้ว มิต้องดาเนินการตามวิธีการจัดขึ้นทะเบียน
ตามความในหมวดนี้อีกแต่อย่างใด
ส่วนที่ ๒
การดาเนินการจัดขึ้นทะเบียน
ข้อ ๒๔ เมื่อได้รับหนังสือแสดงความประสงค์แล้ว ให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้อาเภอสอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดิน และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาว่า
สมควรให้ทบวงการเมืองนาขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร
(๒) ให้ผู้ขอจัดทาแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และจัดทาแผนผังการใช้ที่ดิน
(๓) ให้ผู้ขอประสานขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ประสานขอความเห็นไปยังผู้บังคับการจังหวัดทหารบก หรือหน่วยทหารพื้นที่ กรณีไม่มี
จังหวัดทหารบก ว่ามีข้อขัดข้องทางด้านยุทธศาสตร์ หรือไม่อย่างไร
(๕) ประสานไปยังสถานีพัฒนาที่ดินพื้นที่ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นที่ดินอยู่ในเขตประกาศจาแนกให้
เป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่
(๖) ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น เขตปฏิรูปที่ดิน เขต
ป่าไม้ หรือไม่ ถ้าเป็นที่ทับซ้อนดังกล่าว ให้ขอความเห็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่นั้น ๆ ประกอบการ
พิจารณา
(๗) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศการจัดขึ้นทะเบียนตามขอบเขตและเนื้อที่ที่รังวัดได้ตาม (๒)
ให้ร าษฎรทราบมีกาหนด ๓๐ วัน ประกาศให้ปิดในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดิน ที่ว่าการอาเภอ
หรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละ ๑ ฉบับ

๒๙๕
(๘) ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็น
ข้อ ๒๕ การสอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดิน ตามความในข้อ ๒๔ (๑) ให้สอบสวนให้ได้
ความว่า เป็นที่ดินของรัฐประเภทใด
(๑) กรณีเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง การสอบสวนให้ระบุรายละเอียด
ลักษณะทางกายภาพของที่ดินว่ามีสภาพอย่างไร เช่น ที่ราบลุ่ม ที่ดอน ที่โล่งเตียน หรือมีสภาพเป็นป่าไม้
หากมีสภาพเป็นป่าไม้ มีต้นไม้ขึ้นโดยกระจุกตัวอยู่หนาแน่น หรือกระจายตัวทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ครอบครองทา
ประโยชน์ ห รื อ ไม่ อย่ า งใด หากมี ผู้ ค รอบครอง เป็ น การครอบครองที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายหรื อ ไม่
ผู้ครอบครองยอมรับ หรือยินยอมออกจากที่ดินหรือไม่ อย่างไร
(๒) กรณีที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งถูกถอนสภาพโดยผลของ
กฎหมายอื่น การสอบสวนให้ดาเนิน การตามความในข้อ ๑๓ (๑) ส่วนการพิจารณาว่า ที่ดินได้ถูก
ถอนสภาพโดยผลของกฎหมายอื่น หรือ ไม่ อย่า งไร และกระบวนการในการขอใช้ที่ดิน ดัง กล่า ว
จะต้อ งขอความเห็นหรือความยินยอมจากหน่วยงานผู้กากับดูแลอย่างไร ให้พิจารณาตามบทบัญญัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดว่าด้วยการนั้น ๆ
ข้อ ๒๖ ให้นาความในหมวด ๒ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้อ ๒๗ เมื่อกรมที่ดินพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง ให้พิจารณายกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ เสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
หากที่ดินที่ขอจัดขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินที่มีการหวงห้ามตามความในมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวล
กฎหมายที่ ดิน ให้ ดาเนิ น การยกร่ างออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อถอนการหวงห้ ามในคราว
เดียวกันด้วย
ส่วนที่ ๓
การดาเนินการเมื่อได้รับการจัดขึ้นทะเบียนแล้ว
ข้อ ๒๘ เมื่อได้ดาเนินการจัดขึ้นทะเบียนแล้ว ให้นาความในหมวด ๒ ข้อ ๒๐ (๑) (๒) (๓) และ
(๕) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

๒๙๖
หมวด ๔
การจัดหาผลประโยชน์
ส่วนที่ ๑
ลักษณะที่ดินและการยื่นคาขอ
ข้อ ๒๙ ที่ดินที่จะนามาจัดหาผลประโยชน์ได้ต้องเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา ๑๐ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน
ข้อ ๓๐ ทบวงการเมืองใดประสงค์จะนาที่ดินของรัฐตามความในข้อ ๒๙ ไปจัดหาผลประโยชน์
ให้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ต่ออธิบดี สาหรับที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐาน ตามความในหมวด ๒ ข้อ ๑๑ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๑ ที่ดินตามความในข้อ ๑๐ เมื่อได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพเพื่อ
นาไปจัดหาผลประโยชน์ ตามความต้องการของทบวงการเมืองนั้น ๆ แล้ว มิต้องดาเนินการตามกระบวนการ
จัดหาผลประโยชน์ตามข้อ ๓๐ และ ข้อ ๓๒ ของหมวดนี้อีกแต่อย่างใด
ส่วนที่ ๒
การดาเนินการจัดหาผลประโยชน์
ข้อ ๓๒ ให้ดาเนินการความในหมวด ๓ ข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๘) และให้นา
ความในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๒๕ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๓ การจัดหาผลประโยชน์ ให้ดาเนินการจัดทาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
มอบหมายให้ทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน์ โดยระบุถึงเขตที่ดิน จานวนเนื้อที่ดิน ชื่อทบวงการเมือง
และกิจการที่มอบหมาย รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลประโยชน์เมื่อรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรณีอธิบดีเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ มิต้องดาเนินการตามความในวรรคแรกแต่อย่างใด
ส่วนที่ ๓
วิธีการจัดหาผลประโยชน์
ข้อ ๓๔ การดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ มีวิธีการดาเนินการดังนี้
(๑) การจัดทาให้ที่ดินใช้ประโยชน์ได้
(๒) การซื้อขาย
(๓) การแลกเปลี่ยน
(๔) การให้เช่า
(๕) การให้เช่าซื้อ

๒๙๗
ข้อ ๓๕ การจัดหาผลประโยชน์โดยการขาย การแลกเปลี่ยน และการให้เช่าซื้อ ต้องได้รับอนุมัติ
จากรัฐมนตรี
ข้อ ๓๖ การขายให้กระทาโดยวิธีการขายทอดตลาด เว้นแต่
(๑) การขายที่ดินในกรณีที่มีผู้เช่า หรือผู้อาศัยในที่ดินนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้กระทา
โดยวิธีกาหนดราคาขายตามราคาตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้เช่า ผู้อาศัย รวมถึงทายาทของผู้เช่าหรือผู้อาศัย
แล้วแต่กรณี มีโอกาสซื้อได้ก่อนผู้อื่น เมื่อไม่เป็นที่ตกลงกัน จึงให้กระทาโดยวิธีขายทอดตลาด หรือ
(๒) การขายที่ดินให้แก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือได้ช่วยทาประโยชน์ในที่ดินนั้น ให้กระทาโดย
วิธีกาหนดราคา แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวหลายคนประสงค์จะซื้อที่ดินแปลงเดียวกัน และไม่อาจตกลงกันได้
ให้กระทาโดยวิธีประกวดราคา
ข้อ ๓๗ การแลกเปลี่ย นที่ดิน ให้แ ลกเปลี่ย นกับ ที่ดิน ซึ่ง มีร าคาใกล้เ คีย งกัน โดยคานึง ถึ ง
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนนั้น
ข้อ ๓๘ การให้เช่าที่ดิน ให้กาหนดราคาเช่า โดยคานึงถึงสภาพแห่งท้องที่ ประกอบกับทุนที่ได้
ลงไปในที่ดินนั้น
ในกรณีให้เช่าที่ดินสาหรับอยู่อาศัย ถ้าผู้ประสงค์จะเช่ามีหลายคนเกินกว่าที่ดินที่กาหนดไว้ให้
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความจาเป็นและได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมากกว่าได้เช่าก่อน
ตามลาดับ
การให้เช่าที่ดินสาหรับปลูกสร้างอาคาร หรือถาวรวัตถุในเชิงพาณิชย์ ให้พิจารณาเสนอเงื่อนไขที่
จะให้อาคารหรือถาวรวัตถุตกเป็นของรัฐภายในกาหนดเวลาหรือไม่ประการใดด้วย
การให้เช่าที่ดินแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือได้ช่วยทาประโยชน์ในที่ดินนั้น ให้กระทาโดยวิธีการ
กาหนดราคาเช่า แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวหลายคนประสงค์จะเช่าที่ดินแปลงเดียวกัน และไม่อาจตกลงกันได้
ให้กระทาโดยวิธีประกวดราคาค่าเช่า
ในกรณีให้เช่าที่ดิน ซึ่งถูกกัน ออกจากที่ดิน ที่ทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ถ้าผู้ขอเช่าเป็นผู้ได้ครอบครองที่ดินนั้น ให้กาหนดตามอัตราค่าเช่าปานกลาง ที่มีการเช่าอยู่ในท้องที่นั้น
ในวันทาสัญญาเช่า และมิให้มีการเช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลอื่น
ข้อ ๓๙ การให้ เช่ าซื้อ ที่ดิ น ให้ กาหนดจานวนเงิน และระยะเวลาส่ งใช้ เงิน เป็ นคราว ๆ โดย
คานึงถึงสภาพแห่งท้องที่ประกอบกับทุนที่ได้ลงไปในที่ดินนั้น
ถ้าผู้ประสงค์จ ะเช่าซื้อมีหลายคนเกินกว่าที่ดินที่กาหนดไว้ ให้ดาเนินการเช่าซื้อโดยวิธีการ
จับฉลาก เว้นแต่การเช่าซื้อที่ดินสาหรับอยู่อาศัย ให้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความจาเป็นและได้รับ
ความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมากกว่า ได้เช่าซื้อก่อนตามลาดับ
ในกรณีให้เช่าซื้อที่ดิน ซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ถ้า
ผู้ขอเช่าซื้อเป็นผู้ได้ครอบครองที่ดินนั้น ให้ถือเอาราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินในวันทาสัญญาเช่าซื้อ เป็นราคาให้เช่าซื้อ การชาระค่าเช่าซื้อจะแบ่งเป็นกี่งวด
แต่ละงวดจะชาระเป็นรายปี หรือหลายปีต่องวดก็ได้ แต่ต้องชาระให้เสร็จสิ้นภายในยี่สิบปี

๒๙๘
ส่วนที่ ๔
การดาเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดหาผลประโยชน์แล้ว
ข้อ ๔๐ เมื่อได้รับอนุมัติให้มีการจัดหาผลประโยชน์แล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้นาความในหมวด ๒ ข้อ ๒๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
(๒) ให้ทบวงการเมืองผู้จัดหาผลประโยชน์ประกาศวัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ วิธีการและ
รายละเอียด ให้ราษฎรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ประกาศให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงาน
ที่ดิน ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละ ๑ ฉบับ
(๓) ผลประโยชน์ที่จัดเก็บได้จากที่ดินรายใด ให้เป็นรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ที่ดินนั้นตั้งอยู่ กรณีอธิบดีเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ ให้นาผลประโยชน์ที่จัดเก็บได้ส่งเป็นรายได้ของรัฐ
(๔) ให้ทบวงการเมืองผู้จัดหาผลประโยชน์จัดทารายงานแสดงผลงานและรายรับรายจ่ายในรอบ
ปีหนึ่ง ๆ เสนอกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๔๑ บรรดาค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการดาเนินการตามระเบียบนี้ ให้ทบวงการเมือง ผู้ขอ
เป็นผู้รับผิดชอบ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๒ บรรดาคาขอใดซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อารีย์ วงศ์อารยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๙๙
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เป็นเมืองหลัก
ลาดับที่

ศักยภาพของเมือง

๑
๒

เมืองหลัก หรือ เมืองศูนย์กลางความเจริญ
เมืองหลักเร่งรัด

๓

เมืองหลักอับดับรอง หรือ เมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาค

๔

เมืองอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี

รายชื่อจังหวัด
(๑) กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
(๒) เชียงใหม่
(๓) ชลบุรี
(๔) ขอนแก่น
(๕) สงขลา – หาดใหญ่
(๖) นครราชสีมา
(๗) สุราษฎร์ธานี
(๘) นครศรีธรรมราช
(๙) ภูเก็ต
(๑๐) กระบี่
(๑๑) พังงา
(๑๒) ระยอง
(๑๓) ฉะเชิงเทรา
(๑๔) เพชรบุรี
(๑๕) กาญจนบุรี
(๑๖) ราชบุรี
(๑๗) เชียงราย
(๑๘) ลาปาง
(๑๙) พิษณุโลก
(๒๐) นครสวรรค์
(๒๑) อุบลราชธานี
(๒๒) อุดรธานี
(๒๓) ร้อยเอ็ด
(๒๔) สุรินทร์
(๒๕) มุกดาหาร

ทะเบียนที่ดินที่ถูกถอนสภาพ
(๑)
ลำดับที่

(๒)
ที่ดินที่ถูกถอนสภำพ
ตำบล
(๑) สถำนะเดิมของที่ดิน
............................................
(๒) สภำพกำรใช้ประโยชน์
...........................................
(๓) จำนวนเนื้อที่
........ไร่ ....... งำน .......... ตำรำงวำ
(๔) หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
เลขที่.........................

(๔)
เนื้อที่ขอถอนสภำพ

(๓)
ที่ตั้งของที่ดิน
อำเภอ

จังหวัด

ไร่

งำน

ตำรำงวำ

(๕)
วัตถุประสงค์
ในกำรถอนสภำพ

(๖)
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ตอน วัน เดือน ปี

(๗)
หมำยเหตุ

ข้อแนะนาในการลงรายละเอียดในตารางข้อมูลทะเบียนที่ดินที่ถูกถอนสภาพ
(๑) ให้ลงรำยละเอียด ลำดับที่ เรียงตำมลำดับก่อนหลังของที่ดินที่ถูกถอนสภำพ
(๒) ให้ลงรำยละเอียดที่ดินที่ถูกถอนสภำพ ว่ำ สถำนะเดิมก่อนถูกถอนสภำพเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทใด เช่น เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือเป็นที่หวงห้ำม หรือสงวนไว้ตำมควำมต้องกำรของทบวงกำรเมือง ใช้ประโยชน์อย่ำงใด เช่น เป็นที่เลี้ยงสัตว์ มีหลักฐำนอย่ำงใด เช่น
ทะเบียนที่สำธำรณะ เลขที่ใด หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่เท่ำใด เนื้อที่เดิมเท่ำใด เป็นต้น
(๓) ให้ลงรำยละเอียดที่ตั้งของที่ดินที่ถูกถอนสภำพ ว่ำ ตั้งอยู่ท้องที่ ตำบล อำเภอ จังหวัดใด
(๔) ให้ลงรำยละเอียดจำนวนเนื้อที่ท่ีดินที่ถูกถอนสภำพ ว่ำ มีเนื้อที่ จำนวนกี่ ไร่ – งำน – ตำรำงวำ
(๕) ให้ลงรำยละเอียดวัตถุประสงค์ในกำรถอนสภำพ ว่ำ นำไปใช้เพื่อกิจกำรใด เช่น นำไปใช้ประโยชน์ในรำชกำร นำไปจัดหำผลประโยชน์ เป็นต้น
(๖) ให้ลงรำยละเอียด ว่ำ ที่ดินที่ได้ถูกถอนสภำพโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำนำไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ตอน วันเดือนปี ใด
(๗) ให้ลงรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นว่ำ เป็นประโยชน์ต่อกำรนำไปใช้เพื่อกำรอ้ำงอิง

ทะเบียนทบวงการเมืองผู้ได้รับการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
(๑)
ลำดับ
ที่

(๒)
ชื่อทบวงกำรเมือง
ผู้ใช้

(๓)
ที่ตั้งของที่ดิน
ตำบล อำเภอ

จังหวัด

(๔)
เนื้อที่
ไร่

งำน

(๕)
วัตถุประสงค์
ในกำรใช้
ตำรำงวำ

(๖)
สถำนะเดิม
ของที่ดิน

(๗)
ประกำรกระทรวงมหำดไทย
วัน เดือน ปี

(๘)
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ตอน วัน เดือน ปี

(๙)
หมำยเหตุ

ข้อแนะนาในการลงรายละเอียดในตารางข้อมูลทะเบียนทบวงการเมืองผู้ได้รับการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
(๑) ให้ลงรำยละเอียด ลำดับที่ เรียงตำมลำดับก่อนหลังของที่ดินที่ได้ดำเนินกำรจัดให้ทบวงกำรเมืองใช้ประโยชน์ในรำชกำร
(๒) ให้ลงรำยละเอียดชื่อทบวงกำรเมืองผู้ขอใช้
(๓) ให้ลงรำยละเอียดที่ตั้งของที่ดินที่ได้ดำเนินกำรจัดให้ทบวงกำรเมืองใช้ประโยชน์ในรำชกำรว่ำตั้งอยู่ท้องที่ ตำบล อำเภอ จังหวัดใด
(๔) ให้ลงรำยละเอียดจำนวนเนื้อที่ที่ดินที่ได้ดำเนินกำรจัดให้ทบวงกำรเมืองใช้ประโยชน์ในรำชกำร ว่ำ มีเนื้อที่จำนวนกี่ ไร่ – งำน – ตำรำงวำ
(๕) ให้ลงรำยละเอียดวัตถุประสงค์ในกำรใช้ ว่ำ นำที่ดินไปใช้เพื่อประโยชน์ในรำชกำรอย่ำงใดบ้ำง เช่น ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงำน สร้ำงบ้ำนพัก เป็นต้น
(๖) ให้ลงรำยละเอียดสถำนะเดิมของที่ดิน ว่ำ ที่ดินที่นำมำจัดให้ทบวงกำรเมืองใช้ประโยชน์ในรำชกำรเดิม เป็นที่ดินของรัฐประเภทใด เช่น เป็นสำธำรณสมบัติของ
แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นที่หวงห้ำมหรือสงวนไว้ ตำมควำมต้องกำรของงทบวงกำรเมือง หรือเป็นที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำ
(๗) ให้ลงรำยละเอียด ว่ำ กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศจัดขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงกำรเมืองใช้ประโยชน์ในรำชกำร เมื่อวันเดือนปีใด
(๘) ให้ลงรำยละเอียด ว่ำ ได้มีกำรนำประกำศกำรจัดขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงกำรเมืองใช้ ประโยชน์ในรำชกำรไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ตอน วัน
เดือนปีใด หรือกรณีไม่มีประกำศกำรจัดขึ้นทะเบียน แต่ได้มีกำรถอนสภำพเพื่อนำที่ดินไปจัดใช้ประโยชน์ในรำชกำรกำรถอนสภำพดังกล่ำวได้มีกำรนำพระรำชบัญญัติหรือ
พระรำชกฤษฎีกำไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ตอน วันเดือนปีใด
(๙) ให้ลงรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นว่ำ เป็นประโยชน์ต่อกำรนำไปใช้เพื่อกำรอ้ำงอิง

ทะเบียนทบวงการเมืองผู้ได้รับการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
(๑)
(๒)
ลำดับ ชื่อทบวงกำรเมือง
ที่ ผู้จัดหำผลประโยชน์

(๓)
ที่ตั้งของที่ดิน
ตำบล อำเภอ

จังหวัด

(๔)
เนื้อที่
ไร่

งำน

(๕)
วิธีกำรจัดหำ
ผลประโยชน์
ตำรำงวำ

(๖)
สถำนะเดิม
ของที่ดิน

(๗)
ประกำรกระทรวงมหำดไทย
วัน เดือน ปี

(๘)
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม ตอน วัน เดือน ปี

(๙)
หมำยเหตุ

ข้อแนะนาในการลงรายละเอียดในตารางข้อมูลทะเบียนทบวงการเมืองผู้ได้รับการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
(๑) ให้ลงรำยละเอียด ลำดับที่ เรียงตำมลำดับก่อนหลังของที่ดินที่ได้นำมำดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์
(๒) ให้ลงรำยละเอียดชื่อทบวงกำรเมือง ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์
(๓) ให้ลงรำยละเอียดที่ตั้งของที่ดินของที่ดินที่นำมำดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์ว่ำตั้งอยู่ท้องที่ ตำบล อำเภอ จังหวัดใด
(๔) ให้ลงรำยละเอียดจำนวนเนื้อที่ที่ดินที่ได้รับมอบหมำยให้นำมำจัดหำผลประโยชน์ ว่ำมีเนือ้ ที่จำนวนกี่ไร่ – งำน – ตำรำงวำ
(๕) ให้ลงรำยละเอียดวิธีกำรจัดหำผลประโยชน์ที่ได้รับมอบหมำย ว่ำ ดำเนินกำรโดยวิธีใด เช่น กำรขำย แลกเปลี่ยน ให้เช่ำ หรือให้เช่ำซื้อ เป็นต้น
(๖) ให้ลงรำยละเอียดสถำนะเดิมของที่ดิน ว่ำ ที่ดินที่นำมำจัดหำผลประโยชน์เดิมเป็นที่ดินของรัฐประเภทใด เช่น เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน เป็นที่หวงห้ำมหรือสงวนไว้ ตำมควำมต้องกำรของทบวงกำรเมือง หรือเป็นที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำ
(๗) ให้ลงรำยละเอียด ว่ำ กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศมอบหมำยให้มีกำรจัดหำผลประโยชน์ วันเดือนปีใด
(๘) ให้ลงรำยละเอียด ว่ำ ได้มีกำรนำประกำศกำรมอบหมำยให้มีกำรจัดหำผลประโยชน์ ไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ตอน วันเดือนปีใด หรือกรณีไม่มี
ประกำศมอบหมำย แต่ได้มีกำรถอนสภำพสภำพเพื่อนำที่ดินไปจัดหำผลประโยชน์ กำรถอนสภำพดังกล่ำวได้มีกำรนำพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำไปประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ตอน วันเดือนปีใด
(๙) ให้ลงรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นว่ำจำเป็นต้องนำไปใช้เพื่อกำรอ้ำงอิง

๓๐๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรา ๑๒๒
แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

๓๐๗
หมวด ๑
ลักษณะที่ดิน
ข้อ ๕ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้
หมายถึง ที่ดินสาหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติ โดยการใช้ร่วมกันของ
ประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ทีช่ ายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้า สวนสาธารณะ
ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจาตาบลหรือหมู่บ้าน
หมวด ๒
อานาจหน้าที่
ข้อ ๖ อานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอานาจหน้าที่
ของนายอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ในกรณีมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ย วกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายในสามสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้น
เว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันที
หากมิได้มีการดาเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลและความจาเป็น
ให้นายอาเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกาหนด และให้นายอาเภอเป็นผู้ดาเนินการหรือนายอาเภอ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการก็ได้
การดาเนินการระงับข้อพิพาทหรือการดาเนินคดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนายอาเภอ
ได้ดาเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอาเภอดาเนินการต่อไป
จนกว่าจะถึงที่สุด
ความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอานาจหน้าที่ของนายอาเภอที่จะดาเนินการฝ่ายเดียว
หมวด ๓
การใช้ประโยชน์
ข้อ ๗ นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอานาจใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดิน
อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น สาหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๘ การขอถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตาม
มาตรา ๘ วรรคสอง การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ ดินของรัฐตามมาตรา ๙และการขอสัมปทานตาม
มาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบว่าด้วยการนั้นที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด

๓๐๘
ข้อ ๙ ทบวงการเมื องตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจขอเปลี่ ย นสภาพการใช้ที่ดินอั นเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งได้
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
หมวด ๔
การจัดทาทะเบียน
ข้อ ๑๐ ที่ดินตามข้อ ๕ เว้นแต่ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้า ลากระโดง ลารางสาธารณะหรือทาง
ระบายน้า รวมทั้งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในทานองเดียวกัน ให้นายอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดทาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดจานวน ๔ ชุด
โดยให้เก็บรักษาไว้ที่อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานที่ดินจังหวัดและกรมที่ดิน แห่งละ ๑ ชุด
ถ้าที่ดินแปลงใดยังไม่มีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันตามกฎหมาย เป็นผู้ดาเนินการขอออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
สาหรับทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้จัดทาไว้ก่อนระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอคัดสาเนามาเพื่อจัดเก็บไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ด้วย
ในการดาเนินการข้างต้นให้สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัดสาขาให้การสนับสนุน
ในการดาเนินการ เช่น ด้านข้อมูลและการรังวัดทาแผนที่
ข้อ ๑๑ กรณีที่ได้ดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงแล้ว ให้ผู้ดูแลรักษาตรวจสอบ
ทะเบีย นที่ดิน สาธารณประโยชน์ฉบับ ที่ผู้ดูแลรักษาเก็บไว้ หากไม่ปรากฏหลักฐานในทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ หรือปรากฏหลักฐานแต่รายละเอียดไม่ตรงกัน ให้แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินดาเนินการ
ลงรายการเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น แปลงนั้ น ในทะเบี ย นให้ ค รบถ้ ว น หรื อ ด าเนิ น การแก้ ไขทะเบี ย นที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ให้ตรงตามข้อเท็จจริง เสร็จแล้วลงลายมือชื่อพร้อมชื่อตัวบรรจง ตาแหน่ง และวัน
เดือน ปี กากับไว้
กรณีที่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินตามข้อ ๕ หรือมีพระราชบัญญัติ
ให้โอนที่ดินหรือมีคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดว่าที่ดินดังกล่าวไม่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ทั้งแปลง ให้เจ้าพนักงานที่ดินจาหน่ายทะเบียนโดยการขีดฆ่ารายการทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
ตลอดทั้งรายการ แต่หากกรณีเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์บางส่วนให้เจ้า พนักงานที่ดินแก้ไขรายการให้
ถูกต้อง พร้อมทั้งหมายเหตุท้ายทะเบีย นของที่ดิน แปลงนั้นตามแต่ก รณีว่าที่ดินสาธารณประโยชน์
ดังกล่าวได้โ อนหรือถอนสภาพตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา คาพิพากษา หรือคาสั่งศาลใด
ตั้งแต่เมื่อใด เสร็จแล้วลงลายมือชื่อพร้อมชื่อตัวบรรจง ตาแหน่ง และวัน เดือน ปี กากับไว้
กรณีที่ยังมิได้มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เมื่อปรากฏว่าการจัดทาทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้สานักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมข้อเท็จจริงและความเห็น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาเภอ เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจั งหวัดให้ความเห็นเพื่อนาเสนอ

๓๐๙
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ หากกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้แก้ไขหรือจาหน่ายรายการ
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ให้เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไขรายการในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
หรือหมายเหตุไว้ตอนท้ายของทะเบียนว่า “ไม่มีที่ดินตามที่ระบุไว้ในทะเบียนเดิม” เสร็จแล้วลงลายมือ
ชื่อพร้อมชื่อตัวบรรจง ตาแหน่ง และวัน เดือน ปี กากับไว้
เมื่อได้มีการแก้ไขหรือหมายเหตุในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสามเสร็จ แล้ว ให้ จัดส่งสาเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานตามข้อ ๑๐
แก้ไขหลักฐานทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน
หมวด ๕
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ข้อ ๑๒ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินตามข้อ ๕ เช่น ประวัติความเป็นมา ที่ตั้งขอบเขต
สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหา ให้เป็นหน้าที่ของนายอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
โดยให้สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัดสาขาให้การสนับสนุนในการดาเนินการด้วย
หมวด ๖
ค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง การตรวจสอบ
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง การดาเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดทาแผนที่ การจัดทาทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๔ บรรดาคาขอ และเรื่องราวใดซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างดาเนินการก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดาเนินการต่อไปได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๑๐

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลั กเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ที่ป ระชุม คณะกรรมการผู้สูง อายุแ ห่ง ชาติ ครั้ง ที่ ๔/๒๕๕๒
วัน ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๙๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารราชการเมือ งพั ท ยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้สูงอายุ ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพัทยา
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกเมืองพัทยา
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

๓๑๑
ในกรณี ไม่ส ามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ ขอทาความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย
ก่อนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอานาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
หมวด ๑
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
(๓) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ผู้สู งอายุ ที่อยู่ ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ ได้รั บ
เงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๒
ขั้นตอนการยื่นคาขอ
ข้ อ ๗ ภายในเดื อ นพฤศจิ ก ายนของทุ ก ปี ใ ห้ ผู้ ที่ จ ะมี อ ายุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไปใน
ปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนด โดยมีหลักฐานดังนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนา
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา

๓๑๒
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ในกรณีที่มีความจาเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง
อาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้
ข้อ ๗/๑ ในกรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
ข้อ ๘ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหนึ่งย้าย
ภูมิ ล าเนาไปอยู่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นอื่ น ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ที่เคยจ่ ายเบี้ย ยังชี พ
ผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะรับ
เบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
หมวด ๓
การตรวจสอบและจัดทาทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ
ข้อ ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ให้จังหวัดแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอ
ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งของเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยากาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอนในการดาเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบสถานะ
ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการดารงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรองของนายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุดังกล่าว จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือหลักฐานอื่น
ที่มีสามารถตรวจสอบได้

๓๑๓
หมวด ๔
งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ข้อ ๑๑ การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้จ่ายในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๑๓ การจ่ ายเงิน เบี้ ย ยัง ชีพผู้ สู ง อายุ ให้ แ ก่ผู้ มีสิ ทธิตามระเบียบนี้ ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หรือในนามบุคคลที่รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอานาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือ
ตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
หมวด ๕
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖
(๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กรณีสิ ทธิได้รั บเงินเบี้ยยั งชีพผู้สู งอายุดังกล่ าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ บริห ารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสาหรับบุคคลดังกล่าวทันที
ข้อ ๑๕ กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย ให้นายทะเบียนอาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
แจ้งการตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายทะเบียน
อาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อใน
ทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ ๘ ต่อไป
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๘ กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒) ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

๓๑๔
หากไม่มีผู้คัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติต่อผู้บริหารท้องถิ่ น
เพื่อสั่งถอนรายชื่อ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทันที
ในกรณีที่มีการคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนแล้วรายงาน
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาดาเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๗ ระเบียบนี้มิให้กระทบต่อสิทธิของผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ เ พื่ อ การยั ง ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบี ย บ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีอยู่
ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๑๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลั กเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ความพิการขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บคณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คน
พิ ก ารแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ความพิ ก าร พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวั น ที่
วัน ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรีย กว่า “ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ การจ่ายเงิน เบี้ ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คนพิการ”และ “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความถึง “คนพิการ”และ “ผู้ดูแลคนพิการ”
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพัทยา
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกเมืองพัทยา
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

๓๑๖
หมวด ๑
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ข้อ ๖ คนพิการซึ่งจะมีสิทธิ ได้รับเงินเบี้ย ความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
(๓) มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
หมวด ๒
ขั้นตอนการยื่นคาขอ
ข้อ ๗ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความ
พิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ ที่ทาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด โดยมีหลักฐานพร้อม
สาเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๒) ทะเบียนบ้าน
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
ในกรณี ที่ คนพิ ก ารเป็ น ผู้ เยาว์มี ผู้ แทนโดยชอบธรรม คนเสมื อ นไร้ค วามสามารถหรือคนไร้
ความสามารถ ให้ ผู้ แทนโดยชอบธรรม ผู้พิ ทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้ วแต่กรณี ยื่นคาขอแทนโดยแสดง
หลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
สาหรับคนพิการกรณีอื่นนอกจากบุคคลตามวรรคสอง ซึ่งไม่อาจยื่นคาขอได้ด้วยตัวเองให้ผู้ดูแล
คนพิการยื่นคาขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนาหลักฐานของคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
ข้อ ๘ ในกรณีคนพิการซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งย้าย
ภูมิลาเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จ่ายเงิน เบี้ยความพิการต่อไปจนกว่า จะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะรั บเบี้ยความ
พิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไปต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน

๓๑๗
หมวด ๓
การตรวจสอบและจัดทาทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ
ข้อ ๙ ภายในเดือนกุมภาพัน ธ์ของทุกปี ให้ จังหวัดแจ้งรายชื่อ คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ย
ความพิการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งของเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยากาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอนในการดาเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบ
สถานะความพิการ และการดารงชีวิตอยู่ของคนพิการ
หมวด ๔
งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ข้อ ๑๑ การตั ้ง งบประมาณและวิธ ีก ารจ่า ยเงิน เบี ้ย ความพิก ารให้ค นพิก ารขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้จ่ายในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๑๓ การจ่ ายเงิน เบี้ ย ความพิก ารให้ แก่ผู้ มีสิ ทธิต ามระเบีย บนี้ ให้ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ความพิการ หรือ
ในนามผู้ดูแลคนพิการเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน หากล่าช้าเกินกว่ากาหนดดังกล่าว
ต้องเป็นกรณีจาเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ดูแลคนพิการ
และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือ
ตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
หมวด ๕
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖

๓๑๘
(๓) แจ้ งสละสิ ทธิการขอรับเงิน เบี้ย ความพิ การเป็น หนังสื อต่ อองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ
กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ย ความพิการดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการสาหรับบุคคลดังกล่าวทันที เว้นแต่กรณีตามข้อ ๘
ข้อ ๑๕ กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการตาย ให้นายทะเบียนอาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้ง
การตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายทะเบียน
อาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อใน
ทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ ๘ ต่อไป
ข้อ ๑๖ กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ปิ ดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น หรือ
สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
หากไม่มีผู้คัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาสั่งถอนรายชื่อ และระงับการจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการทันที เว้นแต่กรณีตามข้อ ๘
ในกรณี ที่ มี ก ารคั ด ค้านให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ตรวจสอบข้ อเท็ จจริงให้ ชั ดเจน เพื่ อ
พิจารณาดาเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๗ ระเบีย บนี้ มิให้ กระทบต่อสิทธิของคนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๘ ให้คนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถือว่าเป็นคนพิการที่ได้
ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๑๙

ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด
ว่าด้วยการดาเนินงานชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ เตรส (๔) นายกเทศมนตรี
มีอ านาจหน้า ที ่ว างระเบีย บเพื ่อ ให้ง านของเทศบาลเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดให้เทศบาลดาเนินการจัดตั้งชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนมี
การผนึก กาลังรวมตัว กัน เพื่อ ช่วยกันพัฒ นา และแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนเป็ น การประสานสั มพั นธ์ ระหว่ างบุ คคลในชุ ม ชน ชุม ชนต่ อ ชุ ม ชน
เทศบาล องค์กรของรัฐและองค์กรภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน เทศบาล
นครปากเกร็ด จึงออกระเบียบว่าด้วยการดาเนินงานชุมชนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดาเนินงานชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย
ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว ๗ วัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดาเนินงานชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศหรือหนังสือสั่งการอื่นใดให้ ใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ให้นายกเทศมนตรี มีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา ตลอดจนยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้

๓๒๐

หมวดที่ ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครปากเกร็ด
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
“ชุมชน” หมายความว่า ชุมชนที่จัดตั้งโดยเทศบาลนครปากเกร็ด
“ประชาชนในชุมชน” หมายความว่า ผู้อาศัยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนนั้น
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคล ประกอบด้วย ประธานกรรมการชุมชน
๑ คน และกรรมการชุมชนอีกไม่เกิน ๙ คน
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน

ข้อ ๖ การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดอง ความรัก ความ
สามัคคีและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
(๓) เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีการรวมตัวกันด้วยจิตสาธารณะ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง
(๔) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือกันระหว่างชุมชน เทศบาล
ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน

๓๒๑

หมวดที่ ๓
การได้มาซึ่งคณะกรรมการชุมชน

ข้อ ๗ ประธานกรรมการชุมชนได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในชุมชนนั้น และ
ได้รับการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชนแล้ว ชุมชนใดมีผู้สมัคร
เพียงหนึ่งคน ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นประธานกรรมการชุมชน โดยไม่ต้องมีการ
เลือกตั้ง
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชนแล้ว ชุมชนใดไม่
มีผู้สมัครให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๙ และไม่เป็นบุคคลต้องห้าม
ตามข้อ ๑๐ เป็นประธานกรรมการชุมชนนั้น
ให้ประธานกรรมการชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ กรรมการชุมชนได้ไม่เกิน ๙ คน โดยจะต้องเป็น
บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อ ๑๐ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
(๔) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ข้อ ๙ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๓) มีภูมิลาเนา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริตไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม
(๕) เป็นผู้เสียสละ ตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบและไม่หวังหรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

๓๒๒
ข้อ ๑๐ ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการชุมชน
(๑) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๙
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
(๓) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เคยต้องโทษตามคาพิพากษาให้จาคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือการกระทา
โดยประมาท
(๖) เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
(๗) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๘) เป็นบุคคลพ้นจากตาแหน่งตามข้อ ๑๒ (๕)
(๙) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการชุมชนให้อยู่ในตาแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการชุมชน ถ้ากรรมการชุมชนว่างลง ให้ประธานกรรมการชุมชนเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๙ และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อ ๑๐ ขึ้นเป็นกรรมการชุมชนแทน โดยให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
และมีวาระอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการชุมชนที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๒ ประธานกรรมการชุมชน พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรีและให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกเทศมนตรี
ลงนามอนุญาต
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙ และเป็นบุคคลต้องห้าม ตามข้อ ๑๐
(๕) นายกเทศมนตรีมีคาสั่งให้พ้น จากตาแหน่ง หรือ เมื่อ ประชาชนผู้มีสิท ธิ์เลือ กตั้งใน
ชุม ชนนั ้น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ าหนึ่ งในสามท าหนั งสื อ ร้ อ งเรีย นพฤติ ก รรม กล่ าวโทษว่ าปฏิ บั ติ ตั ว ไม่
เหมาะสมต่ อ การเป็ น ประธานกรรมการชุม ชน เสนอต่อ นายกเทศมนตรีแ ละนายกเทศมนตรีไ ด้
ดาเนินการสอบสวนแล้วน่าเชื่อว่ามีพฤติกรรมตามข้อกล่าวหา

๓๒๓
(๖) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการชุมชนเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๓ เดือน
(๗) ขาดประชุมผู้บริหารเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชนเกิน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร
กรณี ป ระธานกรรมการชุมชนออกตามวาระ ให้ประธานกรรมการชุมชนปฏิบัติห น้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งใหม่และเทศบาลได้มีประกาศแต่งตั้ง
กรณีป ระธานกรรมการชุมชนพ้นจากตาแหน่งตาม (๒) ถึง (๗) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อ ๑๐ ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการชุมชนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ และเทศบาลได้มีประกาศแต่งตั้ง โดยให้มีวาระ
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของประธานกรรมการชุมชนที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๓ กรรมการชุมชน พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ประธานกรรมการชุมชนพ้นจากตาแหน่ง
(๒) นายกเทศมนตรีมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งโดยการเสนอของประธานกรรมการชุมชน
(๓) ให้นาความตามข้อ ๑๒ (๑) ถึง (๖) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีกรรมการชุมชนออกตามวาระให้ กรรมการชุมชนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งประธานกรรมการชุมชนใหม่ และเทศบาลได้มีประกาศแต่งตั้ง
ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรี มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการเลือกตั้งประธาน
กรรมการชุมชน
ข้อ ๑๕ ประธานกรรมการชุมชนพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องส่งมอบงานและ
ทรัพย์สินของชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกาหนด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
หมวดที่ ๔
องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการชุมชน มีโครงสร้างประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ
และกรรมการผู้ รับ ผิดชอบฝ่ ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสวัสดิการสังคม ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายพัฒ นาและฝ่ายอื่นๆที่เทศบาล
สมควรกาหนด

๓๒๔
ข้ อ ๑๗ ให้ ประธานกรรมการชุ มชน มอบหมายหน้ าที่ ให้ กรรมการชุ มชน เพื่ อปฏิ บั ติ งานตาม
โครงสร้างข้อ ๑๖
ประธานกรรมการชุมชนอาจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควร เพื่อช่วยงานที่ได้รับมอบหมายก็ได้
ข้อ ๑๘ ประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนในชุมชนนั้น
(๒) เป็นผู้ประสานงานการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในชุมชน เสนอเทศบาล
(๓) เป็นผู้แทนของชุมชนนั้นๆ ในการประชุมร่วมกับเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ
(๔) มอบหมายภารกิจให้กรรมการฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๙ รองประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของประธานกรรมการชุมชน
(๒) ทาหน้าที่แทนประธานกรรมการชุมชน ในกรณีที่ประธานกรรมการชุมชนไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๐ เลขานุการมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ออกหนังสือเชิญประชุมตามคาสั่งประธานกรรมการชุมชน
(๒) จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และดาเนินการเกี่ยวกับการประชุม เช่น
จัดทารายงานการประชุมเสนอตามระเบียบ เป็นต้น
(๓) ปฏิบัติงานสารบรรณ และเก็บรักษาเอกสาร
(๔) ดาเนินกิจการของชุมชนโดยทั่วไปที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของผู้ใด
(๕) ประสานงานกับทุกฝ่าย
(๖) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๑ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้ชุมชนสนใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
(๒) ควบคุมดูแล และเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชนทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
(๓) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
(๔) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓๒๕
ข้อ ๒๒ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดูแลด้านบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชน
(๒) ประสานงานรั กษาความสงบในชุ มชน งานป้ องกั น บรรเทาปั ญ หายาเสพติ ด งานจั ด
ระเบียบทางสังคม
(๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๓ ฝ่ายการคลังมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทาและเก็บรักษาบัญชีรายรับ-รายจ่าย และเอกสารการเงินของชุมชน
(๒) ควบคุมและจัดทาบัญชีทรัพย์สินของชุมชน
(๓) สารวจการใช้ทรัพย์สินและจัดทารายงานเพื่อซ่อมบารุง
(๔) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๔ ฝ่ายการศึกษามีหน้าที่ ดังนี้
(๑) เป็นแกนนาในการสารวจข้อมูลเด็กและเยาวชนในชุมชน
(๒) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาในชุมชน และกิจกรรมเนื่องใน
วันสาคัญต่างๆ
(๓) ดูแลและประสาน การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมของสถานการศึกษา ศาสนสถานในชุมชน
กิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
(๔) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๕ ฝ่ายสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) เป็นแกนนาในการสารวจข้อมูลชุมชน เช่น ข้อมูล จปฐ. ผู้มีรายได้น้อย คนชรา
คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
(๒) ประสานงานกลุ่มอาชีพ และประสานการจัดอบรมอาชีพ
(๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๖ ฝ่ายสาธารณสุขมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) เป็นแกนนาในการสารวจข้อมูลด้านการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
(๒) สารวจและดูแลด้านการรักษาความสะอาดและสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
(๓) ประสานด้านการบริการสาธารณสุขในชุมชุน เช่น การฉีดพ่นยุง การอนามัย
การควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ

๓๒๖
(๔) ประสานการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
(๕) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๗ ฝ่ายพัฒนามีหน้าที่ ดังนี้
(๑) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาแผนชุมชน
(๒) สารวจดูแลซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้าสาธารณะ หรือแจ้งขอความ
ช่วยเหลือให้ปรับปรุงซ่อมแซม
(๓) สารวจข้อมูลสภาพแวดล้อมชุมชนในเรื่องระบบระบายน้า คูคลองสาธารณะ สภาวะ
น้าท่วม
(๔) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หมวดที่ ๕
การดาเนินงานของชุมชนและคณะกรรมการชุมชน

ข้อ ๒๘ ให้ประธานกรรมการชุมชน หรือกรรมการที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมายเข้าร่วม
ประชุมกับเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ
ข้อ ๒๙ ให้ประธานกรรมการชุมชนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนอย่างน้อยเดือนละ
๑ ครั้ง และแจ้งให้เทศบาลและประชาชนในชุมชนทราบ
ข้อ ๓๐ ให้ประธานกรรมการชุมชน ทาหน้าที่รวบรวมปัญหา ความต้องการ ข้อมูลต่างๆ ของ
ชุมชนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง แจ้งให้เทศบาลทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกาหนด
ข้อ ๓๑ ให้ประธานกรรมการชุมชน มอบหมายงานให้กรรมการชุมชนรับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ
และให้กรรมการชุมชนรวบรวมแจ้งประธานกรรมการชุมชน เพื่อรวบรวมแจ้งเทศบาล
ข้อ ๓๒ หากประธานกรรมการชุมชนหรือกรรมการชุมชน ได้ร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานอื่นที่ไม่ผ่านเทศบาล ให้ประธานกรรมการชุมชนแจ้งเป็นหนังสือให้เทศบาลทราบ
ข้อ ๓๓ ให้ประธานกรรมการชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล เงินอุดหนุน และการเงิน
ของชุมชน อย่างน้อย ๓ คน โดยให้มีประธานกรรมการชุมชน และฝ่ายการคลังของชุมชนนั้น ร่วมเป็น
กรรมการด้วย และให้ประกาศรายชื่อให้ประชาชนในชุมชนนั้นทราบ
ข้อ ๓๔ การดาเนินการตามโครงการโดยชุมชน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
โดยอนุโลม

๓๒๗
ข้อ ๓๕ ประธานกรรมการชุมชน ต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สินของชุมชนนั้น ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด รายงานให้เทศบาลทราบภายในเดือนกันยายนของทุกปี
หมวดที่ ๖
การเงินของชุมชน

ข้อ ๓๖ ชุมชนอาจมีรายได้จาก
(๑) การสนับสนุนงบประมาณทั้งของภาครัฐและเอกชน
(๒) การทากิจการต่างๆ เพื่อหารายได้ เช่น การผลิตและจาหน่ายสินค้า ฯลฯ
(๓) การรับบริจาคหรือการอุทิศให้
(๔) การจัดทากิจกรรมต่างๆ
(๕) รายได้อื่นๆ
ข้อ ๓๗ การใช้จ่ายเงินของชุมชน ให้ประธานกรรมการชุมชนอนุมัติให้ใช้จ่ายได้ตามอานาจ
หน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชน
ข้อ ๓๘ ให้ประธานกรรมการชุมชนร่วมกับฝ่ายการคลังหรือกรรมการชุมชนอื่นที่ได้รับคัดเลือก
จากคณะกรรมการชุมชน เป็นผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายเงินและถอนเงินของชุมชน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการชุมชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ดว่าด้วยการ
ดาเนินงานชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ และเทศบาล
ได้มีประกาศแต่งตั้ง
ข้อ ๔๐ ระเบียบนี้มิให้นาข้อ ๙(๓) มาใช้บังคับกับผู้ที่เป็นประธานกรรมการชุมชนตามระเบียบ
เทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดาเนินงานชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
นายวิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

๓๒๘

ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด
ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มทากิจกรรมร่วมกันในด้านสุขภาพ
ด้านครอบครัว และการอยู่อาศัย ความปลอดภัยในชีวิต และเครือข่ายเกื้อหนุ นด้านการมีส่วนร่วมทาง
สังคมและด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
อาศัยความ มาตรา ๑๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๕๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล
พุทธศักราช ๒๔๙๖ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการบริหารงาน
ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว ๗ วัน
ข้อ ๓ ชื่อศูนย์ฯ “ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด”
ข้อ ๔ ที่ตั้งศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด กาหนด
ข้อ ๕ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอานาจ
ตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ” หมายถึง ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลนครปากเกร็ด

๓๒๙
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลนครปากเกร็ด
“สมาชิก” หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดและสมัครเป็น
สมาชิกของศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด
“ชมรมผู้สูงอายุ” หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ
ข้อ ๗ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๗.๑ เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล การจัดตั้ งชมรมผู้สูงอายุ ระเบียบบริหารชมรม
ผู้สูงอายุ และการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ
๗.๒ เป็นศูนย์กลางการประสานงานในด้านต่างๆระหว่างหน่วยงานกับชมรมผู้สูงอายุ
อาทิเช่น สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ เป็นต้น
๗.๓ เป็นศูนย์กลางการประสานงานในด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมในการจัดการ
เชิงบูรณาการแก่ผู้สูงอายุ
๗.๔ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของชมรมผู้สูงอายุ
๗.๕ เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุแต่ละชมรมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน
๗.๖ เผยแพร่งานกิจกรรมศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ
หมวดที่ ๓
สมาชิกศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ
ข้อ ๘ สมาชิกมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๘.๑ ชมรมผู้สูงอายุต้องมีการจัดตั้งขึ้นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๘.๒ ผู้สูงอายุในชมรมต้องมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๕๐ คนและมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนที่ตั้งของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุจะเป็นสมาชิกได้เพียง ๑ ชมรม เท่านั้น
ข้อ ๙ ประธานชมรมผู้สูงอายุต้องยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกตามแบบที่กาหนดพร้อม
เอกสารประกอบดังนี้
๙.๑ รายชื่อคณะกรรมการการบริหารชมรม จานวน ๑ ชุด
๙.๒ ทะเบีย นรายชื่อ ผู้สูง อายุใ นชมรมที่มีอ ายุตั้ง แต่ ๖๐ ปีขึ้น ไป พร้อ มระบุ
หมายเลขบัตรประจาตัว ๑๓ หลัก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี) จานวน ๑ ชุด
๙.๓ ระเบียบ/ข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุ

๓๓๐
ข้อ ๑๐ สมาชิก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ จัดให้มีการประชุมใหญ่ชมรมผู้สูงอายุ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงาน
ให้ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุทราบ
๑๐.๒ รายงานผลการดาเนินงานของชมรม พร้อมแจ้งทะเบียนรายชื่อสมาชิก
ภายในเดือนกันยายน ของทุกปี ตามแบบที่กาหนด
๑๐.๓ อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
หมวดที่ ๔
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นายกเทศมนตรี หรือ รองนายกเทศมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ประธาน
๑๑.๒ ปลัดเทศบาล หรือ รองปลัดเทศบาล ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นรอง
ประธาน
๑๑.๓
๑๑.๔
๑ คน เป็นกรรมการ
๑๑.๕
๑๑.๖

หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ
ประธานชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกแต่ละตาบล ตาบลละ
ผู้อานวยการสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ
นักสังคมสงเคราะห์
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการมีหน้าที่
๑๒.๑ จัดให้มีการประชุมสมาชิกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๒.๒ จัดให้มีการประชุมประธานชมรมผู้สูงอายุอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๑๒.๓ จัดทาทะเบียนข้อมูลสมาชิก
๑๒.๔ จัดประชุมคณะกรรมการ กาหนดนโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๑๒.๕ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
๑๒.๖ รวบรวมปัญหา/ความต้องการ อุปสรรคในการดาเนินงานของสมาชิก เพื่อ
นาเข้าที่ประชุมพิจารณา
๑๒.๗ แจ้งผลประชุม กาหนดแนวทาง ส่งเสริมประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาให้กับ
สมาชิก

๓๓๑
๑๒.๘ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
๑๒.๙ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๕๔

วิชัย บรรดาศักดิ์
( นายวิชัย บรรดาศักดิ์ )
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบนี้ เนื่องจากสถิติข้อมูลจานวนประชากรในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มีจานวนทั้งสิ้น ๑๗๘,๙๐๗ คน เป็นผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป
จานวน ๑๘,๐๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๙ ซึ่งหมายถึงเทศบาลนครปากเกร็ดกาลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุคือ มีจานวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ และคาดการณ์ว่าจะมี
จานวนมากขึ้นในแต่ละปี

๓๓๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มา
ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะการคลัง
เพียงพอสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จึงสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ (๑๐) และมาตรา ๑๗ (๒๗) แห่ ง
พระราชบั ญญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ (๓) และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๕๐ (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ มาตรา ๖๒ (๑๔) และมาตรา ๙๐ วรรคสองแห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ มาตรา ๖๗ (๖) และมาตรา
๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๑ (๑๑)
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง/หน้า ๑/๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
“คนพิ ก าร” หมายความว่ า คนพิ ก ารที่ จ ดทะเบี ย นคนพิ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
“ผู้ป่วยเอดส์” หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว

๓๓๓
“ผู้อุปการะ” หมายความว่า บรรดาผู้ดูแลผู้ สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เช่น บิดา มารดา
บุตร สามีภริยา ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นที่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการช่วยเหลือ แต่
ทั้งนี้ มิให้ ห มายความรวมถึงสถานสงเคราะห์ ห รือ องค์กรที่ด าเนิ นการในลั กษณะเดี ยวกัน กับ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
“เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ” หมายความว่า เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเงินโดยจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
“ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์” หมายความว่า ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งได้รับการ
อนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
“ประชาคม” หมายความว่า การรวมตัวกันของชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชนเพื่อ
ร่ว มกัน แก้ไขปั ญ หาหรือ กระท าการบางอย่างให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ ภ ายใต้ ระบบการจัด การที่ มีการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ซึ่งการจัดองค์กรให้เป็นไปตามที่ทางราชการกาหนด
“ประชาคมหมูบ่ ้าน” หมายความว่า ประชาคมในเขตหมู่บ้าน
“ประชาคมท้องถิ่น ” หมายความว่า ประชาคมจังหวัดสาหรับเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประชาคมเมืองส าหรับ เขตเทศบาล เมืองพัท ยาหรือองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มี กฎหมายจัดตั้ ง
ประชาคมตาบลสาหรับเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกเมืองพัทยา หรือรองผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร
“พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่า ข้ าราชการองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด พนั ก งาน
เทศบาล พนั กงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

๓๓๔
หมวด ๑
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์
ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ข้อ ๗ ในกรณีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน ให้ผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง
บริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
หมวด ๒
วิธีการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
ส่วนที่ ๑
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ข้อ ๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการกับผู้สูงอายุและคนพิการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีคุณ สมบัติตามข้อ ๖ แล้ วเสนอต่อที่ประชุม
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อทาการพิจารณาจัดลาดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๗
และบัญชีรายชื่อที่สารองไว้ที่จังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดลาดับด้วย สาหรับในเขตองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ประชาคมหมู่ บ้ านเพื่ อท าการคั ดเลื อกโดยจั ดล าดั บ ผู้ มี สิ ท ธิ ได้รับ เงิน
สงเคราะห์ของหมู่บ้านก่อน
(๒) นารายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๘ (๑) มาจัดทาเป็นบั ญชีผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ แล้วปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สานักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่อื่นๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมั ติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
ตามบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์

๓๓๕
ในกรณี ที่มีการคัดค้านบั ญ ชีผู้ มีสิ ทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ดังกล่ าว ให้ ผู้ บริห ารท้ องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับ เงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชี
ต่อไป
ส่วนที่ ๒
ผู้ป่วยเอดส์
ข้อ ๙ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคา
ขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาอยู่
ในกรณี ที่ผู้ ป่ว ยเอดส์ ไม่ส ามารถเดินทางมายื่ นคาขอรับการสงเคราะห์ ด้วยตนเองได้จะมอบ
อานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการแทนก็ได้
แบบคาขอรับการสงเคราะห์และหนังสือมอบอานาจให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๑๐ เมื่อมีผู้ป่วยเอดส์มายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ตามข้อ ๙ ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ออกไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอรับการสงเคราะห์ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรจะได้รับการ
สงเคราะห์ห รือไม่ โดยให้ นาความในข้อ ๗ มาประกอบการพิจารณาจัดลาดับด้วยและให้ จัดทาบัญ ชี
รายชื่อผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้
ส่วนที่ ๓
การจัดทาทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
ข้อ ๑๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ไว้
เป็นหลักฐานทุกคน และให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ให้สานักงานท้องถิ่นจังหวัดทราบ
ข้อ ๑๒ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้สานักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในปีงบประมาณถัดไป

๓๓๖
หมวด ๓
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์

ข้อ ๑๓ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ให้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนับ
แต่วันที่ได้รับอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่น และให้สิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ถึงแก่กรรม
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖
กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงตาม (๑) ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่เสียชีวิต และสั่งระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสาหรับผู้ที่ถึงแก่กรรมนั้น
ในงวดเบิกจ่ายถัดไป
กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงตาม (๒) สาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ให้ดาเนินการตามข้อ ๘ วรรคสอง
ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป
กรณี สิ ท ธิดังกล่ าวสิ้ น สุ ดลงตาม (๒) ส าหรับ ผู้ ป่ว ยเอดส์ ให้ พ นั ก งานส่ วนท้ องถิ่น ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการระงับการจ่ายเงิ นตามข้อ ๑๓ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลื่อนผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ในบัญชีรายชื่อลาดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์แทนผู้ที่หมดสิทธิ
ข้อ ๑๕ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ที่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบกับ บัญชีรายชื่อให้ดาเนินการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
หมวด ๔
งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ข้อ ๑๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ในกรณีดังนี้
(๑) จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) จ่ายสมทบให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสงเคราะห์
งบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยู่เดิม ในกรณีที่อัตราที่ได้รับจากรัฐน้อยกว่าอัตราที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ตาม (๑) และ (๒)

๓๓๗
ข้ อ ๑๗ การตั้ ง งบประมาณและวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น ตามข้ อ ๑๖ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมิต้องจ่ายเป็นเช็ค
ในกรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอานาจจะต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับ
มอบอานาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ยังมีชีวิตอยู่
หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรายละเอียด
การโอนเงินในบัญชีการจ่ายเงินสงเคราะห์ โดยใช้หลักฐานการโอนเงินเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายหรือโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพไว้
เพื่อการตรวจสอบ
ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินตามข้อ ๑๖ ให้จ่ายได้ในอัตราดังนี้
(๑) จ่ายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
(๒) หากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ใดมีความประสงค์จะจ่ายเกินกว่าที่กาหนดตาม (๑)
ให้สามารถที่จะกระทาได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าสองเท่าของอัตราที่กาหนด หรือไม่ เกินกว่าหนึ่งพันบาท
โดยให้เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและให้คานึงถึงสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๓) การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์แต่ละประเภทให้จ่ายได้ในอัตราเดียวกัน
ข้อ ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ เดือนละ ๑ ครั้ง ยกเว้นการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ จะจ่ายปีละ ๒
ครั้งๆ ละ ๖ เดือน ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงค์
ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
(๒) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
การโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
ในการโอน
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ และหนังสือ
มอบอานาจให้ทาตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๒๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งผู้ มีสิ ทธิได้รั บเงินสงเคราะห์มาแสดงตนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยืนยัน
ความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้นต่อไป ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ไม่
สามารถมาแสดงตนได้จะมอบอานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดให้บุคคลอื่นมาแจ้งแทนก็ได้

๓๓๘
(๒) นาบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่อื่นๆ ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ในกรณี ที่มีการคัดค้านบั ญ ชี ผู้ มีสิ ทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ดังกล่ าว ให้ ผู้ บริห ารท้ องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชี
ต่อไป
ข้อ ๒๑ ก่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในงวด
แรกจะต้อ งมีการแสดงตนหรือได้รั บ หนั งสื อมอบอานาจแจ้งการมี ชีวิตอยู่ และหนั งสื อจากบุ คคลที่
น่าเชื่อถือรับรองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้นเสียชีวิตจะแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่เสียชีวิต
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒ ระเบี ย บนี้ มิให้ ก ระทบกับผู้ สู งอายุตามระเบี ยบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้ว ยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชี พคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ใน
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่การดาเนินการใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้
ถือเป็นการปฏิบัติท่ีชอบด้วยระเบี ยบนี้และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๓๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดาเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการดาเนิ น งานศู น ย์
ประสานงานองค์ ก รชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญั ติระเบี ย บบริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกั บมติ ที่ประชุ มกระทรวงมหาดไทย
ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เห็ น ชอบให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการดาเนิ น งานศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก รชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๔๔ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการ ดาเนิ น งานศู น ย์
ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้ อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ น ต้ น ไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการดาเนิ น งานศู น ย์ ป ระสานงาน
องค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ หรื อคาสั่ ง อื่นใดในส่ ว นที่กาหนดไว้ แล้ ว ซึ่งขัดหรื อแย้ง กับ ระเบี ย บนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ ๔ ให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อานาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ปั ญหาเกี่ย วกับ การปฏิบั ติ ต ามระเบี ย บนี้ คาวินิ จฉัย ของปลั ด กระทรวงมหาดไทยให้ เป็นที่สุ ด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชน” หมายถึ ง องค์ ก รเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
รวมพลั ง ระหว่ า งผู้ นา กลุ่ ม หรื อ องค์ ก ารที่ มี อ ยู่ ใ นหมู่ บ้ า น ตาบล ในการทางานร่ ว มกั บ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และ

๓๔๐

คณะกรรมการหมู่ บ้ า น กานั น และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ประสานการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
ภาครั ฐ และภาคประชาชน ในการบริ ห ารจัด การสั ง คม พัฒ นาชุ มชนและท้ องถิ่นร่ ว มกัน เรี ยกโดยย่อ
ว่า “ศอช.” และให้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Community Organization Network Center” เรียกโดยย่อ
ว่า “CON Center”
“องค์ ก ารชุ ม ชน” หมายความว่ า กลุ่ ม คนจานวนหนึ่ ง ในชุ ม ชน หมู่ บ้ า นและตาบล ซึ่ ง มา
รวมตั ว กั น เพื่ อ ดาเนิ น กิ จ กรรมให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กาหนดขึ้ น โดยมี ก ารจั ด ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ในการมารวมตั ว กั น การอยู่ ร่ ว มกั น การปฏิ บั ติ ต่ อ กั น และมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น อย่ า งเป็ น ระบบ
“องค์ ก ารเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน” หมายความว่ า การรวมตั ว กั น ขององค์ ก ารชุ ม ชนที่ ก รมการ
พั ฒ นาชุ ม ชนจั ด ตั้ ง หรื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น โดยมี ก ารจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน การจั ด ระเบี ย บ
ข้อบังคับในการมารวมตัวกัน การอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติต่อกัน และมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นระบบ
“เครื อ ข่ายองค์ การชุ ม ชน” หมายความว่า กลุ่ มขององค์ การชุมชนประเภทเดียวกัน หรื อ ต่ า ง
ประเภทกันที่มีการเชื่อมประสานการทางานมากกว่าหนึ่งองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือ ในการ
ทากิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกเครือข่าย หรือชุมชนร่วมกัน
“ผู้ แ ทนองค์ ก ารชุ ม ชน” หมายความว่ า สมาชิ ก ขององค์ ก ารชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก
องค์ก ารชุมชน หรื อที่เรี ย กชื่อเป็ น อย่ า งอื่น เพื่ อปฏิบัติ งานในฐานะผู้ แ ทนขององค์ การชุมชนนั้น ๆ โดย
ให้รวมถึงกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่น หรือในตาบลด้วย
“ผู้ แ ทนเครื อ ข่ า ยองค์ ก ารชุ ม ชน” หมายความว่ า สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยองค์ ก ารชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การ
คั ด เลื อ กจากเครื อ ข่ า ยองค์ ก ารชุ ม ชน หรื อ ที่ เ รี ย กชื่ อ เป็ น อย่ า งอื่ น เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ แ ทน
เครือข่ายองค์การชุมชน
“ชุ ม ชน” หมายความว่ า กลุ่ ม คนที่ มี วิ ถี ชี วิ ต เกี่ ย วพั น กั น มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกั น อย่ า ง
เป็ น ปกติ แ ละต่ อ เนื่ อ ง โดยเหตุ ที่ อ ยู่ ใ นอาณาเขตเดี ย วกั น หรื อ มี อ าชี พ เดี ย วกั น หรือ ดาเนิ น กิ จ การที่ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มกั น หรื อ มี วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ หรื อ ความสนใจร่ ว มกั น และให้ ห มายความรวมถึ ง
ชุ ม ชนเมื อ งตามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง กรุ ง เทพมหานครและ
เมืองพัทยา
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
“คณะกรรมการกลาง” หมายความว่า คณะกรรมการกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในระดับตาบล
อาเภอ และจังหวัด

๓๔๑
“เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน” หมายความว่า ข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน และรวมถึงอาสาพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ปฏิบัติงานในชุมชนหรือหมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ และจังหวัด
“อาเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอาเภอ
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้ อ ๖ ให้ ศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชน มี สานั ก งานกลางตั้ ง อยู่ ที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย
ให้ จั ด ตั้ ง สานั ก งานอานวยการคณะกรรมการกลาง เป็ น หน่ ว ยงานภายในของกรมการพั ฒ นา
ชุม ชน มีห น้ า ที่ป ฏิบั ติเกี่ ย วกับ งานวิช าการ และธุรการให้ แก่ค ณะกรรมการกลาง และดาเนิน การอื่น ใด
ตามที่คณะกรรมการกลางมอบหมาย
หมวด ๒
โครงสร้างและอานาจหน้าที่
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน”
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๕) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๖) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๗) อธิบดีกรมที่ดิน หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๘) ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๙) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๑๐) ผู้อานวยการองค์การตลาด หรือผู้แทน
(๑๑) ผู้แทน ศอช. จานวนห้าคน
(๑๒) ผู้แทนเครือข่ายองค์การชุมชน จานวนห้าคน
(๑๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนห้าคน

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ

๓๔๒
(๑๔) รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งอธิบดี
เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
(๑๕) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทน ศอช. ผู้ แ ทนเครื อ ข่ า ยองค์ ก ารชุ ม ชน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ มี ว าระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
กรรมการซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทน ศอช. และผู้ แ ทนเครื อ ข่ า ยองค์ ก ารชุ ม ชน ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ ซึ่ ง
ผ่านการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ปลัดกระทรวงกาหนด
กรรมการซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ ป ลั ด กระทรวงแต่ ง ตั้ ง ตามคาแนะนาของกรรมการตาม (๑๑)
และ (๑๒)
ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ป ลั ด กระทรวงแต่ ง ตั้ ง กรรมการซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทน ศอช. ผู้ แ ทนเครื อ ข่ า ย
องค์ก ารชุมชน และผู้ ทรงคุ ณวุฒิ จานวนไม่เ กินตามระเบียบนี้ และให้ ค ณะกรรมการกลางจั ดให้ มีก าร
สรรหากรรมการ ซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทน ศอช. ผู้ แ ทนเครื อ ข่ า ยองค์ ก ารชุ ม ชน แล้ ว ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ จากวั น ที่ รั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการตาม (๑๑) และ (๑๒)
ในครั้ ง แรก โดยให้ มี ว าระการดารงตาแหน่ ง เท่ า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู่ ข องผู้ ดารงตาแหน่ ง เดิ ม และให้
ผู้ แ ทน ศอช. และผู้ แ ทนเครื อ ข่ า ยองค์ ก ารชุ ม ชนที่ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ดั ง กล่ า วดาเนิ น การเสนอชื่ อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตาม (๑๓) เพื่ อ ให้ ป ลั ด กระทรวงแต่ ง ตั้ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
รั ฐ มนตรี ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการตาม (๑๑) และ (๑๒) โดยให้ มี ว าระการดารงตาแหน่ ง เท่ า กั บ วาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ดารงตาแหน่งเดิม
กรรมการตาม (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ซึ่ ง พ้ น จากตาแหน่ ง อาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง อี ก ได้ แต่ จ ะ
แต่ ง ตั้ ง ติ ด ต่ อ กั น เกิ น สองวาระไม่ ไ ด้ ในกรณี ที่ ก รรมการดั ง กล่ า วพ้ น จากตาแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ
ปลัดกระทรวงอาจแต่งตั้งผู้ อื่น เป็น กรรมการแทนได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
เมื่อกรรมการตาม (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ดารงตาแหน่งครบวาระ ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ตาม (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ
ให้คณะกรรมการกลางจัดให้มี การประชุมคณะกรรมการกลางอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการกลางมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๓) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๔) จัดให้มีการประเมินผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ในทุกระดับ

๓๔๓
(๕) จัดทาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการดาเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
ข้อ ๙ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนมีสามระดับ คือ ระดับตาบล ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
เรียกโดยย่อว่า “ศอช.ต.” “ศอช.อ.” และ “ศอช.จ.” ตามลาดับ
การจัดตั้ง และการยุบเลิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ปลัดกระทรวงกาหนด
ข้อ ๑๐ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในแต่ละระดับมีภารกิจ ดังนี้
(๑) สนับสนุนกระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูล
(๒) บูรณาการการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาจังหวัด
(๓) ประสานงานระหว่างองค์การชุมชนในการดาเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม
(๔) ประสานงาน และสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย
(๕) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๖) ประสานงาน และสนับสนุนการดาเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๗) สนับสนุนให้มีกองทุน และสวัสดิการในชุมชน
(๘) ส่งเสริม และประสานให้มีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
(๙) สนับสนุน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม การยุติความขัดแย้งในชุมชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข ความสมานฉันท์
(๑๐) ประสานงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๑๑) ประสานงาน และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ การบารุ ง รั ก ษา การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน
ในการดาเนินกิจการของ ศอช.
(๑๓) ส่งเสริมและดาเนินการกิจการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ข้อ ๑๑ ให้ ศอช.ต. มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง มีจานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบห้าคน
ทาหน้าที่บริหาร ศอช.ต. ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การชุมชน ผู้นาชุมชนกลุ่มอื่น ๆ หรือผู้แทนองค์กรชุมชนอื่น
ในตาบลนั้น ๆ ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ การคัดเลือกคณะกรรมการตาม ข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในตาบลขออนุมัติ
นายอาเภอ เพื่อเชิญผู้ แทนองค์การชุมชนในตาบลทั้งหมดและประชาชนทั่ว ไป จัดเวทีประชาคมคัดเลื อก
คณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตาแหน่งอื่นตามความจาเป็น และเหมาะสม
โดยการคัดเลือกกันเอง

๓๔๔
นายอาเภอ เป็นผู้ลงนามในประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการ ตามมติของเวทีประชาคม
ข้อ ๑๓ ให้ มี ค ณะทางานคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะทางานส่ ง เสริ ม ศอช.ต.” ประกอบด้ ว ย
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลหรื อ ผู้ แ ทน กานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้มีป ระธานคนหนึ่ ง และกรรมการอื่ นตามความเหมาะสม โดยมีเจ้ าหน้า ที่พั ฒ นาชุมชน
ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๔ คณะทางานส่งเสริม ศอช.ต. มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ศอช.ต. ตามข้อ ๑๑ ดังนี้
(๑) สนับสนุนภารกิจของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตามข้อ ๑๐
(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่คณะกรรมการ
(๓) ให้ คาปรึกษาด้านวิช าการ กฎหมาย ระเบียบ และช่วยเหลื อสนับสนุนการดาเนินงานตามที่
คณะกรรมการร้องขอ
ข้อ ๑๕ ให้ ศอช.อ. มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง จานวนอย่างน้อยเก้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบห้าคน
ทาหน้าที่บริหาร ศอช.อ. ประกอบด้วย ผู้แทน ศอช.ต. ทุกตาบลในอาเภอ ตาบลละอย่างน้อยหนึ่งคน ผู้แทน
เครือข่ายองค์การชุมชนระดับอาเภอ เครือข่ายองค์การชุมชนอย่างน้อยเครือข่ายละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ
อื่นตามความเหมาะสม
ให้ คณะกรรมการคัดเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตาแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
โดยการคัดเลือกกันเอง
ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขออนุมัตินายอาเภอ เพื่อเชิญ ศอช.ต. ทุกตาบล ในอาเภอเครือข่ายองค์การ
ชุมชนระดับอาเภอ เครือข่ายองค์การชุมชนและประชาชนทั่วไป จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ
ข้อ ๑๖ ให้นายอาเภอ เป็นผู้ลงนามในประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการระดับอาเภอ
ตามมติของเวทีประชาคม
ข้อ ๑๗ ให้มีคณะทางานคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะทางานส่งเสริม ศอช.อ.” ประกอบด้วยข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ ปฏิบัติงานในอาเภอ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้มีประธานหนึ่งคน และ
ตาแหน่งอื่นตามความเหมาะสม โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทางาน
ข้อ ๑๘ คณะทางานส่งเสริม ศอช.อ. มีหน้าทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ศอช.อ. โดยให้นาความในข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ให้ ศอช.จ. มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งอย่างน้อยเก้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบห้าคน ทาหน้าที่
บริหาร ศอช.จ. ประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์ประสานงานองค์การชุม ชนระดับอาเภอทุกอาเภอ ๆ ละหนึ่งคน
ผู้แทนองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด องค์การเครือข่ายละหนึ่งคน ผู้แทนเครือข่ายองค์การชุมชนอื่น ๆ
ในระดับจังหวัด เครือข่ายละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามความเหมาะสม

๓๔๕
ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญ ศอช.อ. องค์การเครือข่ายชุมชนองค์การ
เครือข่ายพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดทั้งหมด และประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดจัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตาแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
โดยการคัดเลือกกันเอง
ข้อ ๒๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามในประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการระดับจังหวัด
ตามมติของเวทีประชาคม
ข้อ ๒๑ ให้มีคณะทางานคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะทางานส่งเสริม ศอช.จ.” ประกอบด้วย ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในจังหวัด หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้มีประธานหนึ่งคน และ
ตาแหน่งอื่นตามความเหมาะสม โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทางาน
ข้อ ๒๒ คณะทางานส่งเสริม ศอช.จ. มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ศอช.จ. ตามข้อ ๑๙ โดยให้นาความในข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการในแต่ละระดับออกหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ การจัดประชุม การบริหารจัดการ หรือการดาเนินงานด้านอื่น ๆ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๒๔ การแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริม ศอช. ตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๑ ให้จัดทาเป็นคาสั่ง
แต่งตั้ง สาหรับคณะทางานส่งเสริม ศอช.ต และคณะทางานส่งเสริม ศอช.อ ให้นายอาเภอแต่งตั้ง แล้วรายงาน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สาหรับคณะทางานส่งเสริม ศอช.จ.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ในกรณีที ่ค ณะท างานส่งเสริม ศอช. ตาแหน่ง ใดในแต่ล ะระดับ ว่า งลง เนื ่อ งจากมีก ารแต่ง ตั ้ง
โยกย้า ย สับเปลี่ยน ตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเหตุอื่นใด หรือเพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริมกิจการศอช.
ให้จัดทาเป็นคาสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติม แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
หมวด ๓
การสนับสนุนการดาเนินงาน
ข้ อ ๒๕ ให้ สานั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอาเภอ สานั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด หรื อ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ
ทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตจัดให้มีการฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนา รวมทั้งให้การสนับสนุนทางวิชาการ
แก่คณะกรรมการในแต่ละระดับ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถในการดาเนินงาน
บริหารจัดการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒๖ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอาเภอ จังหวัด และศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต
มีหน้าที่ติดตามสนับสนุน และประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์ก ารชุมชนอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งให้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการกลางทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๓๔๖
ข้อ ๒๗ ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนแต่ละระดับ
รวมทั้งจัดทารายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๒๘ ให้ส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ ง องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการดาเนินงานและงบประมาณแก่ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
และประสานความร่วมมือในการดาเนินการให้มีแผนชุมชนเพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม ตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๙ ให้กรมการพัฒนาชุมชนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดประชุมของคณะกรรมการกลาง
และอาจอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสานักงานกลางของ ศอช. ตลอดจนการจัดประชุมคณะกรรมการ ศอช. ในแต่ละ
ระดับได้ตามความเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๐ บรรดาศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนทุกระดับ ที่จัดตั้งขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้เป็น
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตามข้อ ๓๐ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้ต่อไป จนกว่ามีประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการในแต่ละระดับตามมติของเวที
ประชาคม
ข้อ ๓๒ ภายในเก้าสิ บ วัน นั บ แต่วันที่ ระเบียบนี้ มีผ ลใช้ บังคับ ให้ จัด เวทีประชาคม เพื่ อคัด เลื อ ก
คณะกรรมการ ตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๙ และต้องมีประกาศรับรองผลการคัดเลือกดังกล่าว ให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่มีการจัดเวทีประชาคม
ข้อ ๓๓ ให้ดาเนินการจัดตั้งคณะทางานส่งเสริม ศอช. ในแต่ละระดับตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๑
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๔๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนจานองสาหรับ
การให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย
อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยที่ข้อ ๒ (๗) (ญ) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กาหนดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจานองสาหรับการให้สินเชื่อ
เพื่อฟื้นฟูความเสียหายจาก อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกาหนด
ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ แล้วนั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการกาหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียน
จานองสาหรับการใช้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“อุทกภัย” หมายความว่า ภัยอันตรายที่เกิดจากน้าท่วม
“อัคคีภัย” หมายความว่า ภัยอันตรายที่เกิดจากไฟ
“วาตภัย” หมายความว่า ภัยอันตรายที่เกิดจากพายุพัด
“มหันตภัย” หมายความว่า ภัยอันตรายร้ายแรงใดๆ นอกจากอุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย
เช่น ภัยอันเกิดจากแผ่นดินไหว ภัยอันเกิดจากการก่อวินาศกรรม ภัยอันเกิดจากสงคราม เป็นต้น
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า
(๑) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ในเขตสุขาภิบาล
(๓) นายกเทศมนตรี ในเขตเทศบาล
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓๔๘
(๕) ปลัดเมืองพัทยา ในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๔ ผู้ใดได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น โดยผู้นั้นมิได้
จงใจก่อให้เกิดขึ้นประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ (๗) (ญ) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ให้ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท้องที่ที่เกิดภัยภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เกิด ภัยนั้นได้สิ้นสุดลง
พร้อมหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตร หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย
สามารถแสดงตนได้
(๒) ทะเบียนบ้าน
(๓) โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
ผู้ขอเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นนอกจากที่ดิน
(๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
(๕) โครงการฟื้นฟูความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อเสนอต่อผู้รับจานอง โดยจะต้องแสดง
รายละเอียดการดาเนินการฟื้นฟูความเสียหายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และกาหนดระยะเวลา
ที่จะดาเนินการแล้วเสร็จ
(๖) กรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล ต้องมีหลักฐานดังนี้ด้วย
(ก) หนังสือรับรองว่าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ข) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ตราสารจัดตั้งนิติบุคคล
(ค) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มอี านาจจัดการแทนนิติบุคคลนัน้
(๗) หลักฐานและรายละเอียดอื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรตามความจาเป็น
ข้อ ๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ ๔ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
(๒) ตรวจสถานที่ที่เกิดภัยเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงว่าผู้ขอได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่นที่เกิดขึ้นจริง
(๓) รับฟังพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๓๔๙
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผูข้ อได้รับความเสียหายจริงและประสงค์จะฟื้นฟูความเสียหาย ให้ออก
หนังสือรับรองตามแบบท้ายระเบียบนี้ให้แก่ผู้ขอภายในกาหนดเจ็ดวันนับแต่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ขอไม่ควรได้รับประโยชน์จากการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ (๗) (ญ)
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้แจ้งผู้ขอทราบภายในกาหนดเจ็ดวันนับแต่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ โดยแจ้ง
ด้วยว่าผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เว้นแต่ในเขตกรุงเทพมหานครให้อุทธรณ์ตอ่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามแบบแนบท้ายระเบียนนี้ และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมาหดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์
ข้อ ๖ เมื่อผู้ขอได้รับหนังสือรับรองตามข้อ ๕ วรรคสอง ให้ไปดาเนินการขอจดทะเบียน
จานองอสังหาริมทรัพย์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้แล้วเสร็จภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
ข้อ ๗ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น ตามข้อ ๔
สิ้นสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ (๗) (ญ) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อ
(๑) ไม่ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๔ หรือ
(๒) ไม่ดาเนินการขอจดทะเบียนจานองอสังหาริมทรัพย์ภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๖
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
วัฒนา อัศวเหม
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๕๐

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้
ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัด ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัด หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น
หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัดในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัดหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“บุคคล” หมายความว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะสาขา
กิจกรรมบาบัดจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบาบัด หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ก่อนระเบียบ
ฉบับนี้ใช้บังคับ
“หน่วยงาน” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด หรือสภากาชาดไทย
“เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด หรือสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
กิจกรรมบาบัด

๓๕๑
“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเวชกรรม
ข้อ ๔ ให้บุคคลที่หน่วยงานมอบหมายทาการประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัดหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้ดังต่อไปนี้
(๑) เตรียมและดูแลผู้ป่วยให้พร้อมเพื่อรับบริการทางกิจกรรมบาบัด
(๒) เตรียมและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้พร้อมที่จะให้บริการทางกิจกรรมบาบัด
(๓) จัดท่าของผู้ป่วยให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในการรับบริการทางกิจกรรมบาบัด
ตลอดจนช่วยในการเปลี่ยนท่าและเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย
(๔) ช่วยผู้ป่วยในการสวมใส่และถอดกายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์เครื่องช่วย
และอุปกรณ์ประคองข้อไหล่ แขนและมือ เพื่อรับบริการทางกิจกรรมบาบัด
(๕) ดูแลผู้ป่วยในการทากิจกรรมตามแผนการให้บริการ
(๖) สังเกตและรายงานเหตุการณ์หรืออาการผิดปกติของผู้ป่วย
(๗) ให้ใช้เครื่องมือทางกิจกรรมบาบัด ดังต่อไปนี้ได้
(ก) ชุดอุปกรณ์ช่วยในการทากิจวัตรประจาวัน
(ข) ชุดอุปกรณ์ฝึกทักษะการทางานและความคล่องแคล่วของมือ
(ค) ชุดอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ
(ง) ชุดอุปกรณ์เพิ่มระยะการเคลื่อนไหวของข้อ
(จ) ชุดอุปกรณ์ฝึกเตรียมความพร้อมการทางานของแขนและมือ
(ฉ) ชุดอุปกรณ์ฝึกการทรงท่าและจัดท่าทางในการทากิจกรรม
(ช) ชุดอุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาทสัมผัส (Multi - sensory Tools/Snoezelen)
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๕๒

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้
กระทาการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น
หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้กระทาการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้กระทาการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์
ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้กระทาการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์
ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

๓๕๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างสังกัด กระทรวง ทบวง กรมกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย
“องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานซึ่งเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ควบคุม” หมายความว่า การดูแลหรือการกากับดูแล
ข้ อ ๕ บุ ค คลที่ ก ระทรวง ทบวง กรม กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพั ท ยา องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย จะมอบหมายให้กระทาการ
พยาบาลหรือการผดุงครรภ์ได้ ต้องเป็นบุคคลซึ่งระเบียบนี้กาหนด
ข้อ ๖ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จะทาการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ได้เฉพาะ
๖.๑ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
๖.๒ เป็ น การปฏิบั ติร าชการหรือ ในระหว่างการปฏิบัติ ราชการตามหน้าที่ ห รือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖.๓ ต้องอยู่ในควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อ ๗ ให้บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตามข้อบังคับสภา
การพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้กระทาการพยาบาลหรือ
การผดุงครรภ์ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง หรือในระยะที่ไม่เป็นอันตรายได้
ดังนี้
๗.๑ การช่วยรับผู้ป่วยที่ผ่านการกลั่นกรองและวินิจฉัยแยกประเภทแล้ว
๗.๒ การช่วยย้ายและจาหน่ายผู้ป่วยจากหอผู้ป่วย
๗.๓ การทากิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและการบันทึกรายงาน
(๑) การสังเกตอาการทั่วไป
(๒) การวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต
(๓) การชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
(๔) การเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจร่างกาย
(๕) การสังเกตและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องทดลอง
(๖) การเก็บและตรวจหาน้าตาลในปัสสาวะ
๗.๔ การรักษาความสะอาดร่างกายผู้ป่วยและการเช็ดตัวเพื่อลดไข้
๗.๕ การช่ว ยเหลื ออุ้ม ยก พยุง เคลื่ อนย้า ยผู้ ป่ว ยขณะอยู่ใ นที่น อน เปล รถเข็น
เก้าอี้ ห้องน้า
๗.๖ การจัดเตรียมและให้อาหารผู้ป่วย
๗.๗ การช่วยเหลือผู้ป่วยในการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ และการชาระล้าง

๓๕๔
๗.๘ การทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของผู้คลอดและผู้ป่วยนรีเวช
๗.๙ การใช้ยาทาภายนอก
๗.๑๐ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค
๗.๑๑ การให้ความรู้ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล
๗.๑๒ การทาความสะอาดและจัดสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เช่น ตู้ เตียง และอุปกรณ์
ทางการแพทย์และการพยาบาล
ในกรณีที่มีการช่วยเหลื อดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะรุนแรง หรือในระยะที่อันตราย หรือ
การช่วยเหลือนอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้เฉพาะกรณีหรือเฉพาะรายและต้องกระทาใน
ลักษณะที่เป็นการช่วยหรือกระทาร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ข้อ ๘ ให้บุคคลที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากต่างประเทศ กระทาการพยาบาลหรือการผดุง
ครรภ์ได้ ดังนี้
๘.๑ เมื่อเป็นการกระทาเฉพาะคราว หรือเฉพาะกรณีและตามระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กระทาพยาบาลหรือการผดุงครรภ์จะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่
เกินหนึ่งปี
๘.๒ เมื่อเข้าร่วมหรืออาสาสมัครร่วมกับทีมงานทางการแพทย์ การพยาบาล หรือ
การสาธารณสุข ภายใต้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ หรือตามโครงการ แผน หรืองานของกระทรวง
ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริห ารส่วน
ท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย
ให้กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย ที่มอบหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
บุคคลที่จะได้รับมอบหมายและระยะเวลาการมอบหมายให้สภาการพยาบาลทราบก่อนที่จะมอบหมาย
ให้กระทาการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์
ข้อ ๙ ให้ บุ คคลที่สาเร็ จ การศึก ษาหรื อ ได้รับ ปริญญา ประกาศนียบัตรเทีย บเท่ าปริ ญญา
หรื อประกาศนี ย บั ต รในสาขาการพยาบาล การผดุ งครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลรับรองและอยู่ระหว่างการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระทาการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ได้

๓๕๕
ข้อ ๑๐ ให้บุคคลที่มีวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลด้านต่าง ๆ ที่ผ่านการอบรมซึ่งมี
ระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าหนึ่งปีตามหลักสูตรและจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการอบรมซึ่งจัด
หรือดาเนินการโดย กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทยอยู่ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้
กระทาการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ได้ตามข้อ ๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ให้บุคคลตามข้อ ๗ และข้อ ๑๐ แต่งกายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑๑.๑ แต่งกายชุดสุภาพสีขาว ไม่สวมหมวก
๑๑.๒ ปักชื่อ - ชื่อสกุล และตาแหน่งที่อกเสื้อด้านซ้ายสีชมพูให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีปัญหาตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วิทยา แก้วภราดัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๕๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณ
สิ้นสุดที่จังหวัด
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่ งพระราชบัญ ญั ติอ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการเมื อ งพั ท ยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕ ๓๗ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๓๑
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๓๑
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘

๓๕๗
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กาหนดหลักเกณฑ์ และกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราการ
จังหวัดได้
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับ
และรายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดาเนินงานออกเป็น
ตัวเลขจานวนเงิน
“แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ ล ะด้ านที่ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มี
หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
** “งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนงาน
** “องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
** “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้ เป็นหั ว หน้าประจากิ่งอาเภออนุมัติ ตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณด้วย
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
“หนี้ ” หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่ งของ
หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้าประกัน การซื้อ หรือ การจ้าง โดยวิธีใช้
เครดิตหรือจากการอื่นใด

๓๕๘
“หน่วยงาน” หมายความว่า สานัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
** “คณะผู้บ ริห ารท้องถิ่น ”หมายความว่า นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด คณะ
เทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
** “เจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณ” หมายความว่ า ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๖ บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๗ ในกรณี ที่งบประมาณรายจ่ายประจาปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น โดยอาศั ย งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ที่ ล่ ว งมาแล้ ว นั้ น ให้ น าเงิ น
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย โดยให้ถือเป็นยอดเงิน
สูงสุดจะพึงถือจ่ายได้ และให้กระทาได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้าง
ชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวด ๑
อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ข้อ ๘ ให้ เจ้าหน้ าที่งบประมาณมีอานาจหน้าที่จัดทางบประมาณกับปฏิบัติการอื่น
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ
และหลั ก เกณฑ์ พร้ อ มด้ ว ยรายละเอี ย ดที่ ก าหนดตามระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ค าสั่ งหรือ หนั งสื อ สั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย
(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ
(๓) สั่ ง การ ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ท าเอกสารงบประมาณ และ
รวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี

๓๕๙
หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ
ข้อ ๙ เงินรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทาเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
ข้อ ๑๐ งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจาแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ข้อ ๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๒ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงิน
ช่วยเหลือระหว่างกันได้
ข้อ ๑๓ งบประมาณรายจ่ายทั่ ว ไปขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ประกอบด้ ว ย
รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน
ข้อ ๑๔ รายจ่ายตามแผนงาน จาแนกเป็นสองลักษณะ คือ
(๑) รายจ่ายประจา ประกอบด้วย
(ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค
(จ) หมวดเงินอุดหนุน
(ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น
(๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณ
ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๑๕ งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที่ต้อง
นามาตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้จาแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ ๑๔ และให้ระบุประเภทของเงินนั้นใน
คาชี้แจงประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายด้วย
ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้กระทาตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๑๗ ประมาณการรายรับขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ประกอบด้ วยรายได้ ซึ่ ง
จาแนกเป็น

๓๖๐
(๑) หมวดภาษีอากร
(๒) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(๓) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(๔) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
(๕) หมวดเงินอุดหนุน
(๖) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๑๘ รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๑๙ งบประมาณรายจ่ายจะกาหนดให้มีเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีที่จาเป็นได้ตาม
ความเหมาะสม สาหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสารองจ่าย ให้เป็นอานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๒๐ งบประมาณรายจ่ายเพิ่ ม เติม ให้ ต ราเป็ น งบประมาณรายจ่ ายเช่น เดีย วกั บ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข้อ ๒๑ การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทาได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรื อมีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดง
ให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณรายรับ
หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจาปี
หมวด ๓
วิธีการจัดทางบประมาณ
**
ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทา
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอ
ตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ข้อ ๒๓ ให้ เจ้ าหน้ าที่ งบประมาณท าการพิ จ ารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น อี กครั้งหนึ่ ง เพื่ อ คณะผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น ได้ น าเสนอต่ อสภาท้ องถิ่ น ภายในวัน ที่ ๑๕
สิงหาคม

๓๖๑
**
ข้อ ๒๔ ในกรณี ที่คณะผู้บริห ารท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เห็ นว่า ไม่สามารถที่จะนาร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติ
ต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ รายงาน
นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
สาหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่
สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ ให้ ชี้แจงเหตุผ ลความจ าเป็ น ต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ ๑๕ สิ งหาคม ของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน
ข้อ ๒๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และ
การพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
หมวด ๔
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้
เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ ๓๐ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอื่นที่
ต้องนามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอานาจอนุมัติโอนหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว
ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิก
ตัดปี

๓๖๒
ข้ อ ๓๒ ภายใต้ ข้ อ บั งคั บ ข้ อ ๓๙ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย หรือ การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรั บและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว
ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ
ภายในสิบห้าวัน สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งแก่นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจากิ่งอาเภอ
หมวด ๕
การควบคุมงบประมาณ
ข้อ ๓๓ ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการ
ควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือและ
ให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน
(๒) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้
(๓) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน
ข้อ ๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่
กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่ ม เติม ทั้ งนี้ ต้อ งมี ก ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียง
พอที่จะเบิกจ่ายได้
ข้อ ๓๕ บรรดาเงิน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือได้รับชาระตามอานาจหน้าที่ หรือสัญญา หรือได้ รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สิน
หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทางราชการ หรือองค์กรเอง ให้นาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๖ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้
ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้น และไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่มีเงิน
เหลือจากการใช้จ่ายนั้น และ ผู้อุทิศให้ไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นาส่งเป็นรายได้

๓๖๓
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจาก
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามที่
ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตามที่ระบุไว้
โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบนี้ สาหรับแบบและวิธีการจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพัน
ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจาเป็น
จะต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล สถานการศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อานวยบริการเป็น
สาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้เท่านั้น
ข้อ ๓๗ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัด
ปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้
อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้
*** ข้อ ๓๘ ภายใต้บังคับข้อ ๙ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ ายเกิน กว่าหนึ่ งปี งบประมาณ ให้ กระท าได้โดยความเห็ นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็ น
งบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สาหรับโครงการใด
โครงการหนึ่ งจะกระทาได้เมื่อมีความจาเป็นที่ ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย และดาเนินการในแต่
ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็น
ส่ ว นๆ และมี ร ายได้ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะด าเนิ น การในปี ง บประมาณเดี ย ว ให้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้ ไ ม่ เกิ น
ปี งบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จ ะก่อหนี้ผู กพั น จะต้องไม่ เกินร้อยละห้ าสิ บของงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน
และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน

๓๖๔
หมวด ๖
การรายงาน
ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสาเนางบประมาณรายจ่ายประจาปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ส่งนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลา
ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับ
จ่ายเงินประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย
ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกาหนดสามสิบวันตามแบบที่
กรมการปกครองกาหนด แล้วส่งส าเนารายงานการรับ – จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ
ทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงาน
กรมการปกครองทราบ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๑ วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๔๒ บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่ากรมการปกครองจะได้กาหนดให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
(นายชานิ ศักดิเศรษฐ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
*** แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

๓๖๕

ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด
ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่ าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใช้บังคับในเทศบาลนคร
ปากเกร็ด เพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๔๘ เตรส (๔) แห่ งพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
เทศบาลนครปากเกร็ด จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑. ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บเทศบาลนครปากเกร็ ด ว่ า ด้ ว ยการใช้ งานระบบ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาล
นครปากเกร็ดแล้ว ๗ วัน
ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดของเทศบาลนครปากเกร็ดในส่วนที่กาหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๕. ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครปากเกร็ด
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้มีอานาจสั่งการตามโครงสร้างของเทศบาล
“ผู้ใช้งาน” หมายความว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง รวมถึงบุคคลอื่นที่เทศบาลมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

๓๖๖
“ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแล และบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์และที่
ไม่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ของเทศบาลแต่นามาใช้เพื่องานราชการ
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อม
การทางานเข้าด้วยกัน โดยมีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์
หรือชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
“ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้ห มายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
หมวดที่ ๒
คณะกรรมการระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาล
ข้อ ๖. ให้มคี ณะกรรมการระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาล ประกอบด้วย
๑.นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒.รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานกรรมการ
๓.ปลัดเทศบาล
กรรมการ
๔.รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
๕.หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
๖.ผู้อานวยการสานักการช่าง
กรรมการ
๗.ผู้อานวยการสานักการคลัง
กรรมการ
๘.ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
๙.ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
๑๐.ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
๑๑.ผู้อานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
๑๒.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่วิชาการ
กรรมการ/เลขานุการ
ข้อ ๗. ให้คณะกรรมการระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้
(๒) ให้คาแนะนา และเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีในการกาหนดนโยบาย และ
มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
(๓) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาและปรับปรุงระบบ

๓๖๗
คอมพิวเตอร์ของเทศบาล
(๔) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามระเบียบนี้
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ
(๖) ให้มีอานาจพิจารณาลงโทษผู้กระทาฝ่าฝืนระเบียบนี้
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๘. การประชุมคณะกรรมการระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ใน
ที่ป ระชุม ให้ รองประธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ ยู่ ในที่ ป ระชุม ให้ ก รรมการที่ ม าประชุม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙. ให้ นาความใน ข้อ ๘ มาใช้บังคับ กับ การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทางานที่
คณะกรรมการระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลแต่งตั้งโดยอนุโลมด้วย
หมวดที่ ๓
ข้อปฏิบัติของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑๐. ให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรักษา และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ (Software)
ระบบการเข้ารหัสข้อมูลอัตโนมัติหรือระบบอื่นใดที่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาล
ตลอดจนการบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
(๒) ดูแลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หากพบว่ามีการกระทา
หรือใช้งานที่ไม่ถูกต้องให้ รายงานต่อผู้ ที่คณะกรรมการระบบคอมพิวเตอร์เทศบาลมอบหมายทราบ
โดยเร็ว
(๓) ระงับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เมื่อมีความจาเป็นเพื่อป้องกันความเสียหาย
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อื่น หรือต่อการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม
(๔) เก็บรักษาข้อมูลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เปิดเผยให้บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดทราบ
(๕) ไม่ใช้อานาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลใดที่ตนไม่มีสิทธิเข้าถึงนอกจากงานในหน้าที่
เว้นแต่มีความจาเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
(๖) เสนอความเห็น ข้อสังเกต และให้คาปรึกษาต่อผู้ที่คณะกรรมการระบบ

๓๖๘
คอมพิ ว เตอร์ ข องเทศบาลมอบหมาย เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและการบริ ห ารระบบ
คอมพิวเตอร์
ข้ อ ๑๑. ให้ ผู้ ดู แ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ด าเนิ น การตามค าแนะน าของคณะกรรมการระบบ
คอมพิวเตอร์ของเทศบาล
ข้อ ๑๒. เมื่อพ้น จากหน้ าที่ให้ ผู้ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายงานผลการตรวจสอบสภาพของ
ระบบคอมพิวเตอร์ และรายการทรัพย์ สินของเทศบาลอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติห น้าที่ เช่น ข้อมูล
สาเนาของข้อมูล และคู่มือรหัสผ่านให้แก่เทศบาลในทันที
หมวดที่ ๔
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑๓. ผู้ใช้งานมีสิทธิใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ภายใต้ระเบียบนี้การฝ่าฝืนในวรรคใดวรรคหนึ่ง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เทศบาลจะพิจารณาดาเนินการทางวินัย
หรือทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนต่อไป
ข้อ ๑๔. ผู้ใช้งานพึงใช้ทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะเกี่ ยวกับงานในราชการเท่านั้นและ
ห้ามมิให้ใช้งานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ เช่น เล่นเกมส์แบบออนไลน์ (Online) เป็นต้น
ข้ อ ๑๕. ผู้ ใช้ งานพึ ง ใช้ ข้ อ ความสุ ภ าพ และถู ก ต้ อ งตามธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ในการใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น ไม่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อกวนเป็นจานวนมาก (Spam mail) เป็นต้น
ข้อ ๑๖. ผู้ใช้งานจะต้องระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยอม
ให้บุคคลอื่นเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์จากบัญชีผู้ใช้ของตน และจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ใน
ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นนาบัญชีผู้ใช้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
ข้ อ ๑๗. ห้ า มผู้ ใช้ ง านติ ด ตั้ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โดยไม่ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ ดู แ ลระบบ
คอมพิวเตอร์และห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ข้อ ๑๘. ผู้ใช้งานจะต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือที่ตนครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้
งานประจาวันเสร็จสิ้น เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องบริการ(Server) ที่ต้องใช้งานตลอด ๒๔
ชั่วโมง หรือมีการใช้งานตลอดเวลาที่ทางานนอกเวลาราชการ
ข้อ ๑๙. ผู้ใช้งานจะต้องลบข้อมูลที่ไม่จาเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ตนใช้
งานอยู่เพื่อประหยัดเนื้อที่หน่วยความจาบนสื่ อบันทึกข้อมูล (Storage Media) ห้ามเก็บงานส่วนตัวที่ไม่
เกี่ยวข้องกับระบบงาน
ข้ อ ๒๐. ผู้ ใ ช้ ง านจะต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ และอ าน วยความสะดวกแก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
คณะกรรมการระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัย
ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ ใ ช้ ง านและระบบคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

๓๖๙
ข้อ ๒๑. เมื่อผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบ ซ่อม หรือติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ดาเนินการยื่นคาร้องตามแบบฟอร์มที่เทศบาลกาหนด
หมวดที่ ๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒๒. การฝ่าฝืนระเบียบนี้ ซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด เทศบาลจะดาเนินการทางวินัยหรือทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
นายวิชัย บรรดาศักดิ์
( นายวิชัย บรรดาศักดิ์ )
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

หมายเหตุ ในการประกาศใช้ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ดฉบับนี้ เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์มี
ความสาคัญกับงานของเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นอย่างมาก ประกอบกับในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ ว่า
ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใช้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานระบบ
คอมพิ วเตอร์ของเทศบาลนครปากเกร็ดมี ประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด และป้ องกัน การกระทาความผิ ดตาม
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๓๗๐

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบารุงการศึกษา
ของโรงเรียนในสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศั ย อานาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘
แห่ง พระราชบัญ ญัติส ภาตาบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึง
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงินรายได้
นาเงิ น รายได้ ข องสถานศึ ก ษาไปจั ด สรรเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้ อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กาหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบารุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบารุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบารุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกั ด
เทศบาลและเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือที่มี
กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

๓๗๑
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งให้อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“สถานศึกษา” หมายความถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
ศูนย์การเรียนวิทยาลัย สถาบัน หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้รับผิดชอบบริหารสถานศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
“แผนปฏิบัติการประจาปี” หมายความถึง แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้
ปฏิบัติการประจาปีนั้น ๆ
“รายได้สะสม” หมายความถึง ยอดผลต่างระหว่างเงินรายได้ของสถานศึกษากับ
ค่าใช้จ่ายประจาปี รวมทั้งรายได้สะสมปีก่อน ๆ ด้วย
“ปี” หมายความถึง ปีงบประมาณ
หมวด ๑
รายได้ของสถานศึกษา
ข้อ ๖ เงินรายได้ของสถานศึกษา ประกอบด้วย
(๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษานั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ หากเป็นการให้แบบมีเงื่อนไข
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๒) เงินที่ได้จากการรับจ้าง และที่ได้จากการจาหน่ายสิ่งของ
(๓) เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงศิลปหัตถกรรม นักเรียน
นิทรรศการ การแข่งขันกีฬา การแสดงละคร เป็นต้น
(๔) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบารุงการศึกษา ตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

๓๗๒
(๕) เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน
ของสถานศึกษา
(๖) เงินที่ได้จากการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิด
จากเงินรายได้ของสถานศึกษา และจากบุคคลภายนอก
(๗) เงินที่ได้จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็น
ค่าอาหารกลางวัน ค่าเงินรายหัวนักเรียน และค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา
(๙) รายได้อื่น ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการทีก่ ระทรวงมหาดไทย
กาหนดให้เป็นรายได้ของสถานศึกษา
หมวด ๒
การรับเงิน
ข้อ ๗ การเรียกเก็บเงินบารุงการศึกษา ตามข้อ ๖ (๔) จะเรียกเก็บได้เฉพาะในเรื่องที่สถานศึกษาจะ
พัฒนาการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดประสบการณ์
และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอื่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษา
ของนักเรียนได้ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครอง
และนักเรียน โดยในการจัดเก็บให้คานึงถึงผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนและผู้ปกครองที่ไม่มีสิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้วย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๘ ในกรณีจาเป็น คณะกรรมการอาจยกเว้นให้นักเรียนคนใดไม่ต้องชาระเงินบารุงการศึกษา
ก็ได้
หมวด ๓
การจ่ายเงิน
ข้อ ๙ ภายใต้บังคับข้อ ๖ (๗) เงินรายได้ของสถานศึกษาให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสาหรับนักเรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไปสาหรับสถานศึกษา ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด
(๒) กิจการตามประเพณีท้องถิ่น
(๓) สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา
(๔) ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรของสถานศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรม
(๕) รายจ่ายอื่น ๆ ที่มีกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สั่งการกาหนดให้เป็นรายจ่ายของสถานศึกษา

๓๗๓
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ตามข้อ ๖ (๗) ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นมอบอานาจในการ
อนุมัติจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาและอานาจสั่งซื้อสั่งจ้างให้หัวหน้าสถานศึกษาตามวงเงินที่กาหนด
ในข้อ ๑๑
ข้อ ๑๑ การสั่งซื้อ หรือจ้าง และการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาในแต่ละครั้งให้เป็น
อานาจของผู้ดารงตาแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่สถานศึกษามีความจาเป็นต้องใช้จ่ายโดยที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ผู้บริหารท้องถิ่น
อาจอนุมัติให้ ใช้จ่ายจากเงิน รายได้สะสมได้ตามความจาเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๓ เงินรายได้ของสถานศึกษา ให้นาฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
การถอนเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาและครูอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร
ข้อ ๑๔ การรับส่งเงิน เบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทาบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย
บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินเมื่อสิ้นปี พร้อมจัดทารายงาน รายรับ รายจ่าย
ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สุพล ฟองงาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๗๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ
ของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ
เรื่องการจัดการศึกษา ตลอดจนงบประมาณที่จัดสรรให้ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตาบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ
และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ
ของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ
ของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สมชาย สุนทรวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

